1º dia- 07/06/2016 - Terça
Credenciamento e
entrega de material




Manhã
8:00 as 12:00



2º dia- 08/06/2015 - Quarta
SESSÕES TEMÁTICAS
Política de Assistência Social e os desafios para o trabalho 
dos assistentes sociais.
As configurações da Política de saúde na atualidade e as 
repercussões no trabalho dos assistentes sociais.
Política de Previdência Social e os desafios para o trabalho de 
assistentes sociais.





Noite
18:30 as 22:00

Tarde
14:00
as
17:00



Credenciamento e
entrega de material

Apresentações de trabalhos – Comunicação Oral

CONFERÊNCIA DE
ABERTURA:

Oficinas: Instrumentalidade do Serviço Social: dimensões
teórica metodológica, ético-político e técnica-operativa.
Oficina 1: Parecer social na Saúde.
Oficina 2: Parecer social na Assistência Social.
Oficina 3: Parecer social na Previdência.
Oficina 4: Parecer social no sócio jurídico.
Oficina 5: Instrumentais técnicos na politica de Habitação.
Oficina 6: Instrumentais técnicos na prática da mediação
de conflitos.

3º dia-09/06/2016 - Quinta
PLENÁRIAS SIMULTÂNEAS
Política de Saúde e os desafios para o trabalho dos assistentes
sociais.
Atuação do assistente social nos casos de conflitos familiares:
um novo desafio, infinitas possibilidades.
O trabalho coletivo na política Assistência Social e os desafios
para o trabalho dos assistentes sociais.
Desafios para o Serviço Social na Seguridade Social:
formação, trabalho e organização dos sujeitos coletivos.
O trabalho do Assistente social no processo de adoção.
Acompanhamento Social de Família: Os Liames da Família
contemporânea e o trabalho do assistente social.
O trabalho do Assistente social no Processo de Doação de
Órgãos.
Cuidado paliativo e Serviço Social: Proposta de abordagem do
luto na perspectiva Social.

Apresentações de trabalhos – Comunicação Oral
Entrega de menções honrosas dos trabalhos premiados.

“Atual Conjuntura
Politica do Brasil e o
projeto ético politico do
Serviço Social”.
- Lançamento da
Revista do Serviço
Social.

Apresentação de trabalhos - Modalidade Pôster

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO:
“80 anos do Serviço Social no Brasil”.
Maria Carmelita Yazbek.

