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Nº Código  
Título 

 
Ênfase 

 
Centralidade 

 
Níveis de 
particularização 

 
Perfil de contexto 
e de autor 

 
Obs. 

01 00085 
 
Com. 
Oral 

Residência 
Multiprofissio
nal em saúde: 
a intervenção 
do assistente 
social 

Formação 
 
 

O SS na residência 
integrada 
multiprofissional em 
saúde   
 
(A RMS contribui para o 
formação continuada do 
assistente social, 
possibilitando o 
desvelamento das 
manifestações da questão 
social  na área da saúde, 
na busca de  estratégias e 
formas de enfrentamentos 
destas no cotidiano. Os 
atores sociais que a RMS: 
residentes, tutores, 
preceptores e docentes 
contribuem para a 
superação da prática 
profissional rotineira, 
fragmentada, 
burocratizada e de uma 
teoria  muitas vezes, vista 
somente na academia.) 

5 autores 
1. Assistente social  
 
2. Profª de Pós 
Graduação em S. S 
do Câmpus de 
Franca.  
 
3. Doutoranda pelo 
Programa de Pós-
Graduação em 
Serviço Social da 
Faculdade de 
Ciências Humanas e 
Sociais, UNESP do 
câmpus de Franca-
SP, 
 
4. Docente no 
Curso de S.S e do  
Programa de 
Residência 
Integrada e 
Multiprofissional 
em Saúde (RIMS), 
tutora na   RIMS da  
UFTM.  
 
5. Membro do 
grupo de pesquisa: 
Ciclos de Vida, 
Família e Saúde no 
contexto social. 
Docente no curso 
de SS e 
Pesquisadora  da 
UFTM, 
colaboradora na 
(RIMS) da  UFTM. 

- Universidade 
Federal do 
Triângulo 
Mineiro. 
 
- Pesquisa 
bibliográfica, 
documental e 
relato de 
experiência de 
residente/tutor 
no programa da 
Universidade 
Federal do 
Triângulo Mineiro 
( UFTM) – 
Uberaba/MG.  

 
 

02 00109 
Com. 
Oral 

FORMAÇÃO 
NA 
RESIDÊNCIA 
EM SAÚDE: 
APROXIMAÇÃ
O ATRAVÉS 
DO RELATO 
DOS 
PRECEPTORES. 
 

Formação 
 

A preceptoria na 
Residência 
Multiprofissional em 
Saúde. 
 
(Preceptores - 
dificuldades para 
potencializar a formação 
multiprofissional crítica 
em saúde dos residentes, 
por meio do processo de 
ensino no e pelo trabalho. 
Os preceptores não 
conseguem desenvolver, 

2 autores 
 
1- Especialização 
em Saúde da 
Mulher pela 
Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro, 
Brasil(2015) 
Mestranda da 
Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio de 
Janeiro , Brasil 

Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) 
Residência 
Multiprofissional 
em Saúde da 
Mulher do 
Instituto São 
Francisco de Assis 
(HESFA)/ - é uma 
unidade de 
ensino e 
assistência à 
saúde 
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planejar e protagonizar 
um processo de 
preceptoria que contribua 
para que o processo 
ensino-aprendizagem seja 
satisfatório para formar 
profissionais com o perfil 
de acordo com os 
objetivos propostos pela 
residência 
multiprofissional tanto no 
que se refere a falta 
participação mais efetiva 
dos preceptores na 
construção e discussão do 
projeto Político 
Pedagógico do curso, pela 
organização do trabalho 
que se desenvolve não 
multiprofissional. O 
planejamento das 
atividades de ensino se 
realizam geralmente de 
forma fragmentada. 

 
2- Mestrado em 
SAÚDE PÚBLICA 
pela Escola 
Nacional de Saúde 
Pública/Fundação 
Oswaldo Cruz, 
Brasil(2013) 
Tutora da 
Residência 
Multiprofissional 
do Hospital Escola 
São Francisco de 
Assis/UFRJ , Brasil 
 

pertencente à 
UFRJ 
 
- Pesquisa 
qualitativa -  TCR 
( fev 2015) 
Revisão 
bibliográfica; 
análise 
documental; e 
entrevista semi-
estruturada  com 
preceptores das 
seguintes áreas 
de conhecimento: 
Serviço Social, 
Psicologia e 
Enfermagem 

03 00110 
Com. 
Oral 

PERFIL E 
CONCEPÇÕES 
DE SAÚDE 
DOS 
PRECEPTORES 
NA 
RESIDÊNCIA 
EM SAÚDE DO 
HESFA/UFRJ. 
 

Formação A formação da Residência 
Multiprofissional em 
Saúde através da 
preceptoria 
 
(há ainda a prevalência de 
uma concepção abstrata 
sobre saúde e falta de 
participação dos 
preceptores nos espaços 
coletivos e políticos do 
SUS, essa falta de 
participação pode ser 
parte e expressão da não 
apreensão do significado 
da concepção ampliada e 
política de saúde do 
Movimento de Reforma 
Sanitária apesar da alta 
qualificação dos 
preceptores (especialistas 
sendo alguns já mestres) e 
trabalhando em serviços 
de referência, a maioria 
em uma Universidade 
Federal e estando a mais 
de três anos envolvido na 
formação de um curso de 
residência 
multiprofissional.Os dados 
mostram que a concepção 
de saúde abstrata da OMS 
continua orientando a 

2 autores 
 
1-  Especialização 
em Saúde da 
Mulher pela 
Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro, 
Brasil(2015) 
Mestranda da 
Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio de 
Janeiro , Brasil 
 
2- Mestrado em 
SAÚDE PÚBLICA 
pela Escola 
Nacional de Saúde 
Pública/Fundação 
Oswaldo Cruz, 
Brasil(2013) 
Tutora da 
Residência 
Multiprofissional 
do Hospital Escola 
São Francisco de 
Assis/UFRJ , Brasil 
 
 

Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) 
Residência 
Multiprofissional 
em Saúde da 
Mulher do 
Instituto São 
Francisco de Assis 
(HESFA)/ - é uma 
unidade de 
ensino e 
assistência à 
saúde 
pertencente à 
UFRJ 
 
- Pesquisa quanti-
qualitativa -  TCR 
( fev 2015),  a 
partir dos relatos 
dos preceptores 
do HESFA/UFRJ 
das seguintes 
áreas de 
conhecimento: 
Serviço Social, 
Psicologia e 
Enfermagem 
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prática destes 
profissionais em 
detrimento da discussão 
dos determinantes sociais 
e econômicos da saúde. 

04 00165 
Com. 
Oral 

RECONFIGURA
ÇÃO DO 
MUNDO DO 
TRABALHO E 
ESTÁGIO EM 
SERVIÇO 
SOCIAL - 
UMA 
EXPERIÊNCIA 
DE ESTÁGIO 
EM QUE 
PREPONDERA
M 
COMPETÊNCI
AS 
PROFISSIONAI
S 

Formação 
 
(Retoma 
reflexão 
iniciada no 
XIV ENPESS) 

Estagio curricular 
obrigatório em SS  em 
assessoria ( CRESS /RJ) 
 
(Relato de experiência de 
estágio: a) experiência em 
S.S com enfoque na área 
de assessoria e o 1º 
estágio em S.S na história 
do CRESS/RJ Sede 
(abrange a capital, a 
região metropolitana, a 
região serrana e a região 
dos Lagos, todas no estado 
do RJ); b)  polêmicas, 
resultantes de 
questionamentos ainda 
não dirimidos no âmbito 
da profissão- o campo da 
assessoria ainda escapa 
aos tradicionais espaços 
de inserção do Serviço 
Social; porém, cabe 
ressaltar que possui seu 
espaço garantido pela Lei 
de Regulamentação da 
Profissão (Lei nº 
8662/1993) em seus 
artigos 4º e 5º, que 
especificam competências 
e atribuições privativas de 
assistentes sociais; c) a 
discente não teve contato 
direto com alguns 
instrumentos e técnicas 
algo específicos do Serviço 
Social (como parecer 
social, estudos 
socioeconômicos, dentre 
outros); d) Os 
instrumentais e 
habilidades requeridos 
para um assessor, 
destacados por Ruiz 
(2014), são, dentre outros: 
o conhecimento da 
realidade e do momento 
histórico, a elaboração de 
prognósticos, a postura 
propositiva, a 
fundamentação teórica e 
política das críticas e 

2 autores 
 
1- Docente  
assistente da 
Universidade do 
Estado do Rio de 
Janeiro- UERJ - 
Supervisor 
acadêmico 
 
2. Graduanda em 
Serviço Social 
pela UERJ/ A.S  
 
 
 
 

-Universidade 
Federal  
Fluminense 
(UFF); 
  
- CRESS - 7ª 
Região -RJ 
 
Relato de 
experiência de 
estágio e 
Pesquisa 
qualitativa  

1 
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apontamentos feitos, o 
planejamento, 
monitoramento e 
avaliação de ações. 
Inclusive, a capacidade 
investigativa – fator tão 
caro para a categoria 
profissional – é 
hiperestimulada na 
assessoria (sendo parte 
constitutiva de sua 
existência). Pesquisa  
finalizada em março de 
2015. Resultados, 
interpretados 
conjuntamente pela 
estagiária e por seu 
supervisor de campo. Há 
enormes áreas geográficas 
no estado do Rio de 
Janeiro sem qualquer 
oferta de cursos 
presenciais de Serviço 
Social (sejam públicos ou 
privados) – o que pode 
explicar a forte presença 
de instituições de ensino à 
distância, e dos desafios 
oriundos deste fato, na 
oferta de cursos de 
Serviço Social.  A partir da 
pesquisa foi elaborada 
uma minuta de Resolução, 
aprovada em julho de 
2015, de nº 114/2015 
“Dispõe sobre as diretrizes 
e procedimentos de 
pesquisa no âmbito do 
Conselho Regional de 
Serviço Social – 7ª Região / 
Rio de Janeiro (CRESS/RJ)”.  

05 00253 
Com. 
Oral 

IMPLICAÇÕES 
E 
REBATIMENT
OS NA 
SUPERVISÃO 
DE ESTÁGIO 
EM SERVIÇO 
SOCIAL: um 
estudo acerca 
da realidade 
dos 
supervisores e 
as 
consequências 
para o 
processo de 

Formação  Implicações e 
rebatimentos na 
Supervisão de Estágio em 
Serviço Social 
 
 Análise da realidade dos 
supervisores e as 
consequências para o 
processo de Formação 
Profissional do AS  com o 
objetivo de compreender 
e problematizar o 
verdadeiro significado 
dessa atividade. 
Resultados: 
1- apenas os supervisores 

1 autora 
 
1- Currículo Não 
atualizado. 
 Ensino Médio (2o 
grau) pela Escola 
José Alves de 
Figueiredo, 
Brasil(2009) 
 
 
 

- Faculdade Leão 
Sampaio - 
Juazeiro do Norte 
-Ceará 
 
-Estudo 
qualitativo,  
bibliográfico  de 
campo.  
 
Resgate analítico 
e algumas 
reflexões que 
sugerem 
mudanças e 
revisões para 
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formação 
profissional. 
 

acadêmicos tiveram ou 
tem capacitações 
contínuas para o exercício 
da supervisão; 
2- Dificuldade em receber 
novos alunos-estagiários 
em campo pelas  diversas 
atribuições que os 
profissionais tem nos 
espaços sócio-
ocupacionais,. 
3- ausência de  diálogos 
entre as unidades de 
campo e os profissionais 
acadêmicos; 
4- compreensão dos 
supervisores de campo de 
que o recebimento de 
alunos-estagiários é uma 
favor prestado à 
instituição de ensino; 
5-Baixa frequência de 
visitas aos campos de 
estágio. 

garantir um salto 
de qualidade na 
supervisão. 

06 00441 
Com. 
Oral 

O Plano de 
Estágio no 
processo de 
formação 
profissional 
A experiência 
no Programa 
Se Liga  
 

formação Reflexão sobre o processo 
de supervisão de estágio 
em SS no campo 
sociojurídico. 

 
A utilização do plano de 
estágio qualifica de forma 
diferenciada o trabalho do 
AS. Cabe ao AS 
estabelecer uma tênue 
relação entre o plano de 
trabalho e o plano de 
estágio, destacando 
dentre as atividades 
realizadas pelo AS, quais 
serão acompanhadas e/ou 
realizadas pelos 
estagiários e com que 
objetivos. O plano de 
estágio possibilita o 
esclarecimento das 
diretrizes da ação do 
estagiário, do supervisor 
de campo, e do supervisor 
acadêmico. O atual plano 
de atividades na UFJF é 
extremamente 
resumido(quadro sintético 
das atividades a serem 
realizadas pelos 
estudantes no campo de 
estágio), não conseguindo 
abarcar todas as 

2 autoras 
 
1-Mestranda do 
PPG em Serviço 
Social e Políticas 
Sociais da UFRJ 
(2016-atual). -
Especialista em S S, 
Políticas Sociais e 
Processo de 
Supervisão de 
Estágio pela 
Universidade 
Federal de Juiz de 
Fora (2014).  
-Possui graduação 
em Serviço Social 
pela Universidade 
Federal de Juiz de 
Fora (2010).  
 
2. Discente da UFJF 
 
 

Universidade 
Federal de Juiz de 
Fora- UFJF 
 
Pesquisa (2015) 
com os 
supervisores de 
campo vinculados 
à Faculdade de 
Serviço Social da 
UFJF 
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particularidades das 
atividades de cada 
instituição e as exigências 
de cada estagiário. 
Retomar a construção 
coletiva dos planos de 
estágio. 
 

07 00669 
Com. 
Oral 

O ESTÁGIO 
SUPERVISION
ADO COMO 
ELEMENTO 
FUNDAMENTA
L PARA A 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
DO 
ASSISTENTE 
SOCIAL: 
ENTRE O 
IDEAL E O 
REAL. 
 
 

Formação O estágio supervisionado 
curricular obrigatório na 
formação profissional 
 
- Alunos não realizando 
estágio, pois trabalham e 
não podem abrir mão de 
seu emprego;  
-Procura por campos de 
estágio aos finais de 
semana - tendência no 
cenário atual; 
- 44% dos alunos 
estagiários, estão na 
modalidade de estágio 
remunerado, embora, a 
Lei Federal que normatiza 
o estágio não exige  
remuneração quando se 
trata de Estágio 
Obrigatório; 
-96% dos alunos 
destacaram a 
possibilidade de 
articulação com outras 
áreas do conhecimento 
em seus campos de 
estágio, contribuindo para 
a sua capacitação e 
formação; 
-72% dos entrevistados 
responderam que 
diariamente são colocados 
em contato com os 
instrumentos da profissão, 
20% responderam que 
utilizam esporadicamente 
os instrumentos, dado 
preocupante dado à 
importância da 
instrumentalidade para a 
prática profissional, 4% 
responderam que quase 
não utilizam instrumentos 
e outros 4% não 
responderam. 

2 autoras 
 
1. Acadêmica de SS 
Faculdade Novos 
Horizontes na 
cidade de Belo 
Horizonte/MG 
 
2. docente e   
Coordenadora   do 
Curso de SS  da 
Faculdade Novos 
Horizontes - Belo 
Horizonte / MG. 
Doutoranda em SS - 
UNESP / Franca - 
Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho.  
 
 
 

Faculdade Novos 
Horizontes na 
cidade de Belo 
Horizonte/MG. 
 
Pesquisa de 
campo com 
estudantes de SS 
dos 6º, 7º e 8º 
períodos que se 
encontram em 
Estágio 
Supervisionado   

 

08 00734 
Com. 
Oral 

A CONCEPÇÃO 
DO ESTÁGIO 
SUPERVISION

Formação Estagio supervisionado  
curricular obrigatório  em 
Serviço Social - concepção  

1 autora  
 
1- Docente no 

PUC- São Paulo 
 
Tese de 
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ADO POR 
DOCENTES 
ASSISTENTES 
SOCIAIS: um 
debate 
necessário e 
emblemático. 
 

no processo de formação 
profissional e a  interface 
com as diretrizes. 
 
Sobre a concepção do 
papel do supervisor 
acadêmico - Os docentes 
de modo geral, direta ou 
indiretamente conhecem 
a PNE e, parcialmente a 
resolução 533 de 2008. 
Tem propriedade para 
narrar e contextualizar as 
fragilidades, as 
dificuldades e lacunas que 
precisam ser preenchidas 
para que possibilidades 
possam surgir e contrapor 
aos inúmeros dilemas, 
desafios e limites já postos 
no debate e na 
materialização dos 
estágios supervisionados 
 

Curso de Serviço 
Social da FAMA - 
Faculdade de 
Mauá.  
Doutora pela 
PUCSP  
 
 

doutorado - Fruto 
de uma parte de 
pesquisa de 
campo.- universo 
pesquisado - 5 
UFAs situadas no 
Estado de SP-  
Micro Região Sul 
II da ABEPSS. 

09 00808 
 
Com. 
Oral 

Contribuição 
do Serviço 
Social na 
implantação 
do Programa 
de Residência 
Multiprofissio
nal em Saúde 
do Hospital 
Universitário 
Antônio 
Pedro. 

Formação  Serviço Social na 
Residência 
Multiprofissional em 
Saúde 
 
O texto reafirma os 
princípios basilares do 
Sistema Único de Saúde. 
Tem como norte o 
conceito ampliado de 
saúde e entende como 
estratégico o ensino em 
serviço na modalidade 
residência 
multiprofissional. Busca 
discutir a importância da 
reflexão crítica acerca das 
determinações sociais no 
processo saúde/doença, 
apresentando essa como 
uma contribuição do 
Serviço Social 

2 autores 
1. Mestre em SS 
pela  UERJ 
(2015). Preceptoria 
e orientação de 
Trabalho de 
Conclusão de Curso 
(TCC) de Pós-
Graduação em SS 
na modalidade 
Residência 
Multiprofissional 
 
2. Servidora da 
Universidade 
Federal Fluminense 
(UFF) lotada no 
Hospital 
Universitário 
Antônio Pedro,  
atuando como AS,  
e preceptoria em 
residência  
multiprofissional 

- Hospital 
Universitário 
Antônio Pedro - 
Niterói; 
 
- Relato de 
experiência.  
 
-   

 

10 00899 
Com. 
Oral 

SUPERVISÃO 
ACADÊMICA 
DE ESTÁGIO 
EM SERVIÇO 
SOCIAL E O 
DEBATE 
SOBRE A 
UNIDADE 
TEORIA-

Formação 
 
 

Supervisão  acadêmica em 
Estagio obrigatório em  
Serviço Social 
 
Supervisão contribui na 
formação profissional do 
estudante, no processo de 
ensino-aprendizagem 
ofertando a análise crítica 

1 autor 
 
1.Docente do curso 
de Serviço Social da 
FEF. Pesquisadora  
do Grupo de Estudo 
e Pesquisa sobre 
Formação 
Profissional em 

Fundação 
Educacional de 
Fernandópolis  FE
F. SP 
 
Ensaio teórica  
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PRÁTICA  
 

do trabalho profissional 
em sua totalidade. 
A supervisão acadêmica é 
a síntese da atividade de 
estágio e mediação para a 
formação do conjunto de 
competências e 
habilidades profissionais. 

Serviço Social - 
GEFORMSS. 
Compõe a diretoria 
regional da ABEPSS 
SUL II -
representante 
discente de pós-
graduação. 
Doutoranda PPG  
em SS  da 
Faculdade de 
Ciências Humanas e 
Sociais- 
UNESP/Franca/SP.  

11 00922 
 
Com. 
Oral 

FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL
, 
UNIVERSIDAD
E E A CRÍTICA 
DO VALOR: o 
homem 
aprisionado. 
 

Formação Projeto de formação 
profissional do AS e  a  
universidade 
 
(O Mito da Caverna de 
Platão é muito elucidativo 
para explicar os tempos 
sombrios que vivemos. O 
mundo seria uma grande 
caverna, povoada de 
imagens que não 
representam, mas 
falseiam a realidade, onde 
tudo adquire uma 
aparência de realidade. 
Tudo tão ilusório, tão 
repetitivo, que aquilo que 
é falso aparece como real. 
Quando saimos desta 
caverna parece que é 
outro mundo, mas aqui é a 
realidade; sair da caverna 
é um esforço sobre-
humano, pois nos 
deparamos com o teatro 
da realidade. A caverna é a 
universidade, com o seu 
reino de especialistas, 
onde a produção 
quantitativa é mais 
importante do que o 
sentido maior que deveria 
ser o conhecimento. Se a 
relevância do 
conhecimento é 
determinada por sua 
capacidade emancipatória, 
o que constatamos é que 
algo  profundo se 
modificou nessa 
modalidade, reduzida à 
unidade de um ramo de 
produção. Romper com a 

1 autor 
 
1. Professor 
associado da 
Universidade 
Federal Fluminense 
-UFF 
 
 

Universidade 
Federal 
Fluminense- UFF - 
Niterói  
 
Ensaio  teórica  

 



10 
 

subserviência e obediência 
do debate acadêmico aos 
ditames do mercado e do 
produtivismo é um dos 
caminhos na 
transformação do 
comportamento político-
acdêmico da nova geração 
de intelectuais. 

12 00937 
 
Com. 
Oral 

CURSOS DE 
SERVIÇO 
SOCIAL NA 
MODALIDADE 
DE EAD:  
PERFIL E 
CONDIÇÕES 
DE 
FORMAÇÃO 
 

Formação Cursos de Serviço Social 
ofertados na modalidade 
de Ensino a Distância 
(EaD). 
 
Problematização sobre os 
dados relativos aos cursos 
de SS ofertados na 
modalidade de Ensino a 
Distância (EaD). Apresenta  
o ensino superior 
brasileiro no pós-1990 e o 
EaD como estratégia de 
expansão e lucratividade;  
e  um perfil dos cursos de 
SS ofertados na 
modalidade de EaD, 
considerando os seguintes 
aspectos:  a)  encontram-
se inseridos na base de 
dados do sistema E-MEC 
(abril de 2016 ), 31 
registros de cursos de SS  
em atividade ofertados na 
modalidade de EaD,  
totalizando 75.939 vagas 
anuais. Todas as IES são 
privadas e a maioria (63%) 
tem finalidade lucrativa; 
quantitativo de vagas que 
cada IES oferta, apreende-
se a concentração de 
vagas em duas IES, com 
50% das vagas: UNOPAR, 
21.150 vagas anuais (28%) 
e UNIDERP, com 16.800 
vagas anuais (22%). 
Destaca-se que UNOPAR e 
UNIDERP (Anhanguera) 
foram adquiridas pelo 
grupo Kroton.  

1 autor 
 
1. Docente   na 
Graduação e Pós-
Graduação em 
SS   da 
Universidade 
Federal 
Fluminense/Niterói,
- UFF  

Universidade 
Federal 
Fluminense- UFF - 
Niterói. 
 
Pesquisa  
quanti- 
qualitativa - 
que objetiva 
contribuir para 
problematizar 
as condições de 
formação na 
modalidade de 
EAD, 
considerando a 
massificação do 
curso X 
qualidade do 
ensino, o 
emprego de 
força de 
trabalho com 
reduzida 
titulação, o que 
pode trazer 
implicações 
para o processo 
formativo de 
discentes 
graduados na 
modalidade em 
questão.  

 

13 00968 
 
Com. 
Oral 

SERVIÇO 
SOCIAL E 
SAÚDE: 
análise da 
formação e 
trabalho na 
perspectiva da 

Formação  Formação e Trabalho na 
perspectiva da Educação 
permanente em saúde 
 
(Um dos grandes desafios 
colocados às profissões é a 
aproximação da formação 

1 autora 
1.. Docente  da 
Universidade 
Estadual Paulista - 
UNESP, na 
Graduação e Pós-
Graduação em SS  

UNESP de Franca/SP 
 
Pesquisa qualitativa 
 

 



11 
 

educação 
permanente 
em saúde 
 

e trabalho. No SUS a 
educação permanente em 
saúde foi adotada como 
estratégia desta 
integração, debate 
presente no Serviço Social) 

da Faculdade de 
Ciências Humanas e 
Sociais,  Câmpus 
Franca/SP. 
Pesquisadora e 
líder do Grupo 
QUAVISSS - Grupo 
de  Estudos e 
Pesquisas sobre 
Saúde, Qualidade 
de Vida e Relações 
de Trabalho da 
UNESP, Câmpus 
Franca/SP 

14 00977 
 
Com. 
Oral 

REFLEXÕES 
SOBRE A 
FRAGMENTAÇ
ÃO DA 
FORMAÇÃO: 
Relatos de 
uma vivência 
exploratória 
como docente 
de Graduação 
de Serviço 
Social 
Presencial e 
EAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação Formação na modalidade 
presencial e EAD  
 
Chamamos aqui nossa 
experiência de “vivência 
exploratória”. Esse 
processo não se 
caracterizou como uma 
pesquisa, nos moldes 
científicos tal como 
conhecemos. Trata-se de 
uma experiência feita pela 
docente, ao ministrar, 
intencionalmente, a 
mesma disciplina nas 
modalidades presencial e 
à distância, com um 
objetivo centra:identificar 
se haveria diferenças 
efetivas na formação 
dos/as estudantes 
inseridos nestas 
diferentes modalidades. 
Modalidade de ensino 
que representa uma 
fragmentação do 
conhecimento e fica muito 
distante do que preconiza 
o Projeto Ético Político da 
profissão. Ao término do 
semestre, os/as 
estudantes do presencial 
conseguiram entregar o 
projeto de pesquisa 
solicitado (tínhamos 
aproximadamente 60 
estudantes). Ao contrário 
dos/as estudantes de EAD 
que, de uma turma com 
aproximadamente 82 
estudantes apenas 01 
(um) conseguiu enviar o 
material (ainda que muito 

1 autora 
 
Docente e 
Coordenadora de 
Estágios do curso 
de SS da Faculdade 
Paulista de Serviço 
Social de São Paulo 
(FAPSS-SP. 
Responsável pelo 
Núcleo de Estudos, 
Pesquisa e 
Extensão: 
Violências e Serviço 
Social. Docente, 
também, do Curso 
Multidisciplinar de 
Atualização no 
Atendimento de 
Violência Sexual da 
Faculdade de Saúde 
Pública da USP. 
Pesquisadora do 
Núcleo de Estudos 
e Pesquisas sobre 
Ensino e Questões 
Metodológicas em 
Serviço Social 
(NEMESS), da 
PUCSP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faculdade 
Paulista de 
Serviço Social de 
São Paulo 
(FAPSS-SP. 
 
Ensaio teórico 
sobre  as 
angústias e 
descobertas de 
um processo de 
seis meses na 
condição de 
docente de 
Graduação de 
Serviço Social, na 
disciplina 
Pesquisa em 
Serviço Social, nas 
modalidades 
presencial e a 
distância. 
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empobrecido, entretanto, 
conseguiu entender  que 
havia sido solicitado). 

15 00978 
Com. 
Oral 

ALGUMAS 
REFLEXÕES 
SOBRE AS 
CONDIÇÕES 
OBJETIVAS DA 
PRATICA 
PROFISSIONAL 
NA 
FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 
DOS ALUNOS 
DE SERVIÇO 
SOCIAL 

Formação  Estagio Supervisionado 
obrigatório  
 
O estagio supervisionado, 
ao se vincular à formação 
do Serviço Social, revela-se 
cada vez mais presente e 
importante para a 
formação profissional, 
desta forma não pode ser 
reduzido a mera execução 
de tarefas, atividades 
atreladas a burocracia e 
aos ditames mecânicos, 
processuais e funcionais 
da instituição e 
essencialmente rotineiros 
dos profissionais.  
 

2 autores 
 
1. Docente e 
pesquisadora II do 
curso de SS  do 
Unibrasil Centro 
Universitário,  e do  
Grupo de Pesquisa 
em Gênero, 
Trabalho e 
Violência contra a 
Mulher. Integrante 
da Câmara 
Temática de 
Formação 
Profissional do 
CRESS/PR 11º 
região (2014/2016). 
Professora nos 
cursos de Pós- 
Graduação SENAC - 
SC e Pós - 
Graduação no 
Curso de 
Metodologia do 
Trabalho Social 
com Família - 
Faculdade Bagozzi; 
 
2. Docente no 
Centro 
Universitário 
Unibrasil e no 
Centro 
Universitário 
Internacional 
(UNINTER). AS da 
Universidade 
Tecnológica do 
Paraná. Pesquisado
ra do GETEC- 
Núcleo de Estudos 
de Gênero e 
Tecnologia. 
 

Centro 
Universitário 
Unibrasil- 
Curitiba/Paraná  
 
 Centro 
Universitário 
Internacional - 
UNINTER- 
Curitiba/ Paraná    
( credenciado 
pelo MEC em 
28/05 /2012.  
conta, hoje, com 
6 unidades e 4 
campi - oferecem 
dezenas de cursos 
superiores nas 
modalidades 
presencial, 
semipresencial e 
a distância.  
 
 

 

16 00979 
 
Com. 

ENTRE A 
LÓGICA DO 
CAPITAL E O 

Formação FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DO 
ASSISTENTE SOCIAL  EM 

5 autores 
1. Dados não 
localizados  

Centro de 
Referência 
Especializado da 
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Oral PROJETO 
ÉTICO-
POLÍTICO: 
debates sobre 
formação 
profissional 
com qualidade 
em Serviço 
Social na 
esfera privada 
 

TEMPOS DE PARCEIRA 
PÚBLICO-PRIVADA 
 
O artigo discute a 
qualidade no processo de 
formação profissional do 
Assistente Social na 
contemporaneidade no 
contexto das Instituições 
de Ensino Superior (IES) 
privadas, apontando 
elementos analíticos. Os 
resultados apontam 
desafios postos aos 
processos de formação 
profissional, precarização 
dos processos de estágio 
supervisionado, 
sentimentos de “exclusão” 
dos discentes dos espaços 
institucionais, bem como o 
compromisso de docentes 
e discentes com a 
criticidade e qualidade da 
formação 
 

2. Graduação em 
SS pela Faculdade 
Metropolitana da 
Grande 
Fortaleza(2015). 
Tem experiência na 
área de Serviço 
Social. 
3. Mestranda em 
SS, Trabalho e 
Questão Social pela 
Universidade 
Estadual do Ceará 
(UECE). Foi 
Professora do 
Curso de Serviço 
Social das 
Faculdades INTA, 
em Sobral - CE. 
Atualmente, 
trabalha como AS 
do Centro de 
Referência 
Especializado da 
Assistência Social 
(CREAS-Sede) de 
Caucaia - CE.  
4. Docente  
Adjunta do Curso 
de SS da Faculdade 
Metropolitana da 
Grande Fortaleza.. 
Pesquisadora do 
Grupo Política 
Social, Trabalho e 
Cidadania (UECE), e 
do Grupo de 
Pesquisa em 
Filosofia do Direito 
(UNIFOR)- linha de 
pesquisa Crime, 
Criminalidade e 
Segurança Pública. 
 
5.  Docente Titular 
I na Faculdade 
Metropolitana de 
Fortaleza - 
FAMETRO;  

Assistência Social 
(CREAS-Sede) de 
Caucaia - CE.  
 
Faculdade 
Metropolitana de 
Fortaleza - 
FAMETRO 
 
Estudo de 
natureza  
qualitativa. 
Pesquisa 
documental a 
partir da análise 
do Projeto 
Pedagógico do 
Curso de SS e das 
instituições 
investigadas. 
Pesquisa de 
campo com uso 
da entrevista 
semiestruturada,
1realizada em 
(04) UFAs 
privadas de 
ensino presencial 
na cidade de 
Fortaleza-CE,  
configurando-se 
uma amostra 
total de doze (12) 
entrevistados. 
 

17 00987 
 
Com. 
Oral 

Pesquisa e 
formação: 
elaborando o 
ciclo 
investigativo 

formação ciclo investigativo, ou do 
planejamento da pesquisa 
 
Exposição didática que  
sistematiza o conteúdo do 

4 autores  
1., Docente no 
Curso de 
Graduação e 
Programa de Pós-

Pontifica 
universidade 
católica do RS - 
Porto Alegre-Rs  
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que chamamos de ciclo 
investigativo, ou do 
planejamento da pesquisa 
que inicia pela escolha do 
tema passando pela 
elaboração do projeto, 
pela etapa de coleta e 
tratamento dos dados, 
pela sistematização da 
produção, incluindo as 
alternativas de 
socialização dos 
resultados, como 
compromisso ético do 
pesquisador. Enfatizamos, 
entre as estratégias de 
coleta e análise, a técnica 
de triangulação, priorizada 
nos estudos do tipo misto 
e orientados pelo 
materialismo dialético e 
histórico que fundamenta 
nossa perspectiva 
investigativa. O artigo tem 
por finalidade contribuir 
para os processos de 
elaboração de planos de 
investigação, em especial 
para mestrandos e 
doutorandos, logo a 
preocupação didática foi 
central, contudo 
destacamos que a 
competência crítico-
investigativo é central à 
formação, para além da 
capacidade de planejar e 
elaborar projetos de 
pesquisas. 

Graduação em 
SS/PUCRS.  Coord. 
do Programa de 
Pós-Graduação em 
SS/a PUCRS - Líder 
do Grupo de 
Estudos sobre 
Teoria Marxiana , 
Ensino e Políticas 
Públicas - GETEMPP 
(desde 2008), 
Pesquisadora 
Produtividade 1D 
do CNPq. Pós-
doutoranda em SS 
da PUCSP 
 
2. Docente  da 
PUCRS /e assistente 
social - Fund. de 
Artc. e Des. da Pol. 
Púb. para PPD e 
PPHA do RS 
(FADERS) . 
Coordena o Grupo 
de Estudo e 
Pesquisa em 
Diversidade e 
Acessibilidade da 
FSSPUCRS (GEPAD 
 
3. Pesquisadora  
Grupo de Estudos 
sobre Teoria 
Marxiana, Ensino e 
Políticas Públicas 
GETEMPP-PUCRS. 
Bolsista do 
Programa Nacional 
de Pós-Doutorado 
(PNPD), Capes.  
 
4. 
Advogado.  Doutor
ado em SS Docente 
Titular da PUCRS. 

 
Ensaio Teórico 
Exposição 
didática que  
sistematiza o 
conteúdo do ciclo 
investigativo, ou 
do planejamento 
da pesquisa. 

18 00992 
 
Com. 
Oral 

O ESTÁGIO 
SUPERVISION
ADO NA 
FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 
EM SERVIÇO 
SOCIAL 
DE 
ESTUDANTES 
DE ÁREAS DE 
REFORMA 

Formação Estagio Supervisionado 
obrigatório  
 
Analise da experiência, 
ainda em curso, do Estágio 
na formação acadêmica de 
estudantes assentados da 
reforma agrária, a partir 
do Curso de S.S “da Terra” 
do Pronera, na UECE. O 
texto busca refletir, as 

5 autores 
1- Mestranda em 
S.S/ UECE. Prof. do 
Tempo Escola e 
Docente 
orientadora  de 
apoio pedagógico 
no Curso de S.S da 
Terra/ 
PRONERA/UECE. 
Docente de 

Universidade 
Estadual do 
Ceará - UECE 
 
Pesquisa 
documental e 
observação 
participante; 
MAS identifica-se 
como um relato 
de experiência  
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AGRÁRIA particularidades do 
estágio de estudantes 
camponeses vinculados 
aos movimentos sociais do 
campo. 
 
 

Graduação em S.S 
da Faculdade 
Ateneu - 
Messejana. 
 
2. Docente  adjunta 
da UECE nos cursos 
de SS  e Mestrado. 
Pós-doutorado na 
Alemanha, na 
University of 
Applied Sciences in 
Potsdam -temática 
desenvolvimento, 
desigualdades e 
mov.sociais 
 
3. Docente  
assistente  da 
UECE. , 
Pesquisador do 
CNPq,  tutor da 
Unb. 
 
4. Docente  e 
pesquisadora do 
Curso de 
Especialização em 
Educação, Pobreza 
e Desigualdade 
Social da UECE. 
Temas de pesquisa: 
direito à moradia, 
habitação de 
interesse social, 
pobreza, 
desigualdade social 
e produção do 
espaço urbano. 
 
5. Docente  no 
Curso de S.S 
PRONERA/UECE 
Colaboradora da 
ENFF - Escola 
Nacional Florestan 
Fernandes. 

19 00996 
 
Com. 
Oral 

FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL
, SERVIÇO 
SOCIAL E 
RESIDÊNCIA 
MULTIPROFIS
SIONAL: 
ANÁLISE DO 
PROJETO 
PEDAGÓGICO 

Formação Processo formativo do AS 
na Residência  
Multiprofissional em 
saúde 
 
Estudo que objetiva 
identificar a relação entre 
teoria, prática e pesquisa 
no processo formativo dos 
A.S  inseridos no programa 

2 autores 
 
1. Bacharela em 
Serviço Social pela 
Universidade 
Federal do Pará; 
 
2. Residente em 
Atenção à Saúde 
Cardiovascular pela 

Universidade 
Estadual do Pará. 
 
 Fundação 
Pública Estadual 
Hospital de 
Clínicas Gaspar 
Vianna - 
FPEHCGV 
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de residência 
multiprofissional na área 
de Atenção à Saúde 
Cardiovascular, vinculada 
a Universidade Estadual 
do Pará.Conclusão: A 
residência 
multiprofissional 
apresenta novas 
possibilidades e desafios 
para a formação dos 
AS.Requer dos 
profissionais que atuam 
como preceptores e 
tutores novas habilidades 
e atribuições dentro da 
instituição, 
formação/capacitação 
destes no processo. Sobre 
o Projeto Pedagógico, 
destaca-se: a) necessidade 
de planejamento, com 
métodos e ações claras 
sobre a proposta de 
capacitação, o que não 
identificamos no projeto 
em questão;b) a teoria e a 
pesquisa não possui ações 
de forma clara e objetiva 
que proporcionam esse 
cenário, além de uma base 
teórica e estrutural para o 
desenvolvimento da 
pesquisa..   
 

Universidade do 
Estado do Pará e 
Fundação Pública 
Estadual Hospital 
de Clínicas Gaspar 
Vianna. 
 

Pesquisa 
documental 
leis, decretos, 
regimentos, 
programa de 
Residência 
Multiprofissional, 
relatórios, grade 
curricular, projeto 
pedagógico na 
área Atenção à 
Saúde 
Cardiovascular, 

20 01001 
 
Com. 
Oral 

ENSINO-
APRENDIZAGE
M: os desafios 
do estágio 
supervisionad
o no contexto 
neoliberal 
 

Formação Estagio Supervisionado 
obrigatório  
Pontos importantes 
destacados para tal : 
- necessidade maior 
articulação entre 
instituição de campo e 
instituição acadêmica 
contribuiria para este 
período tão necessário à 
formação de assistentes 
sociais. 
- angustia vivida por 
alunos que ingressam pela 
primeira vez sobre a 
realidade e demandam 
limitações em  associar 
teoria e prática no 
momento do estágio 
supervisionado. 
- maior integração entre 
faculdade e campo 

2 autoras 
 
1. Não tem  
currículo 
 
2. Mestre em 
Políticas Públicas e 
Sociedade pela 
Universidade 
Estadual do Ceará. 
Linha de pesquisa: 
Gênero 

Universidade 
Estadual do 
Ceará 
 
Centro de 
Referência em 
Assistência Social 
(Creas), -
Paracuru/ 
Fortaleza. 
 
Abordagem 
qualitativa/levant
amento 
bibliográfico e 
empírico, através 
da observação 
participante. 
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facilitaria a articulação 
entre teoria e prática. 
dificuldade em articular  as  
dimensão técnico-
operativa sem analisar os 
porquês da intervenção, 
sem um domínio de cunho 
teórico sobre a profissão, 
tende a se tornar um mero 
tecnicismo 
-  Não realização do 
projeto de intervenção do 
aluno ( falta de estrutura, 
condições de mobilização 
dos sujeitos prioritários, 
recursos materiais, etc.,. 
Os estagiários ficam à 
escolha dos projetos que 
são viáveis pensando mais 
nas dificuldades para a 
implementação com 
relação à política de 
assistência devido à falta 
de recursos ao invés de 
possibilitar o alcance de 
objetivos tendo como foco 
os usuários da política.  

21 01008 
 
Com. 
Oral 

OS DESAFIOS 
DA PESQUISA 
NA 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
EM SERVIÇO 
SOCIAL: 
ELEMENTOS 
PARA O 
DEBATE 

Formação  A pesquisa na formação 
profissional  
 
A inserção da pesquisa no 
projeto de formação 
profissional dos 
assistentes sociais, 
reafirmando sua 
importância enquanto 
processo necessário à 
construção de 
conhecimento. e as 
problemáticas que 
permeiam a realização da 
pesquisa em Serviço 
Social, tendo em vista uma 
conjuntura de 
mercantilização do ensino 
superior que fragiliza a 
relação ensino-pesquisa-
extensão, repercutindo 
negativamente na 
formação de novos 
quadros profissionais 
críticos para o 
fortalecimento do Projeto 
Profissional vigente 

3 autoras 
1. Mestre  pela 
Universidade 
Estadual da 
Paraíba  
 
2. Doutoranda do 
PPG  em SS da 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Norte - 
UFRN. AS do 
Instituto Federal de 
Educação, Ciência e 
Tecnologia da 
Paraíba. 
 
3.Pesquisadora  do 
Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre 
Trabalho e 
Proteção Social 
(GETRAPS).  
 

Universidade 
Estadual da 
Paraíba (UEPB) 
 
Ensaio teórico  

 

22 1034 
 
Com. 

A FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
DO 

Formação Formação profissional do 
AS no Programa de 
Residência Integrada 

2 autoras 
1. Doutoranda em 
SS/  Pontifícia 

Universidade 
Federal de 
Sergipe 
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Oral ASSISTENTE 
SOCIAL NA 
RESIDÊNCIA 
MULTIPROFIS
SIONAL EM 
SAÚDE DO 
HU/UFS 

Multiprofissional em 
Saúde 
 
Analise das contribuições 
da formação 
multiprofissional em 
Saúde para o SS e 
identificação das 
implicações da “formação 
em serviço” para o AS, 
uma formação que 
envolve diferentes áreas 
do saber e influencia na 
formação do assistente 
social residente. Os dados 
da pesquisa revelam: a) 
Todas as AS residentes são 
do sexo feminino, b) 
assistentes sociais 
residentes egressas, 
apenas 01 trabalha as 
demais estão sem 
emprego e/ou estudando 
para concurso público. c) 
Busca pela residência 
profissional: -possibilidade 
de continuidade da 
formação em saúde 
iniciada no período de 
estágio; a participação no 
Programa de Educação 
Tutorial em Saúde; e a 
importância da 
qualificação profissional. 
Mas também significa uma 
forma de auferir uma 
renda, diante das 
dificuldades de inserção 
no mercado de trabalho, 
tendo em vista os 
elevados índices de 
desemprego e/ou 
subempregos.d) AS maior 
vínculo e trocas de saber 
com sua equipe 
multiprofissional, não 
excluindo a relação com as 
demais assistentes sociais 
residentes. Elas 
encontram suporte na 
equipe multiprofissional 
na qual estão inseridas, 
em virtude do grande 
convívio nos cenários de 
prática e dos 
planejamentos, discussões 
e encaminhamentos que 

Universidade 
Católica de São 
Paulo  
2.Pro reitora de 
extensão  
 

 
Pesquisa 
bibliográfica, 
documental e de 
campo - 
resultante de 
dissertação de 
mestrado/ PPG 
Serviço Social da 
Universidade 
Federal de 
Sergipe, em 2015 
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são realizados 
coletivamente. 

23 01129 
 
Com. 
Oral 

A 
INSTRUMENT
ALIDADE DA 
SUPERVISÃO 
DE ESTAGIO 
EM SERVIÇO 
SOCIAL: 
desafios do 
projeto ético 
político 
profissional 

Formação  Supervisão de Estagio 
obrigatório - 
Instrumentalidade. 
 
Os resultados do estudo 
indicam que o processo da   
supervisão de estágio ao 
fazer a mediação entre 
formação e exercício, não   
apresenta os pressupostos 
que balizam os processos 
de natureza didático-
pedagógica, relacionando-
a ao fato de a disciplina de 
estágio consiste em um 
componente curricular 
bastante particular, 
prioritário para o 
desenvolvimento do 
ensino teórico-prático,  a 
utilização dos 
instrumentos normativos 
da profissão,  as 
competências 
profissionais. A supervisão 
é “instância que favorece 
o trânsito do singular ao 
universal, particularizando 
a intervenção do Serviço 
Social no âmbito das 
relações sociais”, na 
afirmação da direção 
social expressa  no Projeto 
Ético Político Profissional. 

3 autoras  
 
Docente da UFRGS 
Bolsistas de 
iniciação cientifica 
(2) 
 
Pesquisa Docente 
 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul  
 
Pesquisa 
qualitativa de 
campo, 
bibliográfica e  
documental 
Metodologia de 
Estudo de 
Multicasos 
(TRIVINUS), em 
seis Unidades de 
Formação 
Acadêmica. 
resultante de 
estudos do Grupo 
de pesquisa- 
GEFESS 

 

24 01172 
 
Com. 
Oral 

O ESTÁGIO 
SUPERVISION
ADO 
OBRIGATÓRIO 
NO ÂMBITO 
DA 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL
: um estudo 
junto ao curso 
de serviço 
social da 
Universidade 
Estadual da 
Paraíba 
(UEPB) 

Formação Estagio Supervisionado 
curricular obrigatório  
 
O estudo objetiva 
identificar os desafios 
postos para a 
consolidação do estágio 
supervisionado em serviço 
social na UEPB, na 
perspectiva das diretrizes 
curriculares da ABEPSS. 
Os resultados do estudo 
indicam - dificuldade de 
articulação entre pesquisa 
e intervenção no estágio; 
acompanhamento 
irregular nos campos de 
estágio pelos supervisores 
acadêmicos; frágil 
articulação entre unidade 
de formação acadêmica e 

4 autoras  
 
1.Docente  titular 
da Universidade 
Estadual da 
Paraíba, vinculada 
ao Núcleo de 
Pesquisa e Práticas 
Sociais - 
NUPEPS/DSS/UEPB. 
2.  Docente do 
Curso de Serviço 
Social da 
Universidade 
Estadual da 
Paraíba. 
3. Docente do 
Curso de Serviço 
Social da 
Universidade 
Estadual da Paraíba 

Universidade 
Estadual da 
Paraíba (UEPB) 
 
Estudo de 
natureza 
qualitativa e de 
caráter 
bibliográfico e 
documental da 
sistematização 
dos resultados da 
pesquisa 
intitulada: “O 
estágio 
supervisionado 
no processo de 
formação 
profissional: um 
estudo junto aos 
supervisores/as e 
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os campos de estágio; 
resistência dos 
profissionais para 
exercerem o papel de 
supervisores de campo; 
falta de formação 
permanente para os 
supervisores de campo de 
estágio; desarticulação 
entre a tríade (estudantes, 
professores e orientadores 
de campo),  perfil dos/as 
supervisores/as de campo 
e de ensino, não se 
diferencia muito do perfil 
dos/as discentes: as 
condições de trabalho 
impostas aos/as 
assistentes sociais, as 
precárias condições do 
trabalho docente, o 
sucateamento das 
instituições, o desmonte 
das políticas.  

4. Acadêmica do 
Curso de Serviço 
Social da 
Universidade 
Estadual da Paraíba 
 
 
  

discentes dos 
cursos diurno e 
noturno de 
serviço social da 
UEPB.As Fontes : 
Trabalhos de 
Conclusão de 
Curso (TCCs) 
produzidos sobre 
a temática de 
estágio curricular 
em serviço social, 
de 2012 a 2015. 

25 01292 
 
Com. 
Oral 

ESTÁGIO 
SUPERVISION
ADO NA 
INTEGRALIDA
DE TEORICO-
PRÁTICA A 
PARTIR DO 
PROJETO DE 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

Formação  Estagio Supervisionado 
curricular obrigatório  
O estudo objetiva analisar 
o protagonismo do Estágio 
Supervisionado na 
integralidade teoria-
prática sustentada pelas 
diretrizes curriculares de 
1996, numa perspectiva 
ontológica, considerando 
que em Marx teoria e 
prática não se separam e 
que o método tem uma 
vinculação umbilical com 
seu posicionamento 
teórico. Para tanto, tal 
método permite captar a 
dialética relação teoria-
prática que compõem o 
Estágio e que não se reduz 
somente a este, sendo 
transversal a formação 
profissional. 

1 autora 
1. sem currículo  

Universidade 
Federal de 
Campina Grande-
UFCG 
 
Estudo 
exploratório 
bibliográfico, 
pautado na teoria 
social crítica. 
 

 

26 01488 
 
Com. 
Oral 
 
 

REDESCOBRIN
DO O ESTÁGIO 
CURRICULAR 
OBRIGATÓRIO 
SOB OLHARES 
DOS(AS) 
ESTAGIÁRIOS(
AS) da 
FASSO/UERN: 
desatando 

Formação  Estagio Supervisionado 
curricular obrigatório  

 
O estudo teve como 

foco, o estágio curricular 
obrigatório, a partir da 
realidade de 
estagiários(as) do Curso de 
Serviço Social da FASSO a 
partir dos seguintes eixos 

2 autoras  
 
1.Acadêmica do 
curso de S.S pela 
UERN. Bolsista 
PIBIC/CNPq -
Pesquisa " Estágio 
Supervisionado 
Curricular 
Obrigatório e 

Universidade do 
Estado do Rio 
Grande do Norte 
(UERN). 
 
 
Pesquisa do 
Programa 
Institucional de 
Bolsas de IC 
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nós, 
encontrando 
possibilidades 

a) escolha do campo de 
estágio; b) os pré-
requisitos curriculares; c) a 
supervisão direta de 
estágio; d) relação entre 
teoria e prática; e) as 
dificuldades do processo 
de formação profissional f)  
as expectativas e as 
potencialidades do 
estágio, g) 
encaminhamentos que 
tenham potencialidade de 
fortalecimento da 
graduação em SS. 
 
 

Projeto Ético 
Político 
Profissional; 
Representante 
Discente Suplente 
de Graduação 
Regional Nordeste 
na ABEPSS. 
 
2. Acadêmica do 
curso de S.S pela 
UERN. 

(PIBIC)- CNPq, 
vinculada à 
FASSO,  da UERN, 
de Ago. de 2015 à 
Ago. de 2016. 
Amostra de 
resultados 
parciais da 
pesquisa “Estagio 
Curricular 
Obrigatório x 
Projeto Ético 
Político: uma 
análise dos 
sujeitos sociais 
envolvidos, 
através da analise  
10 questionários 
de estagiários 
(nível I e III) da 
FASSO/UERN, 
buscando 
caracterizar o 
estágio curricular 
obrigatório a 
partir dos  
estudantes. 

27 01181 
 
Com. 
Oral 

ROMPENDO 
AMARRAS: 
ecos das 
contradições 
que versam 
entre limites e 
possibilidades 
no estágio 
supervisionad
o. 

Formação Estagio Supervisionado 
curricular obrigatório  
 
O estudo faz análises e 
reflexões das condições 
objetivas concretas que 
docentes do curso de 
Serviço Social possuem 
para a materialidade das 
DCs preconizadas . Os 
resultados apontam 
questões atinentes a 
operacionalização e 
compreensão dos estágios 
supervisionados, sobre 
dilemas, limites, desafios e 
possibilidades. 
Resultados- Só prof. 
atribuídos no estágio e 
supervisão acadêmica 
conhecem a dinâmica e 
organização do estágio no 
PPCC e da Política de 
Estágio da UFA. Os demais  
docentes desconhecem 
inclusive o ementário de 
estágio, ficando inviável 
uma integralidade real 
entre estágio e os demais 
componentes curriculares 

3 autoras  
 
1- Docente no 
Curso de Serviço 
Social da FAMA - 
Faculdade de 
Mauá.  
Doutora pela 
PUCSP; 
 
2. Assistente social 
pelo Serviço 
Franciscano de 
Solidariedade e 
professora pela 
Faculdade de 
Mauá   
 
3. Docente do 
curso de S.S da 
Faculdade de Mauá 
- FAMA; Assistente 
social da Prefeitura 
de São Paulo, e 
membro da 
diretoria do CRESS 
São Paulo - 9ª 
região; 
 
4- Docente e 

Faculdade de 
Mauá- Fama  
Curso de Serviço 
Social   
 
 
Pesquisa de 
campo de tese de 
doutoramento 
a partir dos 
relatos dos 
docentes do 
curso de Serviço 
Social de 5 
Unidades de 
Formação 
Acadêmicas 
(UFAs), que 
compõem a 
microrregião da 
ABEPSS Sul II 
(Estado de São 
Paulo – 
compreendendo 
capital, ABC 
Paulista e Baixada 
Santista 
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do curso; desafios: 
manutenção de estágio 
sem remuneração para o 
estudante trabalhador, 
dificuldade em cumprir a 
carga horária exigida;  a 
lógica mercadológica de 
abertura de vagas do 
curso não tem relação 
com a quantidade de 
vagas de estágio existente( 
turmas com 70 alunos e 
apenas 30 vagas de 
estágio); Pressão dos 
alunos  para abertura de 
campo de estágio e 
estratégias das mais 
variadas para equacionar  

Coordenação do 
Curso de S.S da 
Faculdade de 
Mauá. e Gerência 
do CAPS III do 
Município de Mauá   
 
 

28 01503 
 
Com. 
Oral 
 

O ESTÁGIO 
CURRICULAR 
NA 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
DO 
ASSISTENTE 
SOCIAL: UM 
DEBATE 
NECESSÁRIO 
NA 
ATUALIDADE  

Formação Estagio Supervisionado 
curricular obrigatório  
 
O estudo objetiva 
oportunizar reflexões 
acerca do estágio 
curricular como elemento 
indispensável à formação 
do aluno de serviço social 
no Brasil. 
Resultado-Identificou-se 
que a proliferação do 
Ensino a Distância tem 
contribuído para o 
processo de precarização 
do estágio curricular no 
âmbito na formação 
profissional. 

3 autoras  
 
1.Mestre em SS e 
Sustentabilidade na 
Amazônia pelo 
PPGSS SS e 
Sustentabilidade na 
Amazônia, da 
Universidade 
Federal do 
Amazonas, UFAM  
 
2. Mestre em SS e 
Sustentabilidade na 
Amazônia pelo 
PPGSS SS e 
Sustentabilidade na 
Amazônia, da 
Universidade 
Federal do 
Amazonas, UFAM  
3. Mestre em SS e 
Sustentabilidade na 
Amazônia pelo 
PPGSS SS e 
Sustentabilidade na 
Amazônia, da 
Universidade 
Federal do 
Amazonas, UFAM  
 

Universidade 
Federal do 
Amazonas, 
UFAM  
 
 
Revisão teórica 
desenvolvida por 
meio de 
levantamento 
bibliográfico 
relacionado à 
temática.  

 

29 01192 
 
Com. 
Oral 

AS 
ALTERAÇÕES 
NAS 
LEGISLAÇÕES 
E 
NORMATIVAS 
DE ESTÁGIO 
SUPERVISION

Formação Estagio Supervisionado 
curricular obrigatório  
O estudo objetiva a 
apropriação das 
implicações e 
rebatimentos das últimas 
legislações e normativas 
vigentes referentes ao 

2 autoras  
 
Mestre em S.S  
Programa de Pós 
Graduação em  
Serviço Social  
universidade 
Estadual Paulista 

UNIVERSIDADE 
ESTADUAL 
PAULISTA “JÚLIO 
DE MESQUITA 
FILHO- UNESP  
 
Pesquisa oriunda 
de dissertação de 
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ADO NO 
CONTEXTO DO 
SERVIÇO 
SOCIAL 

tema, frente à 
compreensão dos 
docentes assistentes 
sociais, que exerceram a 
função de coordenadores 
do conselho de curso, 
coordenadores da 
comissão de estágio e os 
supervisores acadêmicos 
do núcleo de estágio da 
Unesp -  Campus de 
Franca, no período de 
2008 a 2014. Alguns 
resultados:  
a) sensibilização das 
instâncias administrativas 
quanto às mudanças, 
inclusive na contratação 
de profissionais para a 
realização da supervisão 
acadêmica, preconizada 
pela PNE;  estabelecer 
diálogo permanent entre 
os supervisores acadêmico 
e de campo; 
estreitamento dos 
vínculos institucionais com 
os campos de estágio, 
inclusive com a realização 
de visitas, reuniões com os 
supervisores de campo, 
organização de Fóruns de 
Supervisores e o 
atendimento dos 
estagiários em suas 
dúvidas quanto à 
efetivação do estágio 
supervisionado. 

Júlio de Mesquita 
Filho (UNESP)  
 Assistente Social 
do Tribunal de 
Justiça – Comarca 
de Franca 
 
Doutoranda 
do  Programa de 
Pós Graduação em  
Serviço Social  
universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho (UNESP) .  
Assistente social 
judiciário do 
Tribunal de Justiça 
do Estado São 
Paulo (TJSP) 

mestrado . 
Abordagem 
qualitativa, de 
campo.   

30 01523 
 
Com. 
Oral 

RELATO DE 
UMA 
EXPERIENCIA 
DE ESTAGIO 
EM 
INSTITUIÇÃO 
MILITAR: 
aprendendo 
na 
contradição 

Formação Estagio Supervisionado 
curricular obrigatório  

O presente estudo 
elenca as principais 
perspectivas e desafios 
apreendidos durante a 
realização do estágio 
curricular obrigatório de 
graduação em Serviço 
Social vivenciado no 
Núcleo de Atenção 
Biopsicossocial do Corpo 
de Bombeiros Militar do 
Ceará. Elenca uma 
apresentação das 
principais atividades e das 
contradições presentes na 
referida Instituição, frente 
às fortes relações de 

2 autoras  
1. Discente do 
curso de 
Bacharelado em 
Serviço Social da 
Universidade 
Estadual do Ceará – 
UECE. 
2. Assistente Social  
graduada pela 
Universidade 
Estadual do Ceará -
UECE 

Universidade 
Estadual do 
Ceará – UECE. 
 
Pesquisa 
bibliográfico e 
documental, cujo  
Caminho 
metodológico foi 
através da 
experiência no 
campo de estágio 
das 
pesquisadoras, 
perpassando a 
consulta a 
aparatos legais 
sobre a 
supervisão de 
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poder que se 
materializavam no 
cotidiano institucional. 
Resultados: - inexistência 
uma Política Social 
específica que é 
implementada no campo 
de estágio , Falta de 
autonomia profissional 
por parte da A.S 
supervisora de campo, 
dificuldade de delimitação 
da função da supervisora 
de campo (por ser soldado 
da Instituição acaba por 
ter sua prática profissional 
determinada pela 
imposição de tarefas 
delimitadas por patentes 
superiores a dela, 
delimitando as atribuições 
e competências;), falta de 
sigilo profissional perante 
ao fato do S.S não ter se 
quer uma sala específica 
para a profissão, ou seja, 
falta de espaço físico,( 
falta de dialogo entre a 
equipe que compõe o 
setor, falta de um 
atendimento 
multidisciplinar 
qualificado, competente e 
ciente de suas funções 
para atender às demandas 
que chegam à instituição, 
melhoria de equipamento; 
falta de um planejamento 
em conjunto com os 
profissionais do setor e 
uma execução do mesmo; 
maior conhecimento e 
explicitação para os 
bombeiros do setor SS, de 
suas atribuições;  

estágio e a 
prática 
profissional do/a 
Assistente Social. 
 

31 01583 
 
Com. 
Oral 

AVANÇOS E 
RETROCESSOS 
DO ESTÁGIO 
EM SERVIÇO 
SOCIAL DA 
UNIVERSIDAD
E FEDERAL E 
UBERLÂNDIA: 
BREVES 
REFLEXÕES 

Formação Estagio Supervisionado 
curricular obrigatório  
 
Reflexão sobre os avanços 
e retrocessos da Política 
de Estágio do Curso de S.S 
das Faculdades Integradas 
do Pontal(FACIP/UFU), a 
partir das transformações 
nos espaços ocupacionais 
do S.S. Resultados:  
Reduzido nº de 

1 autora  
 
 Docente Adjunta I 
da Universidade 
Federal de 
Uberlândia/FACIP. 
Coordenadora  de 
Estágio do Curso de 
Serviço Social da 
UFU/FACIP.  

Universidade 
Federal de 
Uberlândia -UFU  
 
Relato de 
Experiência  
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profissionais A.S no 
Município, que se 
concentravam nos setor 
público,  principalmente 
na área da Assistência 
Social, e  na Saúde em 
menor número.; formação 
das A.S supervisores de 
campo   em sua maioria 
formadas no EAD, 
provocou um pré-conceito 
de ambos os lados, ou 
seja, os  estagiários se 
pronunciaram 
negativamente em ser 
supervisionados pelas 
profissionais, e algumas 
profissionais recusavam-se 
a receber estagiários 
oriundos do Ensino 
Presencial; criação de 
vagas nos municípios 
vizinhos; maior 
participação dos 
supervisores nos eventos 
científicos e reuniões  que 
o Curso  realiza, 
rotatividade dos 
profissionais A.S da 
Prefeitura Municipal, pois 
grande parte são 
contratados por tempo 
determinado (máximo de 
2 anos); desconhecimento 
da PNE, (ABEPSS, 2009) e 
do Processo de 
Supervisão,  dos 
supervisores pelo modo 
que estavam acostumadas 
a fazer este com os 
estagiários do EAD 
chocavam-se com a 
Proposta da PNE, fazia-se 
estágio concentrado, ou 
seja, não durante o 
semestre letivo,  muitas 
vezes o estagiário realiza o 
estágio em um mês, e 
neste mês ele elabora os 
documentos Planos e 
Relatórios de Estágio, e 
também um Projeto de 
Intervenção. 

32 01597 
 
Com. 
Oral 

O ESTÁGIO 
SUPERVISION
ADO E SUA 
CONTRIBUIÇÃ

Formação Estagio Supervisionado 
curricular obrigatório  
 
Reflexão feita junto aos 

2 autoras  
 
Os autores não 
possuem currículo 

 
Relato de 
experiência por  
alunas do curso 
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O PARA 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL
: análise de 
relatos de 
experiência.  

profissionais da área e 
estudantes, propondo 
uma aproximação da 
prática à teoria, e vice e 
versa, que possibilite 
ambos assumirem um 
perfil crítico e propositivo 
no contexto a qual está 
inserido.  
processo de ensino-
aprendizagem  são um 
tanto ausentes em seu 
estágio e por vezes  as 
atividades que são 
propostas por sua 
supervisora são contrárias 
a Resolução 533 do CFESS 
(1996) da qual afirma em 
seu artigo 5º que a 
supervisão direta de 
estágio de Serviço Social 
deve ser realizada por 
assistente social 

Lattes 
 

de Serviço Social 
inscritas na 
disciplina Estudo 
da Prática I junto 
a supervisora 
acadêmica da 
respectiva 
disciplina, 
aguçadas pelos  
questionamentos 
das  vivências em 
campo de estágio. 
"recolhemos dois 
relatos vindo de 
alunas da rede 
privada de ensino 
das quais estão 
situadas na 
Região dos lagos, 
em nível de 
experiência 
diferenciadas". 

33 01186 
Com. 
Oral 

Residência 
Multiprofissio
nal em saúde : 
Formação ou 
Precarização 
do Trabalho. 

Formação Residência 
Multiprofissional em 
saúde - Formação em 
Serviço - Pos Graduação 
 

O ensaio objetiva refletir 
a precarização do 
trabalho na Residência 
Multiprofissional em 
Saúde(RMS). Em que 
pese a RMS faz parte de 
um conjunto de políticas 
de fortalecimento da 
formação para o SUS. 
Evidencia-ser que ela 
também é resultado de 
um crescente desmonte 
do Projeto de Reforma 
Sanitária e do Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
resultado da ofensiva 
neoliberal e contribui 
para o aprofundamento 
da precarização do 
trabalho na área da 
saúde. O estudo 
elucidado irá contribuir 
no pensar reflexivo 
sobre o processo de 
formação dos residentes 
multiprofissionais, além 
de instigar novas 
pesquisas sobre esse 
tema. 
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34 01056 
Com. 
Oral 

REFLEXÕES 
INICIAIS 
SOBRE A 
PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 
DO 
ASSISTENTE 
SOCIAL 
DOCENTE. 
 

Formação PRÁTICA PEDAGÓGICA DO  
DOCENTE 
 
O estudo objetiva 
compreender as 
especificidades da prática 
pedagógica do AS 
docente. A pesquisa 
possibilitou apontar os 
desafios e possibilidades 
desse fazer profissional. O 
principal desafio é pensar 
alternativas de 
enfrentamento ao 
processo de precarização 
e mercantilização do 
ensino superior. Foi 
apontado como um dos 
instrumentos para 
fortalecer nossa luta o 
projeto ético político do 
Serviço Social, que 
colabora para pensar as 
possibilidades. Há também 
necessidade de que a 
prática pedagógica seja 
construída por meio de 
um processo de constante 
aprimoramento intelectual 
associado a um processo 
de organização coletiva 
enquanto docentes e 
assistentes sociais, 
destacando, no âmbito da 
formação, a participação 
na ABEPSS e seu 
fortalecimento como 
entidade organizativa da 
categoria profissional de 
Serviço Social. 

1 autora  
Docente da 
Unicastelo 
Mestranda da 
PUCSP 
 

Universidade 
Camilo Castelo 
Branco -
Unicastelo  
 
Ensaio Teórico 

 

35 01068 
Com. 
Oral 

ASSESSORIA 
NA EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRI
A. Análise do 
Projeto: 
“Assessoria 
Via Extensão 
Universitária 
ESS-UFRJ” 

Formação Assessoria como 
competência profissional 
do AS, relacionada a 
ações de extensão 
universitária. 
 
O estudo objetiva refletir e 
analisar uma experiência 
de assessoria realizada na 
Escola de Serviço social da 
UFRJ. Com base no 
referencial teórico crítico 
marxista, aborda-se a 
temática da assessoria 
vinculada à função social 
da universidade e ao 

4 autoras  
 
1. Docente da UFRJ 
 
2. Assistente Social 
da Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro. Especialista 
em DIREITO E 
SAÚDE pelo 
Fundação Oswaldo 
Cruz(2011). 
 
3. Acadêmica  de 
graduação da UFRJ 
. 

Universidade 
Federal do Rio de 
janeiro- UFRJ  
 
Relato de 
Experiência 
O projeto envolve 
2 professoras, 1 
assistente social e 
mais de 20 alunos 
(extensionistas e 
estagiários) da 
ESS-UFRJ e 12 AS 
vinculados a 
APS´s e 2 
responsáveis 
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aprimoramento 
acadêmico e profissional. 
Esta articulação vem 
reforçar o tripé ensino, 
pesquisa e extensão. 
Entende-se a assessoria 
enquanto competência 
profissional e como ação 
da extensão universitária, 
a qual contribui para uma 
prática profissional em 
consonância com o 
projeto ético político do 
Serviço Social. A proposta 
da assessoria apresentada 
tem como premissa a 
construção de uma 
perspectiva político 
pedagógica que consolide 
e dê visibilidade à 
articulação entre a Escola 
de Serviço Social e as 
instituições públicas onde 
os assistentes sociais, no 
exercício de sua profissão, 
estão inseridos. Atividades 
do projeto estão 
organizadas em três eixos: 
dimensão formativa, 
dimensão técnico-
operativa e a pesquisa 
sócio profissional.  

 
4. . Acadêmica  de 
graduação da UFRJ 
. 
 
 

técnicas de duas 
Gerências 
Executivas do 
INSS (GEX Norte e 
Centro).  

36 01085 NÃO VENHA 
AGORA FAZER 
FURO EM 
MEU FUTURO: 
expansão 
versus 
precarização 
do ensino 
superior no 
sertão 
paraibano 

Formação Artigo problematiza o 
surgimento do mais 
recente espaço público e 
presencial de formação de 
assistentes sociais no 
estado da Paraíba: o curso 
de Serviço Social da UFCG, 
campus Sousa. Do estudo 
realizado identificaram-se 
elementos e contradições 
presentes no processo de 
expansão e interiorização 
do curso, apreendendo a 
partir disso as principais 
relações e implicações 
desse processo para a 
assistência estudantil e 
para a organização política 
discente. Concluem que a  
luta pela abertura e 
consolidação de cursos 
públicos como uma tática 
fundamental no embate 
direto com os processos 
de desqualificação da 

3 autores Pesquisa 
ibliográfica e de 
campo, por meio 
da aplicação de 
questionários 
com perguntas 
abertas e 
fechadas com 
discentes do 
referido curso 
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formação profissional é 
fundamental. 

37 01100 FORMAÇÃO 
STRICTO-
SENSU NO 
SERVIÇO 
SOCIAL:  
repercussões 
entre os 
egressos 

Formação Artigo aborda dados de 
uma  pesquisa de 
mestrado realizada com os 
egressos do Programa de 
Pós-Graduação em Serviço 
Social da Universidade 
Federal de Santa Catarina 
– PPGSS/UFSC. Traz a 
discussão sobre a 
formação pós-graduada 
no Serviço Social, 
considerando os ditames 
da política educacional 
brasileira, suas raízes 
históricas e contradições. 
Conclui indicando a 
importância dada a 
consolidação desta 
formação, revertendo não 
raras vezes na qualificação 
do seu exercício 
profissional. Nesta 
perspectiva evidencia-se a 
defesa sobre a formação 
stricto sensu, calcada no 
fortalecimento da 
qualidade acadêmica e no 
enfrentamento do quadro 
de desestruturação da 
formação universitária. 

2 autores UFSC (Dissertação 
de mestrado) 
 
Pesquisa empírica 
e documental 

 

38 01103 EXPERIÊNCIA 
DO CURSO DE 
SERVIÇO 
SOCIAL NO 
CONTEXTO DO 
IFCE CAMPUS 
IGUATU: 
considerações 
sobre a 
formação 
profissional 

Formação Texto versa sobre a 
experiência pioneira da 
formação profissional do 
curso de Serviço Social no 
âmbito do Instituto 
Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia 
(IFCE), campus Iguatu, que 
compõe a rede federal de 
educação profissional, 
científica e tecnológica. 
Embora as contradições 
que perpassam o curso 
devido a lógica 
institucional em que se 
encontra, o curso se 
evidencia enquanto 
possibilidade dada a sua 
dimensão pública e aos 
sujeitos coletivos que o 
compõem, desde docentes 
ao movimento estudantil 
que se colocam na disputa 
política pela direção social 
do curso e do próprio IFCE. 

2 autores Instituto Federal 
de Iguatu/CE 
 
Relato de 
experiência 
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39 01107  OS 
OBSTÁCULOS 
DA 
FORMAÇÃO 
EM SERVIÇO 
SOCIAL NAS 
ESCOLAS 
PRIVADAS: 
Um debate 
necessário  

Formação Artigo resultante da 
pesquisa de Mestrado do 
Programa de Pós-
Graduação em Serviço 
Social da Universidade 
Federal da Paraíba que 
problematiza o ensino 
privado na área. Dentre os 
desafios relativos à 
interferência da 
conjuntura mercantilista 
neoliberal que tem 
marcado a política de 
educação superior na 
contemporaneidade, os 
autores destacam: a 
precarização do trabalho 
docente, a fragilidade das 
atividades de pesquisa e 
extensão e a interferência 
da lógica mercadológica 
absolutamente atrelada 
ao neoconservadorismo; a 
interferência na qualidade 
da formação dos sujeitos, 
direcionando-a para uma 
perspectiva conservadora 
ainda que o esforço 
individual de muitos 
docentes tenha 
possibilitado alguns 
avanços na direção 
contrária.   

2 autores UFPB (Dissertação 
de mestrado) 
 
Pesquisa 
bibliográfica e 
empírica 

 

40 01109 A 
REPRODUÇÃO 
DO 
CONSERVADO
RISMO NO 
SERVIÇO 
SOCIAL E OS 
LIMITES PARA 
A 
CONSOLIDAÇÃ
O DO 
MARXISMO 

Formação Artigo discute a continua e 
ampliada reprodução do 
pensamento conservador 
no interior do Serviço 
Social. A pesquisa trata 
das origens do 
pensamento conservador, 
a apropriação deste pela 
profissão, bem como o 
empobrecimento teórico 
causado pelo pensamento 
pós-moderno, gerando 
implicações à profissão 
desde o seu processo de 
aproximação à teoria 
marxiana até dias atuais. A 
prevalência do 
conservadorismo no 
Serviço Social, somado a 
manipulação do 
capitalismo, dificulta a 
consolidação de um 
conhecimento teórico-
crítico que contribua para 

3 autores Não referem o 
tipo de pesquisa 
feita. 
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a análise da totalidade 
social concreta. 

41 01187 FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
E PERFIL 
PROFISSIONAL
: uma análise 
do perfil 
formado pelo 
curso de 
Serviço Social 
do IFCE 
Campus 
Iguatu 
 

Formação Artigo decorre do TCC de 
uma egressa do curso em 
análise e objetiva 
averiguar como o mesmo 
vem contribuindo para a 
formação profissional em 
Serviço Social e para a 
construção de um 
determinado perfil 
profissional. 
A autora concluir que a 
formação profissional 
oferecida no curso de 
Serviço Social do IFCE 
Campus Iguatu está 
sintonizada com o que 
prevê o projeto ético-
político e contribui para a 
formação do perfil 
pretendido pela categoria 
através de suas entidades 
representativas. 

1 autor Instituto Federal 
de Iguatu/CE 
 
Artigo extraído de 
TCC datado de 
2015, com base 
em pesquisa 
bibliográfica, 
documental e 
empírica. 

 

42 01240 
 

A 
MERCANTILIZ
AÇÃO DA 
EDUCAÇÃO 
SUPERIOR: os 
desafios na 
formação 
profissional 
em Serviço 
Social  
 

Formação A mercantilização da 
educação superior, 
intensificada a partir da 
década de 1990 por meio 
de medidas de 
fortalecimento do 
empresariamento da 
educação e da inserção de 
uma lógica financeira 
dentre as universidades 
públicas e com a expansão 
de cursos de educação à 
distância, impõe desafios 
ao profissional de Serviço 
Social, que devem ser 
refletidos, objetivo desse 
artigo. Este cenário 
contribui com uma 
formação profissional 
voltada a uma atuação 
tecnicista e acrítica, que 
apenas atenda as 
demandas do mercado, 
indo na contramão do que 
prioriza a profissão, ou 
seja, a formação de 
sujeitos críticos, 
comprometidos com a 
transformação da 
realidade social. 

4 autores Pesquisa 
bibliográfica e 
documental 

 

43 01242 A 
ESTADUALIZA
ÇÃO DA 

Formação Artigo compartilha dados 
sobre uma investigação, 
em fase de 

1 autor UEMG 
 
Investigação  
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EDUCAÇÃO 
SUPERIOR DE 
DIREITO 
PRIVADO EM 
MINAS 
GERAIS: a 
formação em 
Serviço Social 
na UEMG.  

desenvolvimento, sobre a 
estadualização, em 2013 
de cinco cursos de Serviço 
Social que passaram a 
compor à Universidade 
Federal de Minas Gerais. A 
criação e implementação 
da UEMG expressa quão 
profunda e contraditória é 
a relação entre o público e 
o privado no estado de 
Minas Gerais, além dos  
interesses de diferentes 
grupos compareceram na 
sua origem e no processo 
de estadualização das 
fundações com objetivos 
antagônicos: os 
representantes municipais 
desejosos de ter uma 
universidade no interior, 
as divergências e recusa 
da implantação da UEMG 
por parte dos dirigentes e 
associações de instituições 
privadas de ensino 
superior em muitos desses 
municípios, visto como um 
prejuízo para seus 
negócios. Todos estes 
elementos impactam na 
qualidade da formação em 
Serviço Social na UEMG. 

exploratória, de 
natureza 
documental e 
bibliográfica; 
fruto também da 
observação-
participante no 
contato com os 
docentes, 
discentes e 
supervisores de 
campo, o que foi 
possível através 
das atividades 
acadêmico-
política realizadas 
em quatro dos 
cinco cursos 
estadualizados. 

44 01261 UMA 
APROXIMAÇÃ
O À 
DISCUSSÃO 
DA 
CATEGORIA 
IDEOLOGIA 
EM MARX E 
GRAMSCI 

Fundament
os 

Artigo empreende uma 
análise da categoria 
ideologia no marxismo 
sofreram diferentes 
interpretações ao longo 
dos anos. O objetivo desse 
trabalho é apresentar as 
diferentes interpretações 
do termo em Marx e em 
Gramsci, a partir da obra 
dos autores e por fontes 
secundárias, a fim de 
facilitar a apreensão. Para 
tanto procura tratar a 
categoria a partir da 
acepção gramsciana, como 
visão de mundo, em 
sentido amplo, e também 
na acepção marxiana, em 
sentido restrito, como 
mascaramento e 
falseamento do real. 

1 autor Pesquisa 
bibliográfica 

 

45 01315 O ENSINO DO 
SERVIÇO 

Formação Artigo reflete sobre o 
ensino do Serviço Social na 

2 autores   
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SOCIAL NA 
MODALIDADE 
À DISTÂNCIA: 
uma análise 
introdutória 
sobre as 
implicações 
em Alagoas 

modalidade à distância em 
Alagoas, ressaltando o 
processo de expansão da 
educação superior em 
tempos de capitalismo 
neoliberal e os 
rebatimentos à formação 
em Serviço Social na 
direção da 
incompatibilidade com as 
Diretrizes Curriculares 
Nacionais diante da 
negação do Conselho 
Federal de Serviço Social a 
esta modalidade de 
ensino. Considerando que 
o EaD não se esgotará, 
pois é uma modalidade 
defendida pela classe 
dominante que traz 
benefícios econômicos 
imensos, faz-se necessária 
a continuidade das 
denúncias das 
irregularidades 
encontradas às entidades 
da categoria, para que a 
formação profissional não 
seja banalizada e continue 
exigindo do Estado 
brasileiro uma educação 
que seja “um direito de 
todos e dever do Estado”, 
como preza a Constituição 
Federal de 1988. 
Enfatizando que as 
entidades representativas 
do Serviço Social 
permanecem contrárias ao 
EaD, da forma como vem 
sendo conduzido, se 
tornando esta modalidade 
de ensino incompatível 
com o projeto profissional. 

 

 

Estudo 

bibliográfico 

resultante de um 

trabalho de 

conclusão de 

curso. 

 

46 01346 EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRI
A: ESPAÇO DE 
ATUAÇÃO E 
FORMAÇÃO 
EM SERVIÇO 
SOCIAL 

Formação O trabalho 
evidencia a extensão 
universitária como campo 
de atuação para o 
assistente social, com 
ações interdisciplinares e 
intersetoriais incentivando 
a gestão participativa, 
mobilização e diálogo. O 
resultado apontou para a 
extensão como espaço de 
transformação de 
acadêmicos, professores e 

2 autores Universidade 
Católica Dom 
Bosco 
  
Pesquisa 
documental e 
bibliográfica 
vinculada à 
realização do 
estágio 
obrigatório. 
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sociedade, possibilitando 
o desenvolvimento de 
habilidades e fortalecendo 
o compromisso social da 
Universidade. Destacam, 
ainda,  como de grande 
importância a atuação 
deste profissional no meio 
acadêmico, 
proporcionando olhares 
diferenciados e atuações 
pautadas, principalmente, 
na efetivação de direitos 
explicitadas nas políticas 
de assistência ao 
estudante e no 
atendimento de usuários 
através das ações dos 
projetos de extensão 
universitários. 

47 01367 A 
INDEFINIÇÃO 
DO ‘QUE É’ 
OU DO ‘QUE 
FAZ’ O 
SERVIÇO 
SOCIAL2 E 
SUA RELAÇÃO 
COM O 
ESTUDO DOS 
FUNDAMENT
OS  

Formação/ 
Fundament
os 

O artigo problematiza a 
relação entre a dificuldade 
de definição do papel do 
Assistente Social e o 
estudo dos fundamentos 
do trabalho profissional. 
Trazendo à tona questões 
surgidas a partir da 
experiência da comissão 
de Formação do CRESS/RJ 
e do contato com os 
Assistentes Sociais 
docentes. Estabelece uma 
relação entre o hiato 
existente na pesquisa 
acerca do trabalho 
profissional e a indefinição 
da profissão e levanta 
algumas questões que 
advêm dessa relação. 
Conclui que os docentes 
das pós-graduações que 
formam outros docentes 
não se debruçam sobre os 
Fundamentos. Logo, pode-
se inferir que os 
Fundamentos do Trabalho 
Profissional não 
receberam o incremento 
de pesquisa crítica que 
identificamos, por 
exemplo, no debate das 
políticas sociais. Essa 
questão é facilmente 

1 autor Observação 
empírica no 
trabalho no 
CRESS-RJ 
(Comissão de 
Formação) 
 
Análise dos 
currículos dos 
docentes dos 
Programas de Pós 
Graduação em 
Serviço Social do 
Rio de Janeiro 
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verificada se analisarmos a 
bibliografia referente a  
profissão. Há uma 
produção crítica ampla no 
que concerne à Política 
Social, ao passo que nos 
Fundamentos contamos 
ainda, quase que 
exclusivamente, com os 
livros de José Paulo Netto 
e Marilda Iamamoto.  

48 01420 EDUCAÇÃO À 
DISTÂNCIA E 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
DO 
ASSISTENTE 
SOCIAL  
 Elementos 
para o debate 

Formação Artigo empreende  
considerações sobre o 
Ensino à Distância em 
Serviço Social no Brasil. 
Contextualiza esta 
modalidade de Ensino 
como parte da Contra 
Reforma do Estado 
brasileiro na Educação 
Superior ocorrido a partir 
da década de 1990 no 
contexto do 
neoliberalismo o qual se 
apresentou com intensa 
privatização e 
precarização das 
Instituições de Ensino 
Superior, aliada às 
determinações dos 
organismos internacionais 
para a Educação Superior 
nos países da periferia do 
capitalismo e o Ensino à 
distancia como uma das 
expressões desse 
processo. Socializa alguns 
dados empiricos coletados 
nos endereços eletrônicos 
de Universidades que 
oferecem o curso à 
distância em Serviço Social 

1 autor UEL 
 
Estudo irá 
compor a 
dissertação de 
mestrado da 
autora 
 
Pesquisa 
exploratória  em 
sites das UFAS à 
distância 

 

49 01479 GESTÃO EM 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
FUNDAMENT
OS TEÓRICOS 
PARA A 
REFLEXÃO 
SOBRE  
GESTÃO E 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL  

Formação O artigo reflete sobre os 
desafios e possibilidades 
no trato da gestão como 
instrumento e processo 
inerente ao trabalho 
profissional, bem como 
compreender o papel da 
formação profissional no 
processo de 
reconhecimento e 
apropriação da gestão no 
âmbito do Serviço Social. 
Parte da conjectura de 
que, a gestão pode 
contribuir 

1 autor Universidade 
Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita 
Filho 
 
Pesquisa teórica e 
empírica que será 
desenvolvida para 
a dissertação de 
mestrado da 
autora 
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qualitativamente para a 
realização do trabalho do 
assistente social, mas 
inicialmente, é preciso 
depurar o conceito de 
administração para 
desmistificar as 
resistências sobre da 
gestão e todo o seu 
arcabouço teórico-prático. 
Conclui que o  
desenvolvimento de 
competências técnicas e 
habilidades de gestão 
voltadas à realização do 
trabalho profissional na 
esfera da gestão pública e 
social das políticas sociais 
contribuem para 
substituição do agente 
subalterno e executivo por 
um profissional 
competente e qualificado 
para as novas funções 
requisitadas ao assistente 
social.  

50 01490 
 

A PÓS-
GRADUAÇÃO 
EM SERVIÇO 
SOCIAL E A 
FORMAÇÃO 
DOCENTE 

Formação O artigo se vincula à 
pesquisa realizada no 
estágio pós-doutoral no 
programa de Pós-
Graduação em Serviço 
Social da Faculdade de 
Ciências Humanas e 
Sociais da UNESP/Franca 
visando compreender a 
trajetória das assistentes 
sociais egressas do 
referido programa.  

1 autor Faculdade de 
Ciências Humanas 
e Sociais da 
UNESP/Franca 
 
Pesquisa empírica 
e documental 

 

51 01515 A 
NECESSIDADE 
DO 
FORTALECIME
NTO DO 
MOVIMENTO 
ESTUDANTIL 
DE SERVIÇO 
SOCIAL: 
contribuição 
para 
manutenção 
do legado 
crítico da 
categoria 
profissional 

Formação O texto empreende uma 
breve discussão e reflexão 
acerca da 
formação/organização 
política das/os estudantes 
de Serviço Social apontado 
alguns impasses que tem 
perpetrado esse processo, 
haja vista o contexto 
político, econômico e 
cultural de acirramento do 
ideário neoliberal e 
retrocesso à perspectiva 
neoconservadora. Posto 
isso, referenda a 
necessidade do 
fortalecimento do 
Movimento Estudantil de 
Serviço Social, entendendo 

4 autores Parte da 
militância das/os 
autoras/es no 
MESS e em 
reflexões 
construídas por 
nós em trabalhos 
de conclusão de 
curso e iniciação 
científica. 
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que a partir desse 
processo se tem a 
possibilidade histórica de 
manutenção do legado 
crítico conquistado pela 
categoria profissional. 

52 01537 
 

IDENTIDADE E 
MEMÓRIA 
PROFISSIONAI
S EM 
FORMAÇÃO: 
por uma 
Introdução ao 
Serviço Social 

Formação O artigo apresenta uma 
análise discursiva de 
textos orais e escritos, 
produzidos por alunos de 
Serviço Social de duas 
Universidades, durante o 
primeiro período da 
formação. Os dados 
permitem constatar  
identidades e memórias 
próprias de diferentes 
lócus formativos. 
 

3 autores Cursos de Serviço 
Social na UFRRJ e 
na Unigranrio 
 
Pesquisa 
participante que  
contou, também, 
com o 
cruzamento de 
análises, por meio 
da observação e 
de documentos. 
 
Análise discursiva 
de textos, orais e 
escritos, 
produzidos pelos 
alunos ao longo 
da disciplina 
obrigatória e de 
primeiro período 
“Introdução ao 
Serviço Social” 

 

53 01589 EXPANSÃO E 
PRECARIZAÇÃ
O DA 
EDUCAÇÃO 
SUPERIOR: a 
reverberação 
na formação e 
exercício 
profissionais 
de assistentes 
sociais 

Formação O artigo propõe reflexões 
acerca da expansão e 
precarização no processo 
de formação profissional 
de assistentes sociais com 
severos rebatimentos no 
exercício profissional, 
reverberando, por 
conseguinte, na gestão e 
execução das políticas 
públicas, sem prejuízo das 
repercussões nos demais 
aspectos da tessitura da 
vida social dos sujeitos 
que demandam o acesso a 
tais políticas.  Concluem 
que severos rebatimentos 
geram inflexões na 
formação e exercício 
profissional, num mercado 
que tem se tornado tão 
caro aos liberais. São 
tempos de mundialização 
do capital, com lucros 
privatizados e custos 
socializados, momento de 
ênfase na 
(des)estruturação das 

5 autores Reflexões e 
discussões ao 
longo das 
experiências na 
Comissão de 
Orientação e 
Fiscalização (Cofi) 
do Conselho 
Regional de 
Serviço Social – 3ª 
Região. 
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políticas públicas, 
exponenciado pelos 
processos de 
mercantilização dos 
serviços sociais (saúde, 
previdência, educação, 
entre outros). É nesse 
complexo terreno, que, 
também, torna-se 
fundante 
compreendermos a lógica 
do orçamento público 
para a luta, articulação e 
materialização de diretos 
sociais universais. Estamos 
diante de uma realidade 
que não é transparente, 
ela é opaca, em tempos de 
desigualdades e 
paradoxos. 

54 01629 PESQUISA EM 
SERVIÇO 
SOCIAL EM 
SERGIPE: a 
produção de 
TCC, iniciação 
científica e 
dissertações 
de mestrado 
 

Formação O texto problematiza o 
processo de pesquisa no 
âmbito do Serviço Social 
considerando a 
indissociável relação entre 
o estímulo da atitude 
investigativa na formação 
e o seu desenvolvimento 
qualificado no exercício 
profissional. Aborda a 
importância da pesquisa 
ao passo em que suscita o 
desvendar da realidade e a 
compreensão das 
expressões da questão 
social, com vistas à 
intervenção crítica, 
reflexiva e propositiva do 
assistente social. 
Dimensiona a categoria 
particularidade na 
pesquisa em Serviço Social 
e as principais 
características e temáticas 
da produção do 
conhecimento em Sergipe, 
a partir de trabalhos de 
conclusão de curso, 
iniciação científica e 
dissertações de mestrado. 

5 autores Pesquisa 
Documental 

 

55 01632 QUESTÃO 
RACIAL E 
FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
Contribuição 
ao debate 
acerca da 

Formação O artigo debate sobre a 
inserção da temática racial 
na formação em Serviço 
Social, tendo em vista os 
impasses e desafios 
enfrentados pela categoria 
acerca dessa temática. 

1 autor Não refere o tipo 
de pesquisa feita. 
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fundamentaçã
o teórica da 
temática racial 
no processo 
formativo do 
assistente 
social 

Refletimos sobre as 
diretrizes curriculares para 
os cursos de graduação 
em Serviço Social, tendo 
em vista a questão racial e 
a formação profissional, 
destacando os 
argumentos que tratam da 
centralidade da questão 
social e da base teórica 
marxista no processo 
formativo. Apresentamos 
ainda algumas reflexões 
sobre os avanços e 
desafios da categoria, a 
partir da criação na 
ABEPSS do Grupo 
Temático de Pesquisa 
(GTP 6) que aborda a 
temática. Conclui 
evidenciando a urgência 
de se definir uma direção 
teórica hegemônica 
referente à questão racial, 
tendo em vista a 
necessidade de 
fundamentar as 
abordagens dessa 
temática na formação 
profissional 

56 01663 A PESQUISA 
COMO EIXO 
DA 
FORMAÇÃO 
EM SERVIÇO 
SOCIAL: 
apontamentos 
para o debate 

Formação O texto explicita o caráter 
particular que a pesquisa 
assume no processo de 
formação em Serviço 
Social, enquanto eixo 
condutor fundamental ao 
desenvolvimento da 
atitude investigativa 
necessária ao exercício 
profissional. Indica a 
necessidade de se 
repensar o lugar da 
produção de 
conhecimento no Serviço 
Social que deve 
ultrapassar a dimensão 
acadêmica e resultar na 
publicização das pesquisas 
dos assistentes sociais 
inseridos em diversos 
espaços sócio-
ocupacionais. Reflete a 
importância da Pesquisa 
no Serviço Social, pela 
possibilidade de analisar a 
capilaridade do Serviço 
Social na grande área de 

5 autores Não referem o 
tipo de pesquisa 
feita. 
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Ciências Sociais e 
Humanas, mas também 
pela possibilidade de 
compreender os temas e 
problemas que afetam a 
profissão. Parte-se da 
hipótese de que 
perscrutar essa temática 
serve como sinalizador 
para pensar a formação 
acadêmica na área e, 
indiretamente, auxiliar na 
construção de projetos 
pedagógicos, e mesmo, ao 
analisar os temas mais 
recorrentes, compreender 
as demandas sociais 
postas à profissão. 

57 01733 A 
MERCANTILIZ
AÇÃO DA 
EDUCAÇÃO: 
uma discussão 
sobre o FIES e 
sua proposta 
de 
“democratizaç
ão” do ensino 
superior. 

Formação Texto analisa a 
mercantilização da 
Educação e a proposta de 
democratização do Ensino 
Superior a partir da lógica 
de implementação de 
programas federais de 
financiamento estudantil, 
particularmente o FIES, 
aliado a proposta de 
democratização do ensino 
superior. A política 
Neoliberal na sua 
característica central de 
expansão do mercado 
incide sobre todas as 
políticas e a educação se 
insere nesse contexto. O 
programa FIES acompanha 
as transformações do 
ensino superior e seu 
processo de expansão e 
mercantilização, contrário 
ao discurso de 
democratização, pois 
permite apenas a abertura 
de acesso ao Ensino 
Superior. Conclui que o 
ensino superior começa a 
dar seus primeiros passos 
em direção a 
transformação 
mercadológica 
descaracterizando a 
educação e a Universidade 
pública, priorizando a 
partir de então uma 
formação da força de 
trabalho de acordo com as 

1 autor Não refere o tipo 
de pesquisa feita. 
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demandas do mercado, 
implicando logo à uma 
educação mais flexiva, 
aligeirada, em um 
contexto de mundialização 
do capital e 
financeirização da 
economia, assim, 
entendemos a relação do 
ensino superior e as 
estratégias de mercado 
empreendida neste 
contexto. 
 

58 01746 A FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
EM SERVIÇO 
SOCIAL: A 
DIMENSÃO 
POLÍTICA EM 
QUESTÃO 

Formação O trabalho tem como 
objetivo refletir acerca da 
relação existente entre 
formação profissional em 
Serviço Social e a 
dimensão política da 
profissão, procurando 
apresentar discussões que 
carecem de 
problematização na 
conjuntura atual. Conclui 
que é urgente que 
enquanto categoria 
profissional reflitamos 
acerca dos rumos da 
formação profissional em 
Serviço Social, procurando 
construir estratégias de 
resistência e 
enfrentamento aos 
contornos “precarizantes” 
que esta tem assumido, 
principalmente no que se 
refere à estruturação do 
Ensino Superior no país, 
procurando bases de 
oposição as ofensivas 
sofridas aos 
direcionamentos do 
projeto profissional 
coletivamente construído, 
buscando garantir a 
hegemonia deste, 
principalmente no que 
tange à dimensão política.  

2 autores Revisão de 
literatura sobre a 
categoria central 
do estudo 
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Carina 

Nº Código  
Título 

 
Ênfase 

 
Centralidade 

 
Níveis de 

particularização 

 
Perfil de 

contexto e de 
autor 

 
Obs 

053 01000 
 

20 ANOS 
DO ATUAL 
PROJETO 
DE 
FORMAÇÃ
O EM 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
Balanço 
crítico 

Formação  20 anos das Diretrizes 
curriculares, 
reconstrução histórica, 
Projeto ético político: 
balanço critico e 
desafios atuais 

Brasil. Pesquisa 
bibliográfica e 
documental.  
 
Duas autoras: 
Professora do 
Programa de 
Graduação e 
pós-graduação 
da UFRGS. 
Líder de grupo 
de pesquisa 
Professora da 
PUC-RS. 
Pesquisadora 
CNPq. Líder de 
grupo de 
pesquisa 

 

054 00922 
 

FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL, 
UNIVERSI
DADE E A 
CRÍTICA 
DO 
VALOR: o 
homem 
aprisionado
. 

Formação Diretrizes curriculares, 
universidade, critica do 
valor, e produção de 
conhecimento 

 
Brasil 

01 autor 
Ensaio teórico  
Assistente 
social, Docente 
na Universidade 
Federal 
Fluminense.  
Doutor em 
Serviço 
Social/UFRJ 

 

055 00914 
 

Diretrizes 
Curriculare
s: Duas 
Décadas 
de desafios 
e 
conquistas 

Formação 
Profissional 

Balanço sobre 20 anos 
das diretrizes. 
Comparação entre as 
diretrizes da ABEPSS e 
a aprovada pelo MEC 

Brasil 01 autor 
Pesquisa 
bibliográfica 
Assistente 
social na UFRJ, 
mestre em 
Serviço 
Social/UFRJ.  

 

056 
 
 

00910 
 

A 
DIMENSÃ
O 
POLÍTICA-
ORGANIZA
TIVA DO 
PROJETO 
ÉTICO-
POLÍTICO 
DO 
SERVIÇO 
SOCIAL, A 
PARTIR 
DO 
ENTENDIM
ENTO DE 
ASSISTEN

Formação 
Profissional  

Distanciamento ou falta 
de articulação entre a 
formação profissional e 
os órgãos 
representativos da 
categoria profissional, 
CRESS/ENESSO/ABEP
SS 
DIMENSÃO POLÍTICA-
ORGANIZATIVA DO 
PROJETO ÉTICO-
POLÍTICO DO 
SERVIÇO SOCIAL 

Porto Alegre e 
Região 
Metropolitana 

 Resultado de 
Pesquisa 
02 autores. 
 Assistente 
Social. Doutora 
em Serviço 
Social pela 
PUC-RS. 
Suplente da 
vice-presidência 
da regional sul 1 
da ABEPSS. 
Docente e chefe 
do 
departamento 
de Serviço 
Social na 
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TES 
SOCIAIS E 
ESTUDAN
TES DE 
SERVIÇO 
SOCIAL 
DE PORTO 
ALEGRE E 
REGIÃO 
METROPO
LITANA 

UFRGS. 
 
Graduanda em 
Serviço Social/ 
UFRGS 
 

057 00870 
 

TRANSFO
RMAÇÕES 
SOCIETÁR
IAS E 
VALORES 
CULTURAI
S 
CONTEMP
ORÂNEOS: 
reflexos 
para 
formação 
profissional 
em serviço 
social 

Fundament
os 

Sociabilidade burguesa, 
crise do capital e 
influência nos valores e 
cultura que influenciam 
na formação 
profissional, que se 
contrapõem ao PEP 

 Pesquisa 
bibliográfica 
02 autores. 
 Assistente 
social. 
Mestrando em 
Serviço 
Social/UEPB. 
 
Assistente 
Social graduada 
pela UEPB. 
 

Result
ado de 
TCC 

058 00837 
 

A 
CONTRAR
REFORMA 
DA 
EDUCAÇÃ
O 
SUPERIOR 
NO 
BRASIL E 
AS 
IMPLICAÇ
ÕES PARA 
A 
FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL EM 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
elementos 
para a 
discussão 

Formação Contrarreforma da 
educação superior e as 
consequências para o 
Serviço Social/ 
educação a distância 

Brasil/Mato 
Grosso 

01 autor 
Pesquisa 
bibliográfica 
Assistente 
social e 
mestrado em 
andamento em 
política 
social/UFMT 

 

059 00831 
 

A 
FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL EM 
SERVIÇO 
SOCIAL 
NO 
CONTEXT
O DA 
PRIVATIZA
ÇÃO E 

Formação 
Profissional 

Neoliberalismo/ 
Expansão e privatização 
do ensino superior. 
Cultura Conservadora e 
impactos sobre o PEP 

Brasil/ 01 autor 
Resultado de 
Pesquisa da 
tese de 
Doutorado 
Assistente 
Social.  
Mestrado e 
Doutorado em 
Políticas 
Públicas/ 
UFMA. Docente 
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MERCANTI
LIZAÇÃO 
DO 
ENSINO 
SUPERIOR 
NO 
BRASIL 

e coordenadora 
do Curso de 
Serviço Social 
UFMA. 

060 00802 
 

TRABALH
O E 
PROCESS
OS DE 
TRABALH
O: uma 
análise a 
partir da 
teoria 
social 
crítica 

Fundament
os 

Debate sobre o 
Trabalho em Marx / Ser 
social e Serviço Social  

 01 autor 
Ensaio teórico 
Assistente 
Social no 
município de 
Cássia/MG.  
Mestre em 
Serviço Social 
pela UNESP. 

 

061 00799 
 

FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL EM 
SERVIÇO 
SOCIAL: o 
caminho 
percorrido 
na 
Universidad
e Estadual 
Paulista 
“Júlio de 
Mesquita 
Filho” 

Formação 
Profissional

: estágio 

Histórico da unesp na 
relação com as revisões 
curriculares e o estágio 

UNESP Pesquisa  em 
andamento 
Qualitativa. 
Pesquisa 
Bibliográfica, 
documental e de 
campo 
Assistente 
Social, Mestre 
em Serviço 
Social pela 
UNESP.  

“ 

062 00783 
 

CONTRAR
REFORMA 
DA 
EDUCAÇÃ
O 
SUPERIOR 
E 
FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL: 
análise 
sobre os 
impactos 
do REUNI 
para o 
Serviço 
Social 

Formação 
Profissional
/ Educação 

Superior 

Impactos do Reuni no 
Serviço Social 

UFPB Pesquisa 
empírica. 
Resultado do 
TCC 
02 autores. 
Assistente 
Social, 
Mestranda em 
Serviço Social 
pela UFPB. 
 
Assistente 
Social, Mestre 
em Serviço 
Social pela 
UFPE.  Docente 
na UFPB. 

 

063 00746 
 

A 
FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL EM 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
uma 
reflexão 

Formação Objetivo conhecer a 
percepção dos 
discentes sobre o curso 
da UFT 

Tocantins Pesquisa 
empírica, 
questionários e 
grupo focal 
03 autores. 
Assistente 
Social, 
mestrado e 
Doutorado pela 

” 
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junto à 
realidade 
social 
dos/as 
acadêmico
s/as do 
Curso de 
Serviço 
Social da 
UFT. 

PUC/SP. 
Docente na 
UFT. 
 
Assistente 
Social, 
mestrado e 
Doutorado pela 
PUC/SP. 
Docente na 
UFT. 
 
Graduado em 
Serviço Social 
/UFT. 
 
 

064 00733 
 

OS 
DESAFIOS 
DO 
ASSISTEN
TE SOCIAL 
FRENTE À 
EFETIVAÇ
ÃO DOS 
DIREITOS 
SOCIAIS 
DOS 
USUÁRIOS 
DO CAPS 
ad II 
CAMINHO
S DO SOL 

Exercício 
profissional 

Trabalho profissional na 
saúde mental/CAPS 
Garantia de direitos 
direcionados pelo PEP 

Santa Maria RS Resultado da 
experiência de 
estágio. 
Sistematização 
de experiência 
Graduanda em 
Serviço Social 
/UFSM 

 

065 00987 
 

PESQUISA 
E 
FORMAÇÃ
O: 
ELABORA
NDO O 
CICLO 
INVESTIG
ATIVO 

   04 autores. 
 Pós- 
doutoranda em 
Serviço Social 
na PUC/. 
Docente do 
programa de 
pós-graduação 
da PUCRS.  
Represente 
ABEPSS – GT 
de 
internacionaliza
ção. 
 
 Docente na 
PUCRS e atua 
como assistente 
social na 
FADERS. 
Mestrado e 
Doutorado em 
Serviço 
Social/PURS. 
 
Mestrado e 
Doutorado em 

 



46 
 

Serviço 
Social/PURS 
 
 Graduado e 
mestre em 
Direito. 
Doutorado em 
Serviço Social.  
 

066 00649 
 

REFLETIN
DO O 
TRABALH
O DO 
ASSISTEN
TE SOCIAL 
NO HGPP 
ATRAVÉS 
DA 
FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL: uma 
análise 
institucional 
 
 
 

Formação/ 
exercício 

Analisa o agir 
profissional no Hospital 
Geral Público de 
Palmas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tocantins UFT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistematização 
de experiência 
de campo de 
estágio 1 
05 autores. 
Graduando em 
Serviço 
Social/UFT. 
 
Graduanda em 
Serviço 
Social/UFT. 
 
Não possui 
Currículo Lattes. 
Graduanda em 
Serviço 
Social/UFT. 
Não possui 
Currículo Lattes. 
 

Trabal
ho 
constr
uído a 
partir 
da 
vivênci
a do 1 
semes
tre de 
estági
o 
 
 
 
 
 
 

067 00636 
 

OS 
DESAFIOS 
ATUAIS 
PARA O 
PROJETO 
ÉTICO 
POLÍTICO 
FRENTE À 
EXPANSÃ
O DO 
ENSINO A 
DISTÂNCI
A 

Formação: 
educação a 
distância 

Avanço do 
conservadorismo na 
profissão, no trato da 
Qs. Educação como 

mercadoria, implicações 
para o PEP 

  Assistente 
Social e 

Mestrado em 
Serviço Social 
na PUC/SP. 

 

068 00612 
 

AS 
DISCIPLIN
AS 
VOLTADA
S À 
DIMENSÃ
O 
TÉCNICO-
OPERATIV
A NA 
FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL EM 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
Uma 

Formação: 
análise das 
disciplinas 
Técnico - 
operativas 

proposta de avaliação 
da experiência docente 
em disciplinas voltadas 
à dimensão “técnico-

operativa” na formação 
profissional em Serviço 
Social. valorização da 
noção de cotidiano na 

abordagem dos 
“instrumentos e 

técnicas” utilizados pelo 
assistente social nos 

seus diversos espaços 
sócio ocupacionais. 

UFRJ Rio de 
Janeiro 

Reflexão 
teórica. Projeto 
de pesquisa em 
andamento. 
Experiência 
docente. 
 Docente em 
Serviço Social 
na UFRJ. 
Mestrado em 
Serviço 
Social/UFRJ e 
Doutorado em 
Planejamento 
Urbano e 
Regional/ 
IPPUR 
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proposta de 
avaliação 

069 00605 
 

RELAÇÃO 
TEORIA-
PRÁTICA E 
FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL EM 
SERVIÇO 
SOCIAL 

Formação: 
materializa

ção da 
relação 
teoria-

prática nos 
TCC 

analisou como a relação 
teoria-prática se 
expressa (TCCs) 
elaborados pelos 

discentes do Curso de 
Serviço Social da UEPB 

a partir de suas 
vivências no campo de 

estágio 

Universidade 
Estadual da 

Paraíba – UEPB 

Resultado de 
TCC. Aluna de 
IC PIBIC 
Graduada em 
Serviço Social 
/UEPB. 

 

070 00556 
 

FORMAÇÃ
O EM 
SERVIÇO 
SOCIAL 
NAS 
INSTITUIÇ
ÕES DE 
ENSINO 
SUPERIOR 
PRIVADAS 
EM 
ALAGOAS. 

Formação 
Expansão 
do ensino 
superior 

privado em 
Alagoas 

Parte da análise da 
crise do capital e a 

necessidade de 
reestruturação das OS 
entre elas a educação 
superior. Sofrendo a  

expansão do curso de 
Serviço Social nas 

instituições de ensino 
superior privadas 
(presencial e a 

distância) em Alagoas 

Alagoas Reflexão 
teórica. 

Docente em 
Faculdade 
privada.  

Graduada em 
Serviço 

Social/UFAL. 
Mestrado em 

Serviço Social/ 
UEPB. 

 

071 00540 
 

SERVIÇO 
SOCIAL E 
ENSINO 
SUPERIOR
: a 
expansão 
da 
formação 
EAD no 
Ceará 
 

Formação: 
Expansão 
do ensino a 
distância 

Analisa criticamente o 
processo de expansão 
dos cursos de Serviço 
Social na modalidade 
EAD no estado do 
Ceará. Impactos e 
tensões com o PEP 

Ceará Revisão de 
Literatura e aos 
dados do INEP   
Mestrando em 
Serviço 
Social/UFPE. 
Graduado em 
Serviço 
Social/UECE.  

 

072 00534 
 

FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL: 
PERCEPÇ
ÃO DOS 
DOCENTE
S 
ASSISTEN
TES 
SOCIAIS 
SOBRE A 
QUALIDAD
E DE 
ENSINO 
NO 
CURSO DE 
SERVIÇO 
SOCIAL 
DA 
FACULDA
DE 
SALESIAN
A DOM 
BOSCO. 

Formação: 
qualidade 
do ensino 

reflexão sobre o 
processo de ensino-

aprendizagem 

Faculdade 
Salesiana Dom 
Bosco- FSDB 

02 autoras 
Consta apenas 
os primeiros 
nomes das 
autoras. 

 

073 00504 CARACTE Formação: Curso de SS fruto do Santa Maria RS Pesquisa Núcleo 
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 RIZAÇÃO 
SOCIOEC
ONÔMICA 
DOS 
ESTUDAN
TES DE 
SERVIÇO 
SOCIAL 
DA 
UNIVERSI
DADE 
FEDERAL 
DE SANTA 
MARIA 
(UFSM): 
APROXIMA
ÇÕES 
INICIAIS 

perfil sócio 
econômico 

de 
estudantes 

REUNI, buscar traçar o 
perfil dos alunos 

UFSM quanti-
qualitativa em 
andamento... 
não foi 
implantada 
 
05 autores. 
Docente em 
Serviço Social 
na UFSM.  
Doutorado na 
PUCRS. 
 
Graduanda em 
Serviço 
Social/UFSM. 
 
Não 
encontramos o 
currículo Lattes. 
 
Graduanda em 
Serviço 
Social/UFSM. 
 
Graduanda em 
Serviço 
Social/UFSM. 

de 
Estudo
s, 
Pesqui
sa e 
Extens
ão em 
Violên
cia e 
Serviç
o 
Social 
(NEPE
VIS) 
da 
Univer
sidade 
Federa
l de 
Santa 
Maria 
(UFSM
) 

074 00490 
 

OS 
LIMITES E 
POSSIBILI
DADES 
PARA A 
FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL 
CRÍTICA 
DOS 
ASSISTEN
TES 
SOCIAIS 
DIANTE 
DA 
MERCANTI
LIZAÇÃO 
DO 
ENSINO 
SUPERIOR 
BRASILEIR
O 

Formação Mercantilização da 
educação superior, 

limites para a formação 
critica 

Brasil Fruto de 
reflexão teórica 
do TCC 
 
03 autores. 
 
Especialização 
em andamento 
em Políticas 
Sociais/ 
UNIGRANRIO. 
 
Não 
encontramos o 
currículo Lattes. 
 
Não 
encontramos o 
currículo Lattes. 

 

075 00487 
 

FORMAÇÃ
O EM 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
articulação 
com sua 
dimensão 
pedagógica 
 

Fundament
os do SS 

Dimensão pedagógica 
do assistente social na 
formação e no exercício 

Brasil  
04 autores. 
Assistente  
Social da 
Prefeitura de 
Londrina. 
Coordenador do 
curso de 
Graduação em 
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Serviço Social, 
Universidade 
Anhangueras 
 
Assistente 
Social no 
município de 
Londrina/PR. 
 
Não 
encontramos o 
currículo Lattes. 
 
Assistente 
Social em 
município de 
Cambé/PR. 
Doutorado em 
andamento em 
Serviço Social e 
Política Social 
na UEL. 
 

076 00444 
 

O 
PROJETO 
DE 
FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL 
PROTAGO
NIZADO 
PELA 
ABEPSS 
EM 1996: 
Aspectos 
históricos e 
seus 
fundamento
s 

Formação 
Profissional 

Diretrizes Curriculares 
de 1996 

Brasil - Pesquisa 
bibliográfica e 
documental. 
 
- 04 autores. 
Docente do 
Curso de 
Serviço Social  
na 
FAM/UNIESP. 
Mestrado em 
Serviço Social e 
Política Social 
na UEL. 
 
Assistente 
Social no INSS 
em Três 
Lagoas/MS.  
Docente em 
faculdade 
privada. 
Doutorado em 
Serviço Social 
na UNESP. 
 
Docente Do 
Instituto 
Educacional do 
Estado de São 
Paulo. 
Graduado em 
Pedagogia e 
mestre em 
Educação/ 
UFMS 
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Não 
encontramos o 
currículo Lattes. 

077 00422 
 

SERVIÇO 
SOCIAL E 
AS 
TECNOLO
GIAS DE 
INFORMA
ÇÃO E 
COMUNIC
AÇÃO: 
novos 
caminhos 
para a 
formação 
acadêmica-
profissional 
crítica 

Formação 
profissional 

Relação entre o 
processo formativo e os 
processos de trabalho 

do assistente social com 
ênfase nas novas 

tecnologias de 
informação/ 

comunicação. 

Brasil - Pesquisa em 
nível de 
doutoramento 
(bibliográfica, 
qualitativa, 
documental e 
campo). 
 
02 autores. 
Doutoranda em 
Serviço Social 
pela 
UNESP/Franca 
 
Doutorado em 
Serviço Social 
PUC/SP. 

 

078 00404 
 

NA 
PRÁTICA A 
TEORIA É 
OUTRA”: 
DESAFIOS 
PARA A 
PESQUISA 
EM 
SERVIÇO 
SOCIAL. 

Formação 
Pesquisa e 
Fundament

os 

Dimensão da pesquisa 
como constitutiva do 
exercício profissional,  

Relação Método 
metodologia / pesquisa 

qualitativa 

 - Ensaio Teórico 
- Assistente 
social, 
mestranda em 
Educação na 
PUC-MG, 
professora da 
UEMG e de 
universidade 
privada. 

 

079 00396 
 

MARX E A 
FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL EM 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
contribuiçõ
es ao 
debate 

Formação 
Profissional 

Análise das indicações 
de obras marxianas nos 
projetos pedagógicos e 
nas grades curriculares 
nos cursos de Serviço 

Social no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Rio Grande do 
Sul 

- Pesquisa fruto 
de doutorado 
em andamento 
(bibliográfica e 
de campo). 
 
- Assistente 
Social da 
Câmara 
Municipal de 
Vereadores de 
Porto Alegre. 
Doutorando em 
Serviço Social 
PUCRS. 

 

080 00347 
 

EDUCAÇÃ
O EM 
LIQUIDAÇ
ÃO? 
FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL EM 
SERVIÇO 
SOCIAL 
NA 
MODALIDA
DE DE 
EDUCAÇÃ
O A 

Formação 
Educação a 

Distância 

Formação profissional 
em serviço social no 

cenário de 
mercantilização da 

educação e de 
expansão da Educação 

a Distância – EaD. 

 - Trabalho 
produto de TCC 
Metodologia 
exploratória 
bibliográfica e 
documental na 
perspectiva 
qualitativa  
- Assistente 
social, formado 
por universidade 
privada. 
Trabalha em 
município do 
Ceará. 
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DISTÂNCI
A – EaD 

Especialista em 
Gestão 

081 00322 
 

PRODUÇÃ
O DE 
CONHECI
MENTO: 
análise de 
dissertaçõe
s 

Fundament
os: 
Produção 
de 
conhecime
nto 

Produção de 
conhecimento através 

de dissertações 
produzidas e concluídas 
no período 2013-2014 
no Programa de Pós 

Graduação em Serviço 
Social (PROSS/UFS). 

Sergipe - sistematização 
das produções 
do PPG  
 
- 02 autores 
Docente na 
Universidade 
Federal de 
Sergipe, Líder 
do Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Fundamentos, 
Formação em 
Serviço Social e 
Políticas Sociais 
– GEPSSO. 
 
Graduanda em 
Serviço 
Social/UFS. 
 
 

 

082 00298 
 

A 
FORMAÇÃ
O DO 
ASSISTEN
TE 
SOCIAL: 
impactos 
na ação 
profissional 
sob a ótica 
da 
instrumenta
lidade 

Formação 
profissional 

Abordagem instrumental 
no processo de 

formação profissional 

Brasil - Pesquisa 
bibliográfica e 

de campo. 
 

- Assistente 
social com 
mestrado em 
administração 
de empresas 
pela 
Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie. 
Docente na 
Universidade de 
Santo Amaro 
(UNISA) 

 

083 00260 
 

SERVIÇO 
SOCIAL, 
PROJETO 
PROFISSI
ONAL E 
PRODUÇÃ
O DE 
CONHECI
MENTO.-
Revistas 
científicas 
da área 

Projeto 
Profissional
/ Produção 

de 
conhecime

nto 

Produção de 
conhecimento nos 

últimos 05 se 
estabelecem mediações 
com a profissão e com o 

Projeto ético-político 
brasileiro. Com base na 
análise de produção de 
artigos em 03 revistas 

específicas (Temporalis, 
Serviço Social e 

Sociedade, Em Pauta). 

 Análise teórico 
 
- 04 autores. 
 
Docente na 
Universidade do 
Estado do Rio 
de Janeiro.  
Bolsista 
PQ/CNPq, 
Coordenadora 
do NEEPSS 
(Núcleo de 
Ensino, 
Extensão e 
Pesquisa em 
Serviço Social) 
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 E as outas 03 
autoras são 
Graduandas em 
Serviço 
Social/UFRJ. 

084 00200 
 

CONTRIBU
IÇÕES DO 
DOUTORA
DO 
SANDUÍCH
E NA 
FORMAÇÃ
O DE 
PESQUISA
DORES 
EM 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
relato de 
experiência 

Formação 
de 

pesquisado
res em 
Serviço 
Social 

Internacionalização 
como importante 

recurso na formação de 
pesquisadores(importân
cia do estágio doutoral 

na modalidade 
sanduíche como 

experiência 
complementar no 

processo de formação) 

UFSC-Brasil/ 
Espanha 

- Relato de 
experiência 

 
- Assistente 
Social na 
Secretaria de 
Estado da 
Justiça e 
Cidadania 
(SEJEC). 
Doutora em 
Serviço Social 
UFSC. 

 

085 00136 
 

AS 
DISCENTE
S DO 
CURSO DE 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
Reflexões 
sobre 
educação, 
formação 
profissional 
e valores 

Formação 
profissional 

Perfil dos alunos do 
Serviço Social da UFRN 
entre 2013 e 2015. 
Implantação do REUNI 
na UFRN. 
 

UFRN - Pesquisa 
bibliográfica e 
de campo. 
  
- 02 autores. 
 
Professora 
associada da 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande do 
Norte. Mestrado 
e doutorado em 
Serviço Social 
pela UFPE. 
 
 Assistente 
Social da 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande do 
Norte.  

 
 

086 00117 
 

A 
APROPRIA
ÇÃO DA 
DIMENSÃ
O ÉTICO-
POLÍTICA 
PELOS 
ASSISTEN
TES 
SOCIAIS 
FORMADO
S APÓS A 
IMPLANTA
ÇÃO DAS 
DIRETRIZE
S 
CURRICUL
ARES 

Exercício e 
Formação 

Profissional 

Relações existentes 
entre a formação e 

atuação profissional, 
tendo como parâmetro 
analítico o Projeto Ético 

Político. 

UFPA - Resultado de 
TCC (pesquisa 
bibliográfica e 

de campo). 
 

- Graduada em 
Serviço 

Social/UFPA. 
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(2002) NA 
UFPA 

087 00096 
 

UMA 
ANÁLISE 
DOS 
TRABALH
OS DE 
CONCLUS
ÃO DE 
CURSO 
PRODUZID
OS ENTRE 
OS ANOS 
DE 2010 E 
2014 NO 
CURSO DE 
SERVIÇO 
SOCIAL 
DO 
CENTRO 
UNIVERSI
TÁRIO DE 
FORMIGA/
MG 
(UNIFOR-
MG) 

Formação 
profissional 

Produção de 
conhecimento nos 
TCC’s produzidos no 
curso de Serviço Social 
entre os anos de 2010 e 
2014 da UNIFOR-MG.  

 

Formiga/MG - Pesquisa 
resultado de 

Iniciação 
Científica. 
Pesquisa 

bibliográfica e 
exploratória.  

 
- Psicólogo. 
Docente do 

Centro 
Universitário de 

Formiga/MG 
(UNIFOR-MG), 
pós-graduado 
em Política de 

Assistência 
Social e Gestão 

do SUAS. 

Result
ados: 

“A 
análise 

dos 
dados 
revela 
que a 

formaç
ão 

propor
cionad
a pelo 
curso 

de 
Serviç

o 
Social 

do 
UNIFO
R-MG 
tem 

valoriz
ado 

mais a 
dimen

são 
técnico

-
operati
va do 
que as 
dimen
sões 

teórico
-

metod
ológica 

e 
ético-

política
.” 

088 00066 
 

O 
PROJETO 
DE 
FORMAÇÃ
O CRÍTICO 
E O 
PROTAGO
NISMO DA 
ASSOCIAÇ
ÃO 
BRASILEIR
A DE 
ENSINO E 
PESQUISA 
EM 
SERVIÇO 

Formação 
profissional 

O papel da ABEPSS no 
processo de formação 
dos assistentes sociais. 

Brasil - Pesquisa 
bibliográfica e 
documental 

 
- Docente de 

Serviço Social 
na UEPB. 

Doutora pela 
UFPB. 
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SOCIAL 
 

089 00979 
 

ENTRE A 
LÓGICA 
DO 
CAPITAL E 
O 
PROJETO 
ÉTICO-
POLÍTICO: 
debates 
sobre 
formação 
profissional 
com 
qualidade 
em Serviço 
Social na 
esfera 
privada 

Formação 
profissional 

Discute a qualidade no 
processo de formação 

profissional do 
Assistente Social na 

contemporaneidade no 
contexto das Instituições 

de Ensino Superior 
(IES) com ênfase no 

debate acerca da 
qualidade da formação 
profissional oferecida 
por IES privadas em 

Fortaleza (CE). 

Fortaleza (CE)  - Pesquisa 
bibliográfica, 

documental e de 
campo. 

 
- 05 autores. 

 
Mestranda em 

Serviço 
Social/UECE 

 
Graduada em 
Serviço Social 

pela  
Faculdade 

Metropolitana 
da Grande 
Fortaleza/ 

FAMETRO. 
 

Mestranda em 
Serviço 

Social/UECE 
 

Doutorado em 
andamento em 

Saúde Coletiva.  
Universidade 
Federal do 

Ceará e 
Docente do 
Curso de 

Serviço Social 
da Faculdade 
Metropolitana 

da Grande 
Fortaleza. 

 
Docente do 
Curso de 

Serviço Social 
da Faculdade 
Metropolitana 

da Grande 
Fortaleza e 
Doutora em 

Sociologia pela 
Universidade 
Federal do 

Ceará. 
 

 

090 01008 
 

OS 
DESAFIOS 
DA 
PESQUISA 
NA 
FORMAÇÃ
O 

Formação 
profissional 

Pesquisa enquanto 
processo imprescindível 
na formação profissional 
dos assistentes sociais 
para a construção de 
conhecimento. 
A pesquisa, dimensão 

Brasil - Pesquisa 
bibliográfica e 
documental 

 
- 03 autores. 
Mestrado em 
Serviço Social 

“.” 
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PROFISSI
ONAL EM 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
ELEMENT
OS PARA 
O DEBATE 

tão primordial em nossa 
formação, fica 
ameaçada diante as 
investidas privatizantes 
do ensino superior 
público, que foca em 
uma formação 
aligeirada e sem o 
compromisso com a 
qualidade do curso, que 
vem sendo oferecido, 
cada vez mais, na 
modalidade à distância 

 

em andamento 
na UEPB. 

 
Doutorado em 
Serviço Social 
em andamento 

na UFRN. 
 

Mestre em 
Serviço 

Social/UEPB. 
 

091 01109 
 

A 
REPRODU
ÇÃO DO 
CONSERV
ADORISM
O NO 
SERVIÇO 
SOCIAL E 
OS 
LIMITES 
PARA A 
CONSOLID
AÇÃO DO 
MARXISM
O 

Fundament
os 

Influencia do 
conservadorismo e das 

premissas pós-
modernas na profissão 
versus a dificuldade de 

um avanço teórico-
prático e ético-político 
pautado em uma teoria 

crítica. 

Brasil - Pesquisa 
bibliográfica 

 
- 03 autores. 

 
Graduanda em 

Serviço 
Social/UFAL. 

 
Docente em 

Serviço 
Social/UFAL e 

mestre em 
Serviço 

Social/UFAL. 
 

Graduanda em 
Serviço 

Social/UFAL. 

 

092 01261 
 

UMA 
APROXIMA
ÇÃO À 
DISCUSSÃ
O DA 
CATEGORI
A 
IDEOLOGI
A EM 
MARX E 
GRAMSCI 

Fundament
os 

Discute a concepção de 
Ideologia em Marx e em 

Gramsci 

Brasil - Pesquisa 
bibliográfica. 

 
- Docente em 
Serviço Social 

na UEMG. 
Mestre em 

Serviço 
Social/UFJF. 

 

093 01367 
 

A 
INDEFINIÇ
ÃO DO 
‘QUE É’ 
OU DO 
‘QUE FAZ’ 
O 
SERVIÇO 
SOCIAL E 
SUA 
RELAÇÃO 
COM O 
ESTUDO 
DOS 
FUNDAME
NTOS 

Fundament
o trabalho 

profissional 

Problematiza a relação 
entre a dificuldade de 
definição do papel do 
Assistente Social e o 

estudo dos fundamentos 
do trabalho profissional, 
apresentando questões 

surgidas a partir da 
experiência da 

comissão de Formação 
do CRESS/RJ e do 

contato com os 
Assistentes Sociais 

docentes. 

Rio de Janeiro - Relato de 
Experiência 
.Pesquisa fruto 
de experiências 
da comissão de 
Formação do 
CRESS/RJ e do 
contato com os 
Assistentes 
Sociais 
docentes. 

Pesquisa 
bibliográfica e 
documental. 

 
-Docente de 
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Serviço Social 
em faculdade 

privada, mestre 
em Serviço 

Social/UERJ. 

094 01414 
Pôster 

A 
FORMAÇÃ
O EM 
SERVIÇO 
SOCIAL E 
SEU 
POTENCIA
L DE 
FORMAÇÃ
O DE 
NOVOS 
INTELECT
UAIS 
DIFUSORE
S DA 
“NOVA 
PEDAGOG
IA DA 
HEGEMON
IA” 

Formação 
profissional 

Intelectual orgânico, a 
formação profissional 
oferecida por IES 
privadas, ABEPSS. 
Analisa a configuração 

da política social 
brasileira e suas 

requisições para a 
formação em Serviço 

Social na primeira 
década do século XXI. 

 - Pesquisa 
bibliográfica e 
documental 
Artigo fruto de 
pesquisa de 

dissertação de 
mestrado. 

 
- Assistente 

Social. 
Mestrado em 

Educação 
Profissional em 

Saúde/ 
FIOCRUZ . 

 

095 00864 
Pôster 

A 
EDUCAÇÃ
O 
PERMANE
NTE NO 
BRASIL E 
SUA 
TRAJETÓR
IA NA 
POLÍTICA 
NACIONAL 
DE 
ASSISTÊN
CIA 
SOCIAL- 
PNAS 

Educação 
permanent

e 

Debate da política de 
educação permanente 

no SUAS. 

 - Pesquisa em 
andamento, 

fruto de 
reflexões 

proporcionadas 
através da 

construção da 
dissertação da 

autora. 
 

- Mestranda em 
Serviço Social/ 

PUC-SP 

 

096 00720 
Pôster 

OS 
DISCENTE
S NA 
TRAJETÓR
IA 
HISTÓRIC
A DA 
FORMAÇÃ
O 
ACADÊMIC

Formação 
profissional 
: perfil dos 
discentes 

Reflexão acerca do 
perfil das/dos discentes 
de Serviço Social no 
Maranhão, tendo como 
parâmetro o contexto de 
emergência da profissão 
no estado, seu 
desenvolvimento e a 
configuração atual. 

Maranhão - Pesquisa 
bibliográfica. 
 
- 03 autores. 
Docente em 
Serviço Social 
na UFMA. 
Doutorado em 
Políticas 
Públicas/ 
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A EM 
SERVIÇO 
SOCIAL 
NO 
MARANHÃ
O: quem 
foram e 
quem são? 

UFMA. 
 
Não 
encontramos o 
Currículo Lattes. 
 
Não 
encontramos o 
Currículo Lattes. 
 

097 00524 
Pôster 

CONFIGU
RAÇÕES 
DA 
FORMAÇÃ
O DO 
ASSISTEN
TE SOCIAL 
NO 
BRASIL E 
ARGENTIN
A: 
particularid
ades e 
similitudes 

Formação 
profissional 

Busca identificar as 
aproximações e as 
particularidades que 
conformam a formação 
profissional do 
assistente social, no 
Brasil e na Argentina na 
atualidade. 

Brasil e Argentina - Pesquisa 
oriunda de um 
projeto de 
produtividade do 
CNPq . 
Pesquisa 
bibliográfica e 
documental. 
 
- 04 autores. 
Pós- doutoranda 
em Serviço 
Social na PUC/. 
Docente do 
programa de 
pós-graduação 
da PUCRS.  
Represente 
ABEPSS – GT 
de 
internacionaliza
ção. 
 
Pós-doutoranda 
em Serviço 
Social/ PUCRS. 
Pesquisadora 
bolsista 
PNPD/CAPES. 
 
Pós-doutorado 
em Serviço 
Social/ PUCRS. 
Pesquisadora 
CNPq (líder de 
grupo de 
pesquisa). 
 
Mestrando em 
Serviço Social 
PUCRS.  
 

  

098 00579-
586- 
Mesa 
Coord 

FLORESTA
N 
FERNAND
ES E A 
UNIVERSI
DADE 
BRASILEIR
A: a política 

Gestão do 
trabalho 
TAES nas 
IFES 

A nova configuração da 
gestão trabalho no 
serviço público federal, 
em especial o trabalho 
dos servidores técnico-
administrativos em 
educação das 
Instituições Federais de 

 - Pesquisa 
bibliográfica. 
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de gestão 
do trabalho 
dos 
servidores 
públicos 
federais 
 

Ensino Superior. 

099 00579-
585- 
Mesa 
Coord 

FLORESTA
N 
FERNAND
ES E A 
UNIVERSI
DADE 
BRASILEIR
A EM UM 
CONTEXT
O DE 
EXPANSÃ
O 
PRECARIZ
ADA: EAD 
e os 
desafios 
para a 
formação 
profissional 
em Serviço 
Social 

Política de 
educação 

Reflexões sobre a 
expansão da 
Universidade brasileira, 
com base na produção 
do sociólogo Florestan 
Fernandes. 

 Pesquisa 
bibliográfica. 

 

100 00579-
584 
Mesa 
Coord 

FLORESTA
N 
FERNAND
ES E A 
UNIVERSI
DADE 
BRASILEIR
A EM UM 
CONTEXT
O DE 
EXPANSÃ
O 
PRECARIZ
ADA: 
Desafios 
para a 
formação 
profissional 
em Serviço 
Social nas 
Universidad
es Federais 

Política de 
educação 

Propõe-se a discutir os 
desafios para a 
formação profissional 
em serviço social nas 
Universidades Federais 
a partir de Florestan 
Fernandes. 

 - Pesquisa 
bibliográfica. 

 

101 00579-
583 
Mesa 
Coord 

FLORESTA
N 
FERNAND
ES E OS 
DESAFIOS 
DA 
UNIVERSI
DADE 
PÚBLICA 
BRASILEIR

Política de 
educação 

Enfoque nos desafios 
da Universidade pública 
brasileira. 

 Pesquisa 
bibliográfica. 
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A 
 

102 01734 
 

A 
CATEGORI
A 
TRABALH
O NA 
FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL DO 
ASSISTEN
TE 
SOCIAL: 
consideraç
ões sobre 
os 
fundamento
s das 
Diretrizes 
Curriculare
s para o 
curso de 
Serviço 
Social 

Trabalho Discute a 
fundamentação teórica 
em alguns autores que 
identificam o Serviço 
Social como trabalho. 

 - Pesquisa 
bibliográfica. 
 
- Assistente 
social em 
hospital e 
mestranda em 
Serviço Social 
na UECE. 

 

103 01636 
 

SINCRETI
SMO 
PROFISSI
ONAL E 
TOTALIDA
DE 
SOCIAL 
 

Fundament
os 

Debate sobre a 
estrutura sincrética do 
Serviço Social a partir 
da sua gênese e da 
ascensão do capitalismo 
monopólico. 

 - Pesquisa 
bibliográfica. 
 
- 03 autores. 
 
Doutorando em 
Serviço Social/ 
UFSC. 
 
Mestrando em 
Serviço Social/ 
UFSC. 
 
Graduando em 
Serviço Social/ 
UFSC e 
graduado em 
História/ UFSC.  
 

 

104 01618 
 

FUNDAME
NTOS 
TEÓRICO-
METODOL
ÓGICOS 
DO 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
O 
SINCRETI
SMO 
RENOVAD
O 

Fundament
os 

Contextualizar as 
influências teóricas 
oriundas das ciências 
sociais que influenciam 
o Serviço Social na 
contemporaneidade. 

 - Pesquisa 
bibliográfica.  
 
- Doutorando 
em Serviço 
Social/ PUC SP. 
Docente e 
coordenador do 
curso de 
graduação e 
pós-graduação 
em Serviço 
Social da 
Faculdade 
Paulista de 
Serviço Social. 
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105 01604 
 

DIRETRIZE
S 
CURRICUL
ARES E 
FORMAÇÃ
O 
PROFISSI
ONAL EM 
BELÉM: 
análise dos 
fundamento
s teórico-
metodológi
cos. 

Formação 
profissional 
e 
fundamento
s 

Busca identificar os 
impactos da diretrizes 
curriculares de Serviço 
Social na formação 
das(os) assistentes 
sociais pela 
Universidade Federal do 
Pará e Universidade da 
Amazônia, que estejam 
atuando na área da 
Seguridade Social. 
 

Belém (PA) - Pesquisa 
bibliográfica e 
de campo.  
Resultado final 
da pesquisa 
Serviço Social e 
Seguridade 
social: perfil 
teórico-
metodológico 
dos assistentes 
sociais em 
Belém, 
desenvolvida no 
período de 
2012-2014, que 
compõe as 
atividades do 
Grupo de 
Estudos e 
Pesquisas em 
Serviço Social, 
Política Social e 
Formação 
Profissional 
(GEPSS) 
articulado ao 
Programa de 
Pós-graduação 
em Serviço 
Social - 
Mestrado em 
Serviço Social 
da Universidade 
Federal do 
Pará. 
 
- 05 autores. 
 
Docente na 
UFPA 
(graduação e 
mestrado). 
Mestrado em 
Serviço Social 
PUC/SP e 
Doutorado em 
Sociologia pela 
Universidad 
Complutense de 
Madrid/UCM. 
 
Não 
encontramos o 
currículo Lattes. 
 
Assistente 
social, Mestrado 
em Serviço 
Social/ UFPA. 
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Não 
encontramos o 
currículo Lattes. 
 
Não 
encontramos o 
currículo Lattes. 
 

Maria Rosangela Batistoni – 105 a 156 

Nº Código  
Título 

 
Ênfase 

 
Centralidade 

 
Níveis de 

particulariza
ção 

 
Perfil de contexto e 

de autor 

 
Obss 

105 48 A 
IMPORTÂN

CIA DA 
CAPACITA

ÇÃO 
TEÓRICA 

DO (A) 
ASSISTEN
TE SOCIAL 

EM 
TEMPOS 

DE 
PRIVATIZA

ÇÃO DA 
SAÚDE E 

PRECARIZ
AÇÃO DAS 
RELAÇÕE

S DE 
TRABALH
O: UMA 

EXPERIÊN
CIA NO 

HOSPITAL 
UNIVERSI

TÁRIO 
ANTÔNIO 
PEDRO 

Fundament
os 
históricos e 
teórico-
metodológi
cos 

A teoria como 
pressuposto para 

apreender processos 
sociais e formular 

estratégias  

A 
privatização 

/precarização  
EBSERH – 

desdobrame
ntos para a 
política de 

saúde : 
população 

atendida e os 
trabalhadore

s  

Profissional do 
Hospital Universitário 
UFF/Niteroi  
Reflexão teórica  

 

106 90 AVANÇO 
DO 

CONSERV
ADORISM

O NO 
SERVIÇO 
SOCIAL: 

um olhar a 
luz da 

efetivação 
do projeto 

ético 
político 

profissional 

Fundament
os 
históricos e 
teórico-
metodológi
cos 

Incidências 
contemporâneas do 
conservadorismo na 
formação profissional 
(ensino presencial). 
Trata-se de uma 
discussão que 
apresenta alguns 
elementos acerca: 
do conservadorismo 
em sua relação com 
o capitalismo; da 
contrarreforma do 
ensino superior e o 
processo de 
aprofundamento de 
sua mercantilização 
e o projeto ético-

 Compõe parte de uma 
pesquisa de mestrado 
acadêmico  
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político como 
referência ao 
enfrentamento do 
conservadorismo 

107 100 SER
VIÇO 

SOCIAL E 
A 

CATEGORI
A 

COTIDIAN
O: notas 
para a 

crítica ao 
pensament

o pós-
moderno 

Fundament
os 
históricos e 
teórico-
metodológi
cos 

Análise teórico-
crítica do 
pensamento pós-
moderno, 
destacando que o 
mesmo tende a 
expressar seu 
aprisionamento à 
imediaticidade e à 
reificação reinantes 
na vida cotidiana sob 
os marcos do 
capitalismo 

O artigo 
problematiza 
a direção 
social da 
profissão, a 
vinculação 
do Serviço 
Social com o 
cotidiano e 
que em face 
do 
aprofundame
nto do 
conservadori
smo, podem 
se ampliar as 
possibilidade
s de adesão 
ao 
pensamento 
pós-moderno 
no interior da 
profissão 

Reflexão teórica Dimen
sões 
ideo-
política
s do 
Serviç
o 
Social 
hoje: 
conser
vadori
smo/ 
pensa
mento 
pós-
moder
no 

108 154 A 
PRESENÇ

A DE 
GRAMSCI 

NA 
PRODUÇÃ

O DO 
CONHECI
MENTO 

DO 

SERVIÇO 
SOCIAL 

BRASILEIR
O 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Pesquisa sobre as 
produções realizadas 
no âmbito do Serviço 
Social à luz do 
pensamento de 
Gramsci 

A análise 
inicial da 
produção 
bibliográfica 
(30 artigos 
publicados 
em revistas e 
83 em Anais/ 
Enpess) 
evidencia 
seis eixos de 
discussão 
sobre os 
quais 
incidem as 
pesquisas 
consultadas, 
entre os 
quais 
ganham 
destaque 
significativo 
“Estado e 
sociedade 
civil no 
contexto 
neoliberal” e 
“projeto 
ético-político 
e 
hegemonia” 

Pesquisa teórica e 
bibliográfica (anais dos 
Enpess e revistas 
Temporalis, Serviço 
Social & Sociedade, 
Katálysis) que 
compreende os anos 
2000 a 2015 

 

109 184 A 
RENOVAÇ

Fundament
os 

Reflexão que 
sistematiza o 

Reafirmação 
do projeto 

Compõe parte de 
pesquisa de doutorado 

Projeto 
ético-
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ÃO DA 
PROFISSÃ

O E O 
PROJETO 

ÉTICO-
POLITICO: 
bases para 

a 
resistência 
contemporâ

nea do 
Serviço 
Social 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

conjunto dos 
elementos históricos 
e teóricos que 
formaram as 
condições para o 
processo de 
renovação 
profissional 

ético-político 
como 
referência 
fundamental 
ao 
enfretamento 
das 
regressividad
es do 
presente 

em fase de finalização político 

110 196 PRODUÇÃ
O DO 

CONHECI
MENTO 

EM 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
um olhar 
sobre os 

anos 2000 

Fundament
os 
históricos e 
teórico-
metodológi
cos 

Discussão sobre as 
configurações da 
política social nos 
anos 2000 e a 
produção de 
conhecimento acerca 
dela no mesmo 
período 

De um total 
de 117 
dissertações 
de mestrado 
(ver 
informações 
coluna ao 
lado), são 
destacadas 
que 77 delas 
concentram-
se na linha 
de pesquisa 
sobre política 
social, 
notadamente 
a Seguridade 
Social, o que 
orienta as 
discussões 
realizadas no 
artigo 

Baseia-se em 
pesquisa de mestrado 
sobre a produção do 
conhecimento num 
curso de pós-
graduação em Serviço 
Social (UFPB), a partir 
da linha de pesquisa 
“Política Social” 

Produç
ão do 
conhe
ciment
o: 
politica 
social 

111 203 REFLEXÕ
ES SOBRE 

A 
RELAÇÃO 

DA 
INTERDIS
CIPLINARI

DADE E 
INTERSET
ORIALIDA

DE NA 
ARTICULA
ÇÃO DE 

DIREITOS 
SOCIAIS E 
POLÍTICAS 

SOCIAIS 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Reflexão crítica 
sobre a 
intersetorialidade e a 
interdisciplinaridade 
como componentes 
da política social que 
transitam entre 
compreensões de 
“novos paradigmas” 
e a negação da 
totalidade 

A 
sustentação 
positivista 
das 
concepções 
sobre a 
intersetorialid
ade e 
interdisciplin
aridade e a 
discussão 
das 
referências 
marxistas 
como 
contributos a 
esse debate 

Estudos desenvolvidos 
pelas autoras 

 

112 236 A 
INFLUÊNCI
A NORTE-
AMERICAN

A NO 
SERVIÇO 
SOCIAL 

BRASILEIR

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Caracterização dos 
componentes 
fundamentais que 
marcaram o Serviço 
Social nos Estados 
Unidos, com 
destaque às suas 
tendências teóricas e 

Problematiza
ção das 
possibilidade
s de 
atualização 
no Serviço 
Social da 
abordagem 

Trata-se de 
sistematização de 
estudos e pesquisas 
decorrentes do 
trabalho docente 

Serviç
o 
Social 
no 
mundo 
(comp
onente
s de 
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O:  
do 

tecnicismo 
dos anos 

40 e 50 aos 
rebatimento

s 
profissionai

s 
contemporâ

neos 

sua influência no 
Serviço Social 
brasileiro (anos 
1940/ 1950) 

funcionalista 
típica do 
Serviço 
Social 
estadunidens
e 

seu 
desen
volvim
ento 
históric
o) 

113 243 DESAFIOS 
DO 

PROJETO 
ÉTICO-

POLÍTICO 
DO 

SERVIÇO 
SOCIAL 
FRENTE 

AO 
NEOCONS
ERVADORI

SMO 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Reflexão crítica 
sobre a presença do 
conservadorismo ao 
longo da trajetória do 
Serviço Social 
brasileiro 

Discussão 
das atuais 
configuraçõe
s do 
conservadori
smo no seio 
do 
neoliberalism
o e do 
pensamento 
pós-moderno 
em seu 
caráter 
conservador 

 Dimen
sões 
ideo-
política
s do 
Serviç
o 
Social 
hoje: 
conser
vadori
smo/ 
pensa
mento 
pós-
moder
no 

114 283 SERVIÇO 

SOCIAL E 

CULTURA 

PROFISSI
ONAL: 

aproximaçã
o a partir 

dos 
fundamento

s do 
Serviço 
Social 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Serviço Social e a 
cultura profissional 
nos distintos 
contextos históricos 
de seu 
desenvolvimento na 
sociedade brasileira, 
com destaque à 
formação de uma 
nova cultura política 
implicada no projeto 
profissional 

A cultura 
política 
expressa no 
projeto ético-
político e em 
disputa com 
a cultura 
pós-moderna 

  

115 323 GRAMSCI 
E O 

MOMENTO 
ÉTICO-

POLÍTICO: 
CONTRIBU

IÇÕES 
PARA 

PENSAR A 
PROFISSÃ

O 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Análise de alguns 
componentes-chave 
do pensamento de 
Gramsci, 
especialmente o 
momento ético-
político e a 
hegemonia, como 
referência para a 
discussão e desvelo 
dos desafios que se 
colocam ao Serviço 
Social hoje  

A dimensão 
ético-política 
do projeto 
profissional  

Artigo inspirado nas 
pesquisas de 
doutorado das autoras 

 

116 407 SERVIÇO 
SOCIAL: 

REFLEXÕ
ES 

ACERCA 
DA 

RELAÇÃO 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Concepções teóricas 
presentes no Serviço 
Social 

As 
requisições 
institucionais 
postas ao 
Serviço 
Social 
combinam-

Fruto de pesquisa de 
mestrado. Analisa 
parcela dos trabalhos 
(211 trabalhos de um 
total de 689) inscritos 
no 12º CBAS (2007) 

Efetiva
ção da 
dimen
são 
teórico
-
metod
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ENTRE A 
TEORIA 

CRÍTICA E 
A PRÁTICA 
PROFISSI

ONAL 

se/ 
convocam 
predominant
emente 
“teorias de 
médio 
alcance” 
(expressão 
da autora), 
enquanto a 
incorporação 
da “teoria 
crítica” pelo 
Serviço 
Social passa 
frequenteme
nte pela 
afirmação de 
que “na 
prática a 
teoria é 
outra” 

ológica 
do 
Serviç
o 
Social 

117 417 ESTRAT
ÉGIA DE 
ANÁLISE 

INTEGRAD
A – 

ESTUDO 
DE CASO, 
REVISÃO 
BIBLIOGR
ÁFICA E 
META 

ANÁLISE: 
a exemplo 
do estudo 

sobre 
fracasso da 
gestão de 
empreendi

mentos 
solidários 

Fundament
os 
históricos e 
teórico-
metodológi
cos 

Apresentação dos 
limites e 
possibilidades do 
estudo de caso, 
discutindo como o 
mesmo pode 
constituir, ou não, 
referência para 
outros estudos de 
caso 

Trata-se da 
Economia 
Solidária 
(América 
Latina - 
Brasil) e da 
Economia 
Social 
(Europa – 
Portugal) 
tomadas 
como dois 
estudos de 
caso, aos 
quais se 
somam a 
Revisão 
Bibliográfica 
Sistematizad
a e a Meta 
Análise 
Bibliográfica 
como meio 
de explorar 
(ampliar) as 
possibilidade
s dessa 
forma estudo 

Artigo baseado em 
pesquisa de pós-
doutorado (Brasil – 
Portugal) 

 

118 435 O 
TRANSFO
RMISMO 

DOS 
INSTRUME
NTOS DE 

ORGANIZA
ÇÃO E 

LUTA DOS 
TRABALHA

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

A construção do 
Projeto Democrático 
Popular (PDP) no 
seio do Partido dos 
Trabalhadores e 
seus rebatimentos 
no processo de 
construção do 
projeto profissional e 
da organização 

O artigo 
assinala a 
organização 
partidária 
dos 
trabalhadore
s no PCB e a 
reorganizaçã
o político-
partidária 

 Organi
zação 
política 
dos 
trabalh
adores 
e do 
Serviç
o 
Social 
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DORES E 
O 

SERVIÇO 
SOCIAL 

BRASILEIR
O 

política da categoria nos anos 
1980, 
problematiza
ndo a 
inserção e o 
movimento 
do Serviço 
Social nesse 
período. 
Problematiza 
as 
interpretaçõe
s atuais 
acerca do 
PDP e o 
projeto ético-
político 

119 438 A 
CONCEPÇ

ÃO DE 
HEGEMON

IA EM 
GRAMSCI 

E A 
IMPORTÂN

CIA DA 
DIREÇÃO 

ÉTICO-
POLÍTICA 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Debate sobre a 
hegemonia em 
Gramsci e as 
disputas políticas 
nela implicadas 

A construção 
da 
hegemonia 
no projeto 
ético-político 
e a 
democratizaç
ão da 
categoria 
profissional 

  

120 440 UMA 
APROXIMA

ÇÃO AO 
MÉTODO 
MARXIAN

O NA 
PESQUISA 

EM 
SERVIÇO 
SOCIAL 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

A pesquisa como 
dimensão 
constitutiva do 
Serviço Social 

Amadurecim
ento da 
pesquisa no 
Serviço 
Social e em 
sua relação 
com o 
marxismo a 
partir do 
Movimento 
de 
Reconceitua
ção 

Pesquisa bibliográfica Pesqui
sa em 
Serviç
o 
Social 

121 478 SERVIÇO 
SOCIAL, 

PRODUÇÃ
O DE 

CONHECI
MENTO E 
ECLETISM

O 
TEÓRICO: 
subsídios 
teóricos 
para o 

debate na 
agenda 

profissional 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

A presença 
persistente do 
ecletismo teórico na 
produção do 
conhecimento no 
Serviço Social e o 
debate (conforme 
constatado pelas 
autoras, pouco 
privilegiado) sobre 
ele nas pesquisas da 
área 

As 
implicações 
do ecletismo 
teórico para 
o processo 
de desvelo e 
conheciment
o da 
realidade 

Pesquisa bibliográfica 
– pesquisa vinculada 
ao Departamento de 
Serviço Social da 
UEPB. Autoras 
identificaram em 
pesquisas anteriores 
(doutorado) o 
ecletismo teórico  

Produç
ão do 
conhe
ciment
o 
(prese
nça do 
ecletis
mo na 
produç
ão X 
pouco 
debate
/ 
pesqui
sa 
sobre 
ele) 
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122 506 A 
MATERIALI
ZAÇÃO DO 
PROJETO 

ÉTICO-
POLÍTICO 
PROFISSI
ONAL DO 
SERVIÇO 
SOCIAL É 
POSSÍVEL 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Discussão sobre a 
materialização do 
projeto profissional 
no cotidiano do 
trabalho profissional 

Destaque às 
possibilidade
s de 
efetivação do 
projeto ético-
político no 
trabalho 
profissional, 
orientado 
(não 
somente, 
mas 
também) 
pela lei 8662, 
pelo CE 
1993 e pelas 
Diretrizes da 
Abepss 

Análise bibliográfica e 
documental (Anais 
Cbas, 2013 e Enpess, 
2014) sobre o tema, 
além de entrevista 
junto a estudantes de 
pós-graduação 

Trabal
ho 
profissi
onal e 
projeto 
ético-
político 

123 530 FUNDAME
NTAÇÃO 

TEÓRICO-
METODOL
ÓGICA E 

POSICION
AMENTO 

ÉTICOPOL
ÍTICO: a 

ação 
profissional 
do Serviço 
Social na 
década de 

1980 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Reflexão sobre “a 
nova ação 
profissional” a partir 
da produção 
bibliográfica dos 
anos 1980 sobre o 
tema 

Levantament
o 
bibliográfico 
da produção 
dos anos 
1980 sobre a 
relação entre 
a ação 
profissional, 
os 
posicioname
ntos ético-
políticos e os 
fundamentos 
teóricos do 
Serviço 
Social 

Baseia-se em 
pesquisa de Iniciação 
Científica 

 

124 536 ALIENAÇÃ
O DO 

TRABALH
O E 

SISTEMA 
DO 

CAPITAL 

Fundament
os 
históricos e 
teórico-
metodológi
cos 

    

125 543 A 
DIMENSÃ

O 
TÉCNICO-
OPERATIV

A DO 
SERVIÇO 
SOCIAL E 

SUA 
LEGITIMID

ADE 
SOCIAL: 

UMA 
BREVE 

REFLEXÃ
O DO PÓS-

1960 

Fundament
os 
históricos e 
teórico-
metodológi
cos 

    

126 568 UM Fundament     
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RESGATE 
SOBRE O 
SIGNIFICA
DO DOS 

PRINCÍPIO
S 

EXPRESS
OS NOS 

CÓDIGOS 
DE ÉTICA 
PROFISSI
ONAL DO 
SERVIÇO 
SOCIAL 

DE 1986 E 
1993 

os 
históricos e 

teórico-
metodológi

cos 

127 593 FUNDAME
NTOS DO 
SERVIÇO 
SOCIAL: 

UMA 
ANÁLISE 

DAS 
PRODUÇÕ

ES NOS 
PERIÓDIC

OS DA 
ÁREA 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Discussão sobre a 
produção do Serviço 
Social acerca dos 
fundamentos no 
período 
compreendido entre 
1993 a 2013 

A análise da 
produção é 
construída a 
partir da 
identificação 
de quatro 
tendências: 
Fundamento
s do Serviço 
Social e 
matrizes do 
pensamento 
social; FHTM 
na formação 
profissional; 
Fundamento
s ético-
políticos do 
Serviço 
Social; 
Fundamento
s do Serviço 
Social e 
conservadori
smo 

Fruto de pesquisa de 
doutorado que 
originou na produção 
de banco de dados (11 
revistas da área de 
Serviço Social) sobre 
a produção acerca dos 
fundamentos 

Produç
ão do 
conhe
ciment
o: 
tratam
ento 
dos 
funda
mento
s do 
Serviç
o 
Social 

128 596 FUNDAME
NTOS DO 
SERVIÇO 
SOCIAL: 

UM 
ESTUDO 

DAS 
PUBLICAÇ
ÕES NOS 
PERIÓDIC

OS DE 
PORTUGA

L 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Análise da produção 
sobre os 
fundamentos do 
Serviço Social em 
Portugal (período 
2000 a 2015) 

A análise da 
produção 
portuguesa 
sobre os 
fundamentos 
do Serviço 
Social incidiu 
sobre quatro 
eixos 
temáticos: 
fundamentos 
do Serviço 
Social; 
história do 
Serviço 
Social; 
dimensão 
teórico-
metodológica

Estudo documental 
(duas revistas 
portuguesas), além de 
entrevistas com 
docentes de Serviço 
Social em Portugal 

Produç
ão do 
conhe
ciment
o: 
tratam
ento 
dos 
funda
mento
s do 
Serviç
o 
Social 
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; dimensão 
ético-política 
e trabalho 
profissional 

129 623 O 
MOVIMEN

TO 
TEÓRICO 
CRÍTICO 

DO 
SERVIÇO 
SOCIAL 

DA 
RUPTURA 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Reflexão sobre a 
ruptura do Serviço 
Social com o 
tradicionalismo 
presente na 
profissão a partir de 
duas produções dos 
anos 1980 – 
Relações Sociais e 
Serviço Social no 
Brasil (Iamamoto) e 
Serviço Social: 
identidade e 
alienação (Martinelli) 

A análise 
destaca que 
o processo 
de ruptura 
efetivado 
pelo Serviço 
Social 
centra-se na 
incorporação 
do “programa 
da 
modernidade
” 

Artigo inspirado em 
pesquisa de mestrado/ 
participação em grupo 
de pesquisa vinculado 
a Escola de Serviço 
Social de um Instituto 
Federal de Ensino 
Superior (IFES) 

Produç
ão do 
conhe
ciment
o: 
funda
mento
s 

130 654 A ANÁLISE 
DO 

DISCURSO 
BAKHTINIA

NA E AS 
SUAS 

LATENTES 
CONTRIBU

IÇÕES 
PARA A 

PESQUISA 
DE 

PERSPEC
TIVA 

CRÍTICA 
NO 

SERVIÇO 
SOCIAL 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

    

131 663 OS MALES 
SOCIAIS E 
O ESTADO 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

    

132 672 SERVIÇO 
SOCIAL E 

DONA 
IVONE 
LARA: 

TECENDO 
AS 

MEMÓRIA
S 

CARIOCAS 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

    

133 691 SERVIÇO 
SOCIAL E 

O PT: 
INDICAÇÕ
ES PARA 

UM 
DEBATE 

NECESSÁ

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

    



70 
 

RIO 

134 785 DEMOCRA
CIA, 

SERVIÇO 
SOCIAL E 

A 
INTERLOC

UÇÃO 
COM O 

PROJETO 
PROFISSI
ONAL DA 

PROFISSÃ
O 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

    

135 806 TEORIA 
SOCIAL E 
SERVIÇO 
SOCIAL: 

INCIDÊNCI
A DO 

PENSAME
NTO 

CONSERV
ADOR 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

    

136 866 A 
ABORDAG
EM DOS 

FUNDAME
NTOS 
SÓCIO 

HISTÓRIC
OS NA 

FORMAÇÃ
O 

PROFISSI
ONAL 
COMO 

DESAFIO 
PERMANE

NTE NA 
REAFIRMA
ÇÃO DAS 

DIRETRIZE
S 

CURRICUL
ARES: 
UMA 

ANÁLISE A 
PARTIR 

DO 
ESPAÇO 
RURAL 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

    

137 901 O SÉCULO 
XXI: 

socialismo 
ou 

barbárie? 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

    

138 902 PESQUISA 
E 

Fundament
os 
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PRODUÇÃ
O DO 

CONHECI
MENTO 

NO 
SERVIÇO 
SOCIAL 

NOS ANOS 
1990: UM 

ESTUDO À 
LUZ DA 

MODERNI
DADE À 

EMERSÃO 
DA PÓS-

MODERNI
DADE 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

139 959 LÓGICA 
FORMAL- 

ABSTRATA 
E LÓGICA 
DIALÉTICA

: AS 
CONTRIBU
IÇÕES DA 
RACIONAL

IDADE 
CRÍTICA 
PARA A 

PESQUISA 
E 

PRODUÇÃ
O DE 

CONHECI
MENTOS 

NO 
SERVIÇO 
SOCIAL 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

    

140 1032 CONTRIBU
IÇÕES DO 
MÉTODO 
CRÍTICO-

DIALÉTICO 
PARA O 

SERVIÇO 
SOCIAL: 

ALGUMAS 
REFLEXÕ

ES 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

    

141 1064 SERVIÇO 
SOCIAL, 

FORMAÇÃ
O 

PROFISSI
ONAL E 
ABEPSS 

NO 
BRASIL: 
MARCOS 

DE 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 
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REFERÊN
CIAS 

SÓCIO-
HISTÓRIC

OS 

142 1122 A 
DIMENSÃ

O 
TÉCNICO 
OPERATIV

A NA 
LITERATU

RA DO 
SERVIÇO 
SOCIAL: A 
PROPOST

A DE 
ANNA 

AUGUSTA 
DE 

ALMEIDA 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

    

143 1225 PROJETO 
ÉTICO 

POLÍTICO 
DO 

SERVIÇO 
SOCIAL E 

EMANCIPA
ÇÃO 

HUMANA: 
BREVES 

PONDERA
ÇÕES 

ACERCA 
DE SEUS 
ELEMENT

OS 
CONSTITU

TIVOS E 
CONTRADI

ÇÕES. 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

    

144 1270 O 
MÉTODO 
EM MARX 

E A 
DIMENSÃ

O 
INVESTIG
ATIVA NO 
COTIDIAN

O 
PROFISSI

ONAL 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

    

145 1282 PRIMEIRO-
DAMISMO: 

A FACE 
DO 

PATRIMON
IALISMO E 

DA 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Analise da história 
do SS à luz do  
patrimonialismo - 
elemento político-
cultural de formação 
do Estado brasileiro 
e das clivagens da 

Primeiro 
damismo na 
formação 
social 
brasileira 

Reflexão teórica  
Mestranda  

Abord
agem 
inédita 
– 
funda
mento
s 
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DIVISÃO 
SEXUAL 

DO 
TRABALH

O NO 
ESTADO 

BRASILEIR
O 

divisão social do 
trabalho numa 
sociedade 
marcadamente 
patriarcal 

históric
os,  
patrim
onialis
mo e 
divisão 
sexual 
do 
trabalh
o 
expres
so no 
primeir
o 
damis
mo. 

146 1289 ALGUMAS 
CONSIDER

AÇÕES 
SOBRE O 
SINCRETI

SMO 
TEÓRICO-
PRÁTICO 

NO 
SERVIÇO 
SOCIAL 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Análise no 
sincretismo na 
profissão a luz de 
Netto – com 
desdobramentos 
para a sua 
atualidade com base 
em Souza.  

Aborda a 
atualidade 
ontológica do 
sincretismo 
no Serviço 
Social 
destacando a 
atual politica 
educacional 
de 
empresariam
ento  - 
processo de 
contrarreform
a educação .  

Pesquisa de cunho 
exploratório / 
bibliográfica   
Mestranda  

Atualiz
ação 
da 
análise 
da 
profiss
ão  
pelo 
ângulo 
do 
sincreti
smo 
teórico
-
prático
.   

147 1305 A 
APROPRIA

ÇÃO 
PERTINEN

TE E 
NECESSÁ

RIA 
ENTRE O 
MÉTODO 

DIALÉTICO 
CRÍTICO E 

O 
SERVIÇO 
SOCIAL 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Conceituações do 
“método crítico 
dialético  de vertente 
marxista” 

Relação 
Serviço 
Social e 
método 
critico-
dialético para 
a intervenção 
e para a 
pesquisa 
cientifica. 
Pertinência 
de sua 
adoção face 
à direção 
social 
assumida 
pela 
profissão.  

Reflexão teórica para 
doutoramento  

Discus
são 
sobre 
o 
métod
o  

148 1339 A 
PESQUISA 

NO 
SERVIÇO 
SOCIAL: 

UMA 
DIMENSÃ

O DA 
PROFISSÃ
O PARA O 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

A dimensão 
investigativa  

Discorre 
sobre o 
projeto ético-
político sua 
construção e  
princípios e 
destaca a 
pesquisa 
como um 
componente 

TCC – duas autoras   
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FORTALE
CIMENTO 

DO 
PROJETO 

ÉTICO-
POLÍTICO 

necessário, 
face as 
transformaçõ
es sociais    

149 1360 A LÓGICA 
DE 

INSERÇÃO 
DO 

SERVIÇO 
SOCIAL 

NO 
BRASIL: As 
particularid

ades do 
Serviço 

Social no 
Ceará 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

 
Pesquisa sobre 
história da profissão 
 

Particularida
des da 
criação do 
curso em 
1950 – 
articulada 
aos 
interesses da 
burguesia 
local, Estado 
e Igreja 
Católica 

 Pesquisa documental 
(arquivos e TCCs)  
História dos 60 anos 
do Curso de Serviço 
Social no Ceará: 
particularidades da 
formação profissional 
na Universidade 
Estadual do Ceará” e  
“Particularidades da 
formação profissional 
do Curso de Serviço 
Social da (UECE): 
implantação e 
consolidação do 
Projeto Político 
Pedagógico do Curso 
em 2006 frente às 
transformações 
contemporâneas” 

Históri
a do 
Serviç
o 
Social 
– na 
particu
laridad
e 
region
al – 
eixo: 
escola 
e 
formaç
ão  

150 1381 LUTA E 
RESISTÊN

CIA: 
PROCESS

O DE 
CONSTRU
ÇÃO DO 

SERVIÇO 
SOCIAL 

BRASILEIR
O 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

História do Serviço 
Social no Brasil  

Privilegia o 
marco da 
reconceituaç
ão e III 
CBAS.  

Pesquisa bibliográfica 
para mestrado  

Sistem
atizaçã
o 
sobre 
Históri
a do 
Serviç
o 
Social 
resgat
ada da 
literatu
ra 
profissi
onal 

151 1405 O 
MOVIMEN

TO DE 
RECONCEI
TUAÇÃO 

NO 
CONTEXT
O DOS 80 
ANOS DE 
SERVIÇO 
SOCIAL: 

INDICAÇÕ
ES 

PRELIMIN
ARES 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Contribuições do 
movimento de 
reconceituação ao 
Serviço Social 
brasileiro no 
processo de ruptura 
com o 
conservadorismo 

Analise do 
Projeto ético 
-político 
como 
herdeiro do 
Movimento 
de 
Reconceitua
ção  

Reflexão teórica  Históri
a do 
Serviç
o 
Social 
– 
reconc
eituaç
ão  

152 1466 AS 
ENTIDADE

S 
REPRESE

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

Entidades da 
categoria profissional 
no desenvolvimento   
da profissão e no 

Entidades da 
categoria   
 
CRESS 10ª 

Pesquisa (documental, 
bibliográfica e 
qualitativa   
envolvendo três UFEs 

Pesqui
sa 
históric
a na 
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NTATIVAS 
DO 

SERVIÇO 
SOCIAL 
NO RIO 

GRANDE 
DO SUL: 

TRAJETÓR
IA 

HISTÓRIC
A, 

IDENTIDA
DE 

POLÍTICA 
E PAUTA 

DE LUTAS 

metodológi
cos 

protagonismo do 
projeto ético-político 
na atualidade  

região 
ABEPSS 
SUL I, 
ENESSO VI 
– história, 
identidade e 
pautas de 
lutas e 
ações.  
 

sobre as instâncias 
organizativas da 
categoria    no RS  

particu
laridad
e 
region
al RS 
– com 
eixos 
nas 
entida
des 
profissi
onais 
dos 
assiste
ntes 
sociais  

153 1494 A 
CONTRAP
OSIÇÃO 
ENTRE 
TEMPO 
LIVRE E 

TEMPO DE 
TRABALH
O NA VIDA 
COTIDIAN

A (a 
validade da 

teoria do 
valor nos 

dias atuais) 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

 A validade da teoria 
do valor nos dias 
atuais. 
Contraposição entre 
tempo livre e tempo 
de trabalho que 
caracteriza o dia-a-
dia da classe 
trabalhadora e 
aparece como norma 
temporal para toda a 
vida social. 

Analise 
teórica com 
sustentação 
em Marx (O 
Capital, 
Grundisse, 
Teorias da 
Mais Valia, 
ente outros) 
Postone, 
Séve. 

 
Doutorado  

Funda
mento
s – 
Marx – 
teoria 
do 
valor – 
tempo 
de 
trabalh
o e 
tempo 
livre  

154 1549 PROJETO 
ÉTICO 

POLÍTICO 
DO 

SERVIÇO 
SOCIAL: 
DILEMAS 

E 
DESAFIOS 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Construção, 
consolidação e 
desafios atuais na 
materialização do 
projeto ético político  

Com base 
em Netto, 
Barroco, 
Braz 

Sistematização de 
fontes bibliográficas 
acerca do projeto ético 
– politico  

 

155 1563 OS 
OITENTA 
ANOS DA 
PROFISSÃ

O E A 
BUSCA 
PELA 

RUPTURA 
COM O 

SERVIÇO 
SOCIAL 

TRADICIO
NAL 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Trajetória do Serviço 
Social no Brasil  

Pensamento 
conservador 
e ruptura  

Sistematização de 
fontes bibliográficas  

 

156 1579 EQUÍVOC
OS 

ACERCA 
DO 

MÉTODO 
CIENTÍFIC

O DE 

Fundament
os 

históricos e 
teórico-

metodológi
cos 

Método – 
importância do 
método para 
apreensão da 
realidade  

Método e 
equívocos na 
incorporação 
(economicis
mo, 
determinismo
 ) 

Reflexão teórica 
Mestrado  

Funda
mento
s: o 
métod
o de 
Marx – 
equívo
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MAXR: 
BREVES 

CONSIDER
AÇÕES 

cos na 
sua 
apreen
são.   

Marina 

Nº Códig
o 

 
Título 

 
Ênfase 

 
Centralidade 

 
Níveis de 

particulariza
ção 

 
Perfil de 

contexto e de 
autor 

 
Observaç

ões 

203 001218 EXPANSÃO 
DO ENSINO 
SUPERIOR 
E O 
TRABALHO 
DOCENTE: 
algumas 
reflexões 

Fundame
ntos: 
formação 

Ensino superior/trabalho 
docente 

transformaçõ
es no mundo 
do trabalho e 
uma 
expansão no 
ensino 
superior e 
implicações 
processo de 
formação 
profissional 
dos 
assistentes 
sociais. 

doutorando  

        
166 01291 

Pôster 

INFLUÊNCIA
S TEÓRICO 
METODOLÓ
GICA NA 
CRIAÇÃO 
DA ESCOLA 
DE 
SERVIÇO 
SOCIAL DE 
MANAUS: o 
pensamento 
de André 
Vidal Araújo 

Fundam
entos 

histórico
s/ 

história 

O trabalho busca 
demostrar a influência 
higienista no 
pensamento de André 
Vidal Aaraújo, se 
contrapondo as visões 
que apresentam este 
autor dentro da vertente 
anti-moderna aliado ao 
pensamento social 
católico  

Amazonas Resultado de 
inserção em 
grupo de 
pesquisa 
02 autores 
Graduação em 
Geografia 
(UFAM). 
Experiência na 
área de Serviço 
Social. 
 
Graduanda em 
Serviço Social/ 
UFAM. 

 

167 00972 

pôster 

CONSTITUI
ÇÃO SÓCIO-
HISTÓRICA 
DO 
SERVIÇO 
SOCIAL NO 
CENÁRIO 
BRASILEIRO 

Fundam
entos 

histórico
s 

Reconstrução histórica 
do Serviço Social desde 
sua gênese até a 
atualidade, matrizes de 
pensamento e projeto 
ético político 

Brasil Reflexão teórica/ 
1 autor 
Graduanda em 
Serviço Social/ 
UnB. 

 

168 00928 

pôster 

INFLUÊNCIA
S TEÓRICO-
METODOLÓ
GICAS NA 
FORMAÇÃO 
PROFISSIO
NAL DOS 
ASSISTENT
ES SOCIAIS 
NO INÍCIO 
DO 
PROCESSO 
DE 

Fundam
entos 

Teórico-
metodol
ógicos 

Analisa o período 
histórico anterior e 
posterior a ditadura 
militar no Brasil, fazendo 
um balanço das 
matrizes de pensamento 
presentes no Serviço 
Social destacando a 
influência do 
Desenvolvimento de 
Comunidade e 
posteriormente a 
Reconceituação 

Amazonas/  
projeto de 

Iniciação 

Científica – 

PIBIC. UFAM 

grupo de Estudos 

de 

Sustentabilidade, 

Trabalho e 

Ao falar 
do Brasil 
fala da 

Reconceit
uação 

mas de 
fato, está 
falando 

da 
Renovaçã

o, 
conforme 

Netto 
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RECONCEIT
UAÇÃO NO 
AMAZONAS 

Direitos na 

Amazônia – 

ESTRADAS– 

FAPEAM.  

levantamento 

bibliográfico 

através de e 

levantamento de  

TCC`s relativo ao 

período 1965-

1969.   

 
03 autores 
Graduanda em 
Serviço Social. 
 
Graduanda em 
Serviço Social. 
 
Professor 
assistente na 
UFAM. Mestrado 
em Serviço Social 
(UFRJ). 
Graduado em 
Trabajo Social (U. 
N. R.).  

destacou 

169 00642 

Pôster 

“SERVIÇO 
SOCIAL: 
uma breve 
análise dos 
marcos no 
processo de 
erosão do 
tradicionalis
mo na 
profissão.” 

Fundam
entos 

histórico
s 

Análise histórico do 
surgimento do SS até a 

ruptura com o 
tradicionalismo 

Brasil Revisão 
bibliográfica 
Graduanda em 
Serviço Social/ 
UFPA. 

 

170 00614 

Pôster 

A 
INFLUÊNCIA 
RELIGIOSA 
NA 
ESCOLHA 
PROFISSIO
NAL DO 
ASSISTENT
E SOCIAL 

Fundam
entos 
Perfil 
dos 

estudant
es/ 

influênci
a 

religiosa 

Traça um percorrido 
histórico da relação 

entre a igreja e o 
Serviço Social 

Região norte. 
Belém do 

Para 

 
 

Trabalho de 
campo com 

entrevistas junto a 
discentes de 

escolas 
particulares em 
Belém do Para 

20 questionários 
 

05 autores 
 
 

Graduada em 
Letras/ UFPA 

(Currículo Lattes 
atualizado em 

As 
entrevista

s 
transcrita

s não 
necessari
amente 
mostram 

a 
hipótese 

de 
trabalho, 

os 
autores 

associam 
valore de 
“ajuda” á 

igreja, 
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2011). 
 
. 

sendo 
que estes 
valores 
podem 
estar 

matrizes 
de 

pensame
ntos não 

religiosas.  

174 1204-
1289 

FAMÍLIA E 
TRABALHO: 
as demandas 
de 
“conciliação” 
e a 
insuficiência 
de serviços 
de apoio às 
famílias 

 

Fundam
entos: 

Trabalho 
profission

al 

demandas de 
“conciliação” entre 
família e trabalho que 
chegam aos serviços da 
política de assistência 
social e como os 
profissionais dos CRAS 
acolhem e encaminham 
essas demandas 

analisa, entre 
outros 
aspectos, 
como e quais 
demandas 
de 
“conciliação” 
entre família 
e trabalho 
chegam aos 
serviços da 
política de 
assistência 
social e 
como os 
profissionais 
dos Centros 
de 
Referência 
de 
Assistência 
Social – 
CRAS de 
Florianópolis/
SC acolhem 
e 
encaminham 
essas 
demandas 

A pesquisa em 
desenvolvimento 

 

202 1259 OS 
DESAFIOS 
DA 
ATUAÇÃO 
DO/A 
ASSISTENT
E SOCIAL 
EM EQUIPE 
INTERDISCI
PLINAR DO 
NASF EM 
CARUARU, 
PE 

 

 

Fundame
ntos: 

Prática 
profission

al 

prática profissional do/a 
Assistente Social no 
Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família a partir da 
ótica da 
interdisciplinaridade 

pesquisa 
empírica 
realizada 

junto aos/as 
Assistentes 
Sociais do 
NASF em 
Caruaru 

pesquisa empírica 
realizada junto 
aos/as 
Assistentes 
Sociais do NASF 
em Caruaru 

 

163 1303-
1395 

LEGADO DO 

MARXISMO 

NA ANÁLISE 

DA 

Fundame
ntos 

teórico-
metodoló 

gicos 

legado do pensamento 
marxiano e da tradição 
marxista no 
entendimento da 
diversidade humana, 
com ênfase na 

-  Resultados de 
pesquisa 
“Nascidos livres e 
iguais? Violação 
de direitos e 
opressão da 

Trabalho 
de mesa 
coord. 
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DIVERSIDA

DE SEXUAL 

E DO 

DIREITO À 

CIDADE 

 

diversidade sexual e no 
direito à cidade no 
capitalismo 
contemporâneo 

população LGBT 
na cidade” 

199 1353 RELAÇÕES 
SOCIAIS DE 
GÊNERO, 
SERVIÇO 
SOCIAL E 
PROCESSO
S DE 
TRABALHO 
NA 
POLÍTICA 
DE 
ASSISTÊNCI
A SOCIAL: 
uma análise 
das suas 
inter-
relações   

Fundame
ntos: 

Trabalho 
profissio 

nal 

RELAÇÕES SOCIAIS 
DE GÊNERO, 
SERVIÇO SOCIAL E 
PROCESSOS DE 
TRABALHO NA 
POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

pesquisa 
apresentada 
na 
Dissertação 
de Mestrado, 
defendida no 
programa de 
Pós-
Graduação 
em Serviço 
Social da 
Universidade 
Federal do 
Rio Grande 
do Norte 
(UFRN 

  

195 1448 SERVIÇO 
SOCIAL NA 
CENA 
CONTEMPO
RÂ 
NEA: da 
autorreprese
ntação à 
identidade 
atribuída à 
categoria 
profissional 

Fundame
ntos: 

imagem 
social da 
profissão 

IMAGEM SOCIAL DA 
PROFISSÃO A PARTIR 
DA PERSPECTIVA 
DOS USUÁRIOS 

a pesquisa 
de campo 
realizada em 
entidade do 
terceiro 
setor, 
prestadora 
de serviço 
em Alagoas  

 

  

191 1565 Uma reflexão 
da atuação 
do Serviço 
Social junto à 
política de 
HIV/AIDS 
tendo como 
referencial o 
Hospital 
Universitário 
Clementino 
Fraga Filho 

Fundame
ntos: 

Atuação/i
ntervençã

o 
profission

al  

Atuação/intervenção 
profissional na área da 
saúde 

   

187 1649 Serviço 
Social:uma 
práxis 
mercantilizad
a 

Fundame
ntos: 
natureza 
do 
Serviço 
Social 

as divergências teóricas 
sobre o Serviço Social 
ser trabalho ou práxis 
social. Pauta-se na 

teoria social crítica para 
a análise do objeto. 

Pesquisa 
sobre o 
debate 

intelectual 
referente á 
natureza do 

Serviço 
Social 

  

160 1099-
116 

O 

mmovimento de 

Fundame
ntos: 
formação 

determinantes 
históricos, as bases 
sociopolíticas de sua 

análise da 
experiência 
da Escola de 

pesquisa coletiva 
-  O Movimento 
de 
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econceituação do 

serviço social no 

Brasil: o projeto 

profissional da 

escola de Belo 

Horizonte 

 

e 
exercício 
profissio 
nal 

gênese, as concepções 
teóricas metodológicas 
norteadoras, os vínculos 
com as forças 
contestadoras da 
profissão, bem como a 
sua experimentação no 
plano da formação e do 
exercício profissional 

Belo 
Horizonte o 
conhecido 
“Método Belo 
Horizonte”, 
expressão da 
Reconceitua
ção latino-
americana 
na 
particularidad
e brasileira 

Reconceituação 
do Serviço Social 
na América Latina 
(Argentina, Brasil, 
Chile e 
Colômbia): 
determinantes 
históricos, 
interlocuções 
internacionais e 
memória 

159 1099-
1166 

O SERVIÇO 
SOCIAL 

CRÍTICO EM 
PORTUGAL, 
O PROJETO 

ÉTICO-
POLÍTICO 

NO BRASIL 
E O 

SERVIÇO 
SOCIAL 

RADICAL: 
aproximaçõe
s possíveis 

 

Fundame
ntos: 
formação 
e 
exercício 
profission
al  

exercício e formação 
profissional do 
Assistente Social na 
concepção crítica em 
Portugal, tendo como 
referência o Projeto 
ético-político brasileiro e 
o Serviço Social 
Radical. 

projeto de 
Serviço 
Social 
construído 
em Portugal 
e Brasil, a 
partir do 
processo de 
democratizaç
ão sofrido 
pelos dois 
países nos 
anos de 
1970 e seu 
rebatimento 
hoje na 
profissão  

Pesquisa pós-
doutoral  

 

156 1099-
1167 

O SERVIÇO 
SOCIAL 

ARGENTINO 
NAS 

DÉCADAS 
DE 1960 A 

1980. 
 

Fundame
ntos - 
históricos 

o contexto histórico e 
político da Argentina da 
década de 1960 a 1980, 
e suas repercussões no 
Serviço Social argentino 

Serviço 
Social na 
Argentina 
nas  décadas 
de 1960, 
1970 e 1980 

Parte de uma 
pesquisa coletiva 
intitulada O 
Movimento de 
Reconceituação 
do Serviço Social 
na América Latina 
(Argentina, Brasil, 
Chile, e 
Colômbia): 
determinantes 
históricos, 
interlocuções 
internacionais e 
memória. 

 

162 01303-
1396 

LEGALIZAÇ
ÃO DO 

ABORTO: 
UM 

ASSUNTO 
PARA 

MARXISTAS 

Fundame
ntos – 
teórico-
medológi 
cos 

análise do texto “O 
Suicídio” de Karl Marx, 
para problematizar 
sobre os efeitos 
perversos que se 
impõem quando o 
aborto é proibido pela 
legislação. 

potencial que 
o marxismo 
pode 
oferecer para 
fortalecer a 
necessária 
luta no Brasil 
pela 
descriminaliz
ação e 
legalização 
do aborto. 

  

165 01303-
1393 

MARXISMO 
E O 
SERVIÇO 
SOCIAL: 

Fundame
ntos 

teórico-
metodoló 

 pesquisa sobre o 
método dialético 
marxiano 

Demarcação 
dos 
parâmetros 
ético-

Extrai elementos 
da construção 
metodológica do 
projeto de tese 
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MÉTODO 
EM MARX E 
A 
ASSISTÊNCI
A SOCIAL 

 

gicos políticos-
teóricos do 
trabalho dos 
assistentes 
sociais no  
campo da 
assistência 
social. 

sobre a dimensão 
ético-política do 
trabalho de 
assistentes 
sociais na política 
de assistência 
social  

164 01303-
1394 

CONTRIBUI

ÇÕES DO 

MÉTODO 

DE MARX 

PARA 

DECIFRAR 

O ESTADO 

SOCIAL 

CAPITALIST

A 

 

Fundame
ntos –

teórico-
metodoló 

gicos 

potencialidade das 
categorias do Método 
de Marx – totalidade, 
contradição e mediação 
- para decifrar a 
essência de um 
fenômeno particular da 
sociabilidade capitalista, 
qual seja, o Estado 
Social que se erigiu no 
capitalismo tardio, e 
suas reais 
possibilidades na 
constituição da 
emancipação. 

o Estado 
Social que se 
erigiu no 
capitalismo 
tardio, e suas 
reais 
possibilidade
s na 
constituição 
da 
emancipação 

  

172 1204-
1291 

FAMÍLIA 
NEGRA: 
“filha de 
estranho” na 
sociedade 
brasileira 
 

Fundame
ntos: 
família  

história e dinâmica das 
famílias brasileiras: as 
famílias negras 

preconceito e 
discriminaçã
o racial 

  

173 1204-
1290 

MUDANÇAS 
NA FAMÍLIA 
E 
PROTEÇÃO 
SOCIAL: 
Idosos 
sozinhos nos 
cuidados de 
saúde 

Fundame
ntos: 
proteção 
social e 
família 

Família e proteção 
social: idosos sozinhos 

A situação 
de idosos 
sozinhos nos 
serviços de 
saúde, a 
partir da 
descrição 
das 
assistentes 
sociais 
inseridas 
numa 
unidade de 
saúde do Rio 
de Janeiro 

  

175 1204-
1288 

FAMILIAS E 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
Reflexões 
em tempos 
de crise 

 

Fundame
ntos: 

família 

Discute o grande 
retrocesso nos direitos 
sociais e o modo como 
isso pode refletir 
diretamente na 
assistência social e, 
consequentemente na 
prática das assistentes 
sociais junto às famílias.  

Discussão 
teórica 

Pesquisa 
bibliográfica 
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176 1204-
1287 

PERCEPÇÕ
ES SOBRE 
O PAPEL 
DAS 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
RELACIONA
DAS ÀS 
TENSÕES 
ENTRE 
TRABALHO 
E 
RESPONSA
BILIDADES 
FAMILIARES 

Fundame
ntos: 
políticas 
públicas, 
trabalho 
e família 

concepções prevalentes 
acerca das políticas 
sociais – direitos do 
trabalho, serviços de 
educação infantil e 
cuidado aos idosos – 
relacionadas ao trabalho 
remunerado e ao 
trabalho do cuidado na 
família 

a 
percepção 
dos 
fluminenses 
acerca de 
questões que 
englobam os 
conflitos 
entre as 
responsabilid
ades 
familiares e a 
vida laboral. 
Buscaremos 
captar as 
percepções 
sobre os 
direitos do 
trabalho 
relativas às 
licenças 
remuneradas
, identificar 
as 
tendências 
na 
percepção 
sobre a 
organização 
e 
responsabiliz
ação pelo 
cuidado às 
crianças 
abaixo da 
idade escolar 
e aos idosos 
dependentes
, bem como 
os encargos 
pela 
sustentação 
financeira 
dos cuidados 
a esses 
grupos. 
Investigarem
os essas 
questões a 
partir das 
seguintes 
característica
s sócio 
demográficas
: sexo, 
escolaridade, 
ocupação, 
situação na 
ocupação e 
renda 

survey 
desenvolvido no 
estado do Rio de 
Janeiro  
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individual 
 

177 0758-
788 

ATRIBUIÇÕE
S, 
COMPETÊNC
IAS, 
DEMANDAS 
E 
REQUISIÇÕE
S: o trabalho 
do assistente 
social em 
debate 

Trabalh
o 

profissio
nal 

demandas, requisições 
profissionais e 
atribuições do 
assistente social no 
âmbito das Políticas da 
Seguridade Social. 

Foram 
consultados 
os Anais dos 
principais 
eventos da 
categoria 
(CBAS e 
ENPESS)  e 
teses e 
dissertações 
que 
continham  
os 
descritores: 
atribuições, 
demandas, 
requisições, 
do período 
de 2000 a 
2012 . 
Importante 
dizer que se 
trata de 
pesquisa em 
fontes 
secundarias, 
em material 
publicizado 
em espaços 
privilegiados 
de produção 
de 
conheciment
o. 

 

 pesquisa 
integrada desde 
2012, através do 
Programa  
Nacional de 
Cooperação 
Acadêmica – 
PROCAD/Casadi
nho 
MCTI/CNPq/MEC
/Capes 

 

179 0758- SERVIÇO Fundame concepções de serviço dados pesquisa nacional  
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785 SOCIAL NA 
DIVISÃO 
SÓCIO-
TÉCNICA 
DO 
TRABALHO 
– notas 
sobre os 
fundamentos 
do trabalho 
profissional 

ntos: 
trabalho 
profission
al 

social e de trabalho 
profissional presentes 
no material analisado 

extraídos das 
fontes 
secundárias 
da pesquisa, 
ou seja, 
trabalhos 
apresentado
s por 
assistentes 
sociais nos 
ENPESS e 
CBAS e 
dissertações 
de mestrado 
e teses de 
doutorado 
entre os 
anos 2000 e 
2014. A 
metodologia 
adotada 
definiu 
indicadores 
para análise 
da 
documentaçã
o e entre 
eles, o que 
nos interessa 
nesse texto, 
o que se 
refere às 
concepções 
de serviço 
social e de 
trabalho 
profissional 
presentes no 
material 
analisado 

integrada / 
Programa de 
Cooperação 
Acadêmica – 
PROCAD, 
financiada pela 
CAPES/CNPQ, 
com o titulo: 
Espaços sócio-
ocupacionais e 
tendências do 
mercado de 
trabalho do 
Serviço Social no 
contexto de 
reconfiguração 
das políticas 
sociais no Brasil 

        
180 00421-

417 

Mesa 
Coord 

ONTOLOGIA 
MARXISTA 
E A 
HISTÓRIA 
ORAL NO 
DESVENDA
MENTO 
DOS 
PROCESSO
S 
HISTÓRICO
S DO 
COTIDIANO 
PROFISSIO
NAL 

Fundam
entos 

 

Historia Oral, e tradição 
oral, importância no 
desvendamento do 

cotidiano 
 
 

 

Angola Estudo realizado 
em Angola junto a 
chamadas 
sociedades de 
“tradição oral / 
Parece ser 
resultado de 
mestrado ou 
doutorado  e 
participação no 
NEPI/PUC SP 
” 

 

181 00421-
416 

Mesa 

MULHERES 
EM 
SITUAÇÃO 
DE 

Violênci
a contra 

a 
mulher 

Trata da violência contra 
a mulher relacionando a 

questão de classe e 
possibilidades de luta e 

São Paulo 
Favela de 

Paraisopolis 

Fruto da 
dissertação de 

mestrado 
Pesquisa 
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Coord VIOLÊNCIA 
NA FAVELA 
PARAISÓPO
LIS – 
POSSIBILID
ADES DE 
LUTA E 
RESISTÊNCI
A 
 

resistências qualitativa 
realizada a partir 
da construção de 
narrativas orais. 
10 entrevistas 

 
 

Mesa coordenada 
. 

182 00421-
415 

Mesa 
Coord 

FONTES 
ORAIS E 
DOCUMENT
AIS COMO 
ELEMENTO
S DE 
DESVENDA
MENTO DA 
REALIDADE 
DE 
FAMÍLIAS 
COM 
FILHOS EM 
SITUAÇÃO 
DE 
ACOLHIMEN
TO 
INSTITUCIO
NAL 

Fundam
entos do 
trabalho 
profissio

nal 
Judiciári

o 

Busca refletir sobre as 
fontes orais e 

documentais como 
elementos para o 

desvendamento da 
realidade de famílias 

com filhos em situação 
de acolhimento 

institucional, sobretudo, 
a partir do registro em 

relatórios, laudos e 
pareceres sociais 

Poder 
judiciário de 
São Paulo 

Ensaio teórico/ 
Relato de 
experiência, 
mestrado em 
andamento 
 
mesa 
coordenada, nem 
nas demais 
listagens. 

 

183 00421-
414 

Mesa 
Coord 

COTIDIANO: 
POSSIBILID
ADES E 
LIMITES, 
APROXIMAÇ
ÃO A 
PARTIR DO 
USO DA 
FONTE 
ORAL 
 

Fundam
entos 

 
Analisa e Vida Cotidiana 
como possibilidade.  
Práxis e ética como 
elementos de mediação 
e superação da 
cotidianeida do trabalho 
do assistente social 

 
 

Relato de 
experiência 

confuso trata 
de saúde e 

da habitação, 
sem falar em 
nenhum dos 

dois 
claramente. 
Confuso nas 
categorias. 

Não trabalha 
o que seria 

HO 

Ensaio teórico 
Mesa 
coordenada. 

 

184 01729 

Com. 
Oral 

TRABALHO 
DE 
ASSISTENT
ES SOCIAIS 
NOS 
BENEFÍCIO
S 
PREVIDENC
IÁRIOS NO 
AMAZONAS: 
o “estado da 
arte” a partir 
de relatos 
profissionais 
no CRESS 
AM/RR 15ª 
Região 

Fundam
entos do 
Trabalh

o 
profissio

nal 
Previdê

ncia 

Trabalho busca 
sistematizar as 

experiências relatadas 
por Assistentes sociais 

em encontro organizado 
pelo CRESS AM/RR 15ª 

Região 

Amazónia Relato 
/sistematização 
de experiência 
realizada com 25 
profissionais 
 
04 autores 
Graduada em 
Serviço Social/ 
UNINORTE. 
Especialização 
em Políticas 
Públicas e Saúde. 
 
Mestranda em 
Serviço Social/ 
UFAM. 
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Graduada em 
Serviço Social/ 
UFAM. 
Especialização 
em andamento. 
 
Colaboradora de 
Grupo de 
Pesquisa da 
UFAM. Mestrado 
em Serviço 
Social/ UFAM. 

185 01722 

Com. 
Oral 

A 
VIGILÂNCIA 
SOCIOASSI
STENCIAL E 
MONITORA
MENTO NO 
SUAS: a 
gestão do 
atendimento 
a população 
em situação 
de rua no 
Centro Pop 

Gestão 
do 

SUAS 

Analise do SUAS, 
focando na vigilância 

sócioassistencial 

Tersinha 
Piauí 

2 autoras 
estudo tendo 
como base 

analise 
bibliográfico e 
documental 

1 autor 
 

Graduada em 
Serviço Social 

pela Universidade 
Federal do Piauí 

 

186 01669 

Com. 
Oral 

O 
TRABALHO 
DOS/DAS 
ASSISTENT
ES SOCIAIS 
NA 
POLÍTICA 
DE SAUDE 
EM 
MANAUS: 
uma reflexão 
da Comissão 
de 
Seguridade 
Social/ Cress 
15ª Região- 
AM/RR sobre 
os entraves e 
os avanços 
profissionais 

Fundam
entos do 
trabalho 
profissio

nal 

Trabalho busca 
sistematizar as 

experiências relatadas 
por Assistentes sociais 
da Saúde em encontro 

organizado pelo CRESS 
AM/RR 15ª Região 
participação de 38 

assistentes sociais e no 
segundo estiveram 

presentes 33, 
totalizando 68 
profissionais. 

Manaus Sistematização 
de relato de 
experiência.  

4 autoras 
 

Mestranda em 
Serviço Social 

/UFAM. 
 

Mestre em 
Serviço Social 

/UFAM 
 

Especialista em 
Serviço Social   e 

gestão  de 
políticas de 

saúde/UFAM 

 

        
188 01625 

Com. 
Oral 

O 
TRABALHO 
DO 
ASSISTENT
E SOCIAL 
NO EIXO DE 
GESTÃO E 
PLANEJAME
NTO NO 
ÂMBITO DA 
PROTEÇÃO 
SOCIAL 
BÁSICA: 

Formaç
ão  

SERVIÇO SOCIAL NA 
ÁREA DA SAÚDE 
o artigo discute a 
atuação do (a) AS  na 
defesa do direito à 
saúde, a  convergência 
ideológica do 
movimento de reforma 
sanitária com o projeto 
ético-político da 
profissão, e o Sistema 
Único de Saúde surge 
da luta dos movimentos 

5 autoras  
 
Mestranda 
em Saúde 
Coletiva pelo 
Programa de 
Pós 
Graduação 
em Saúde 
Coletiva 
(PPSAC) 
/UECE. 
 

 
Universidade 
Estadual do 
Ceará - UECE 
 
 
Ensaio Teórico  
 

 



87 
 

breves 
consideraçõe
s. 

sociais em busca da 
universalidade do direito 
a saúde.  
 
 
 
 

Graduada 
em Serviço 
Social/UECE
. 
 
 Graduando 
em Serviço 
Social/UECE
. 
 
Graduada 
em Serviço 
Social pela 
Faculdade 
Cearense. 
 
Graduada 
em Serviço 
Social pela 
Faculdade 
Cearense. 
Especialista 
em Saúde 
Pública/ 
UECE. 

189 01605 

Com. 
Oral 

80 ANOS DE 
SERVIÇO 
SOCIAL NO 
BRASIL - 
DESAFIOS 
PRESENTE
S NA 
PRÁTICA 
PROFISSIO
NAL 
COTIDIANA 

Trabalh
o  

Serviço Social,e Saúde 
Mental e saúde do 
trabalhador 
 
O resultado da análise 
ressalta um quadro de 
insatisfação dos 
servidores dos tribunais 
eleitorais, uma vez que 
o adoecimento deste se 
dá por múltiplos fatores 
que vão do social, 
econômico, cultural, 
relacional, entre outros. 
Nestes espaços as 
configurações do 
trabalho implicam 
diretamente na vida 
social dos 
trabalhadores, laboral 
dos sujeitos.   

2 autores 
 
Mestre em 
Serviço 
Social/UFPA 
 
Não 
encontramos 
o currículo 
Lattes 

Universidade 
Federal do Pará. 
 
 
- Dissertação de 
mestrado  
 Pesquisa de 
campo e 
bibliográfica,   

 

190 01587 

Com. 
Oral 

 
SERVIÇO 
SOCIAL NA 
ÁREA DA 
SAÚDE: 
discutindo a 
atuação do 
(a) assistente 
social a partir 
da relação 
entre teoria e 
prática 

Trabalh
o 
 
 

Trabalho Docente e a 
precarização do 
ensino superior  
 
Função do AS no 
magistério na educação 
superior e o processo 
de precarização  
Expansão do ensino 
superior no Brasil a 
partir da década de 
1990.  Aprofundamento, 
intensificação e  
ampliação do campo de 

01  autora 
 
Doutoranda 
em Serviço 
Social/PUC-
SP e 
mestrado em 
Serviço 
Social/UNES
P. 
 
 
A.S da 
Prefeitura 

Pontifícia 
Universidade 
Católica - PUC 
de São Paulo.. 
 
 Pesquisa 
Tese de 
Doutorado   
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trabalho dos 
professores nas 
faculdades. 
Propomos identificar em 
conjunto com os 
profissionais e alunos 
do curso de Serviço 
Social, quais os 
desafios para o 
exercício do magistério 
em Serviço Social nas 
instituições privadas do 
município de Ribeirão 
Preto/SP (Presencial e 
EAD) e da instituição 
pública municipal, 
IMESB de 
Bebedouro/SP. 

Municipal de 
Cravinhos/S
P, no Centro 
de 
Referência 
Especializad
o de 
Assistência 
Social 
(CREAS). 
 
 
 

193 01480 
Mesa 
Coord
enada 

SERVIÇO 
SOCIAL E 
SAÚDE 
MENTAL: 
novas 
demandas 
para a 
intervenção 
do assistente 
social 

Trabalh
o  

Serviço Social,e Saúde 
Mental e saúde do 
trabalhador 
 
O resultado da análise 
ressalta um quadro de 
insatisfação dos 
servidores dos tribunais 
eleitorais, uma vez que 
o adoecimento deste se 
dá por múltiplos fatores 
que vão do social, 
econômico, cultural, 
relacional, entre outros. 
Nestes espaços as 
configurações do 
trabalho implicam 
diretamente na vida 
social dos 
trabalhadores, laboral 
dos sujeitos.   

2 autores 
 
Mestre em 
Serviço 
Social/UFPA 
 
Não 
encontramos 
o currículo 
Lattes 

Universidade 
Federal do Pará. 
 
 
- Dissertação de 
mestrado  
 Pesquisa de 
campo e 
bibliográfica,   

 

194 01462 
Mesa 
Coord
enada 
 

O 
TRABALHO 
DOCENTE 
EM 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
SUAS 
CARACTERI
STICAS E 
DESAFIOS 
FRENTE À 
PRECRARIZ
AÇÃO DO 
ENSINO 
SUPERIO 
NA 
ATUALIDAD
E 

Trabalh
o 
 
 

Trabalho Docente e a 
precarização do 
ensino superior  
 
Função do AS no 
magistério na educação 
superior e o processo 
de precarização  
Expansão do ensino 
superior no Brasil a 
partir da década de 
1990.  Aprofundamento, 
intensificação e  
ampliação do campo de 
trabalho dos 
professores nas 
faculdades. 
Propomos identificar em 
conjunto com os 
profissionais e alunos 
do curso de Serviço 

01  autora 
 
Doutoranda 
em Serviço 
Social/PUC-
SP e 
mestrado em 
Serviço 
Social/UNES
P. 
 
 
A.S da 
Prefeitura 
Municipal de 
Cravinhos/S
P, no Centro 
de 
Referência 
Especializad
o de 
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Social, quais os 
desafios para o 
exercício do magistério 
em Serviço Social nas 
instituições privadas do 
município de Ribeirão 
Preto/SP (Presencial e 
EAD) e da instituição 
pública municipal, 
IMESB de 
Bebedouro/SP. 

Assistência 
Social 
(CREAS). 
 
 
 

198 01373 
 
Mesa 
Coord
enada 
 

ANÁLISE DO 
TRABALHO 
DO 
ASSISTENT
E SOCIAL 
NA SAÚDE 
NA 
PERSPECTI
VA DA 
EFETIVAÇÃ
O DE 
DIREITOS 

Trabalh
o 

TRABALHO DO 
ASSISTENTE SOCIAL 
NA SAÚDE 
EFETIVAÇÃO DE 
DIREITOS 
 
Reflexão critica sobre o 
trabalho do assistente 
social na saúde. 
Resultados da pesquisa 
demonstram a 
importância do trabalho 
crítico do AS na área da 
saúde,  para que a 
população seja atendida 
de form justa e 
igualitária, reafirmando 
os princípios do Projeto 
Ético-Político 
Profissional do S.S, que 
assinala o seu 
posicionamento em 
favor da universalidade, 
da equidade, da 
democracia e justiça 
social. 

01 autora  
 
Mestranda 
em Serviço 
Social  

Universidade 
Estadual 
Paulista, 
UNESP,- Campus 
de Franca  
 
Pesquisa 
bibliográfica, 
documental e de 
campo na Santa 
Casa de 
Franca/SP 
Técnica do Grupo 
Focal   
  

 

205 01089 
Mesa 
Coord
enada 

A PRÁTICA 
PROFISSIO
NAL 
DOS(AS) 
ASSISTENT
ES SOCIAIS 
NOS 
CREAS: um 
olhar sobre a 
dimensão 
técnico-
operativa 
 
 

Trabalh
o 

A dimensão técnico-
operativa prática 
profissional do  AS 
 
Resultados: A dimensão 
técnico-operativa 
mostrou-se reduzida 
aos instrumentos e 
técnicas profissionais. 
Ressalta-se que as AS 
reduziram a 
metodologia direcionada 
às dimensões do 
trabalho social 
desenvolvido no CREAS 
aos instrumentos e 
técnicas.  

01 autora 
 
Doutoranda 
em Serviço 
Social/UFRJ 

Universidade 
Federal do Rio 
de janeiro- UFRJ 
 
Pesquisa 
qualitativa com 
base em 
levantamento 
bibliográfico e 
entrevistas com 
as AS  do CREAS 

 

206 01087 
 
Mesa 
Coord
enada 
 

O 
TRABALHO 
DO 
ASSISTENT
E SOCIAL E 
O 

Trabalh
o 

Mercado de trabalho do 
assistente social 
assistente social  
 
O mercado de trabalho 
dos AS no âmbito das 

5 autores  
 
Docente em 
Serviço 
Social /UEPB  
Doutora em 

 Universidade 
Estadual da 
Paraíba- UEPB 
 
Pesquisa 
documental e 
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PROCESSO 
DE 
DESREGUL
AMENTAÇÃ
O DA 
LEGISLAÇÃ
O 
TRABALHIS
TA 

políticas de saúde e 
assistência social 
acompanha dois 
movimentos 
relacionados numa 
mesma lógica que, ao 
precarizar as formas e 
condições de 
atendimento dos 
serviços públicos, 
também se precariza o 
trabalho e a vida desse 
trabalhador. 
A esfera pública 
continua se constituindo 
como grande 
incorporador da força de 
trabalho para os AS. 
Este mercado de 
trabalho sofre todas as 
inflexões advindas 
desse processo 
regressivo de direitos 
trabalhistas. 

Serviço 
Social/UFPE. 
 
Docente em 
Serviço 
Social 
/UEPB,  
Doutora em 
Serviço 
Social/UFPE. 
 
Não 
encontramos 
o currículo 
Lattes. 
 
Graduanda 
em Serviço 
Social/UEPB. 
 
Graduada 
em Serviço 
Social/UEPB. 

bibliográfica. 

166 01291 

Pôster 

INFLUÊNCIA
S TEÓRICO 
METODOLÓ
GICA NA 
CRIAÇÃO 
DA ESCOLA 
DE 
SERVIÇO 
SOCIAL DE 
MANAUS: o 
pensamento 
de André 
Vidal Araújo 

Fundam
entos 

histórico
s/ 

história 

O trabalho busca 
demostrar a influência 
higienista no 
pensamento de André 
Vidal Aaraújo, se 
contrapondo as visões 
que apresentam este 
autor dentro da vertente 
anti-moderna aliado ao 
pensamento social 
católico  

Amazonas Resultado de 
inserção em 
grupo de 
pesquisa 
02 autores 
Graduação em 
Geografia 
(UFAM). 
Experiência na 
área de Serviço 
Social. 
 
Graduanda em 
Serviço Social/ 
UFAM. 

 

167 00972 

pôster 

CONSTITUI
ÇÃO SÓCIO-
HISTÓRICA 
DO 
SERVIÇO 
SOCIAL NO 
CENÁRIO 
BRASILEIRO 

Fundam
entos 

histórico
s 

Reconstrução histórica 
do Serviço Social desde 
sua gênese até a 
atualidade, matrizes de 
pensamento e projeto 
ético político 

Brasil Reflexão teórica/ 
1 autor 
Graduanda em 
Serviço Social/ 
UnB. 

 

168 00928 

pôster 

INFLUÊNCIA
S TEÓRICO-
METODOLÓ
GICAS NA 
FORMAÇÃO 
PROFISSIO
NAL DOS 
ASSISTENT
ES SOCIAIS 
NO INÍCIO 
DO 
PROCESSO 
DE 

Fundam
entos 

Teórico-
metodol
ógicos 

Analisa o período 
histórico anterior e 
posterior a ditadura 
militar no Brasil, fazendo 
um balanço das 
matrizes de pensamento 
presentes no Serviço 
Social destacando a 
influência do 
Desenvolvimento de 
Comunidade e 
posteriormente a 
Reconceituação 

Amazonas/  
projeto de 
Iniciação 
Científica – 
PIBIC. UFAM 
grupo de Estudos 
de 
Sustentabilidade, 
Trabalho e 
Direitos na 
Amazônia – 
ESTRADAS– 
FAPEAM.  
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RECONCEIT
UAÇÃO NO 
AMAZONAS 

levantamento 
bibliográfico 
através de e 
levantamento de  
TCC`s relativo ao 
período 1965-
1969.   
 
03 autores 
Graduanda em 
Serviço Social. 
 
Graduanda em 
Serviço Social. 
 
Professor 
assistente na 
UFAM. Mestrado 
em Serviço Social 
(UFRJ). 
Graduado em 
Trabajo Social (U. 
N. R.).  

169 00642 

Pôster 

“SERVIÇO 
SOCIAL: 

uma breve 
análise dos 
marcos no 

processo de 
erosão do 

tradicionalis
mo na 

profissão.” 

Fundam
entos 

histórico
s 

Análise histórico do 
surgimento do SS até a 

ruptura com o 
tradicionalismo 

Brasil Revisão 
bibliográfica 
Graduanda em 
Serviço Social/ 
UFPA. 

 

170 00614 

Pôster 

A 
INFLUÊNCIA 
RELIGIOSA 

NA 
ESCOLHA 

PROFISSIO
NAL DO 

ASSISTENT
E SOCIAL 

Fundam
entos 
Perfil 
dos 

estudant
es/ 

influênci
a 

religiosa 

Traça um percorrido 
histórico da relação 

entre a igreja e o 
Serviço Social 

Região norte. 
Belén do 

Para 

Sumiu dos 
pósters... 
 
Trabalho de 
campo com 
entrevistas junto a 
discentes de 
escolas 
particulares em 
Belén do Para 
20 questionários 
 
05 autores 
Não encontramos 
o currículo Lattes. 
 
Não encontramos 
o currículo Lattes. 
 
Graduada em 
Letras/ UFPA 
(Currículo Lattes 
atualizado em 
2011). 
 
Não encontramos 
o currículo Lattes. 
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Não encontramos 
o currículo Lattes. 

180 00421-
417 

Mesa 
Coord 

ONTOLOGIA 
MARXISTA 
E A 
HISTÓRIA 
ORAL NO 
DESVENDA
MENTO 
DOS 
PROCESSO
S 
HISTÓRICO
S DO 
COTIDIANO 
PROFISSIO
NAL 

Fundam
entos 

 

Historia Oral, e tradição 
oral, importância no 
desvendamento do 

cotidiano 
 
 

 

Angola Estudo realizado 
em Angola junto a 
chamadas 
sociedades de 
“tradição oral / 
Parece ser 
resultado de 
mestrado ou 
doutorado  e 
participação no 
NEPI/PUC SP 
” 

 

181 00421-
416 

Mesa 
Coord 

MULHERES 
EM 
SITUAÇÃO 
DE 
VIOLÊNCIA 
NA FAVELA 
PARAISÓPO
LIS – 
POSSIBILID
ADES DE 
LUTA E 
RESISTÊNCI
A 
 

Violênci
a contra 

a 
mulher 

Trata da violência contra 
a mulher relacionando a 

questão de classe e 
possibilidades de luta e 

resistências 

São Paulo 
Favela de 

Paraisopolis 

Fruto da 
dissertação de 

mestrado 
Pesquisa 
qualitativa 

realizada a partir 
da construção de 
narrativas orais. 
10 entrevistas 

 
 

Mesa coordenada 
. 

 

182 00421-
415 

Mesa 
Coord 

FONTES 
ORAIS E 
DOCUMENT
AIS COMO 
ELEMENTO
S DE 
DESVENDA
MENTO DA 
REALIDADE 
DE 
FAMÍLIAS 
COM 
FILHOS EM 
SITUAÇÃO 
DE 
ACOLHIMEN
TO 
INSTITUCIO
NAL 

Fundam
entos do 
trabalho 
profissio

nal 
Judiciári

o 

Busca refletir sobre as 
fontes orais e 

documentais como 
elementos para o 

desvendamento da 
realidade de famílias 

com filhos em situação 
de acolhimento 

institucional, sobretudo, 
a partir do registro em 

relatórios, laudos e 
pareceres sociais 

Poder 
judiciário de 
São Paulo 

Ensaio teórico/ 
Relato de 
experiência, 
mestrado em 
andamento 
 
mesa 
coordenada, nem 
nas demais 
listagens. 

 

183 00421-
414 

Mesa 
Coord 

COTIDIANO: 
POSSIBILID
ADES E 
LIMITES, 
APROXIMAÇ
ÃO A 
PARTIR DO 
USO DA 
FONTE 

Fundam
entos 

 
Analisa e Vida Cotidiana 
como possibilidade.  
Práxis e ética como 
elementos de mediação 
e superação da 
cotidianeida do trabalho 
do assistente social 

 

Relato de 
experiência 

confuso trata 
de saúde e 

da habitação, 
sem falar em 
nenhum dos 

dois 
claramente. 

Ensaio teórico 
Mesa 
coordenada. 

 



93 
 

ORAL 
 

 Confuso nas 
categorias. 

Não trabalha 
o que seria 

HO 

184 01729 

Com. 
Oral 

TRABALHO 
DE 
ASSISTENT
ES SOCIAIS 
NOS 
BENEFÍCIO
S 
PREVIDENC
IÁRIOS NO 
AMAZONAS: 
o “estado da 
arte” a partir 
de relatos 
profissionais 
no CRESS 
AM/RR 15ª 
Região 

Fundam
entos do 
Trabalh

o 
profissio

nal 
Previdê

ncia 

Trabalho busca 
sistematizar as 

experiências relatadas 
por Assistentes soicais 

em encontro organizado 
pelo CRESS AM/RR 15ª 

Região 

Amazónia Relato 
/sistematização 
de experiência 
realizada com 25 
profissioanis 
 
04 autores 
Graduada em 
Serviço Social/ 
UNINORTE. 
Especialização 
em Políticas 
Públicas e Saúde. 
 
Mestranda em 
Serviço Social/ 
UFAM. 
 
Graduada em 
Serviço Social/ 
UFAM. 
Especialização 
em andamento. 
 
Colaboradora de 
Grupo de 
Pesquisa da 
UFAM. Mestrado 
em Serviço 
Social/ UFAM. 

 

185 01722 

Com.O
ral 

A 
VIGILÂNCIA 
SOCIOASSI
STENCIAL E 
MONITORA
MENTO NO 
SUAS: a 
gestão do 
atendimento 
a população 
em situação 
de rua no 
Centro Pop 

Gestão 
do 

SUAS 

Analise do SUAS, 
focando na vigilância 

sócioassistencial 

Tersinha 
Piauí 

2 autoras 
estudo tendo 
como base 

analise 
bibliográfico e 
documental 

1 autor 
 

Graduada em 
Serviço Social 

pela Universidade 
Federal do Piauí 

 

186 01669 

Com.O
ral 

O 
TRABALHO 
DOS/DAS 
ASSISTENT
ES SOCIAIS 
NA 
POLÍTICA 
DE SAUDE 
EM 
MANAUS: 
uma reflexão 
da Comissão 

Fundam
entos do 
trabalho 
profissio

nal 

Trabalho busca 
sistematizar as 

experiências relatadas 
por Assistentes soicais 
da Saúde em encontro 

organizado pelo CRESS 
AM/RR 15ª Região 
participação de 38 

assistentes sociais e no 
segundo estiveram 

presentes 33, 
totalizando 68 

Manaus Sistematização 
de relato de 
experiência.  

4 autoras 
 

Mestranda em 
Serviço Social 

/UFAM. 
 

Mestre em 
Serviço Social 

/UFAM 
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de 
Seguridade 
Social/ Cress 
15ª Região- 
AM/RR sobre 
os entraves e 
os avanços 
profissionais 

profissionais.  
Especialista em 

Serviço Social   e 
gestão  de 
políticas de 

saúde/UFAM 

189 01605 

Com.O
ral 

80 ANOS DE 
SERVIÇO 
SOCIAL NO 
BRASIL - 
DESAFIOS 
PRESENTE
S NA 
PRÁTICA 
PROFISSIO
NAL 
COTIDIANA 

 
Fundam

entos  
Reconst

rução 
histórica 

Analisa o processo 
histórico de 

consolidação dos 
princípios construídos a 
partir da perspectiva de 
intenção de ruptura;  do 

projeto ético-político 
profissional vigente; das 

competências e as 
atribuições  profissionais 
advindas da formação 

em Serviço Social 
segundo as Diretrizes 
Curriculares indicadas 

pela  Associação 
Brasileira de Ensino e 
Pesquisa em Serviço 
Social (ABEPSS) e 
normatizadas na 

legislação profissional 
em vigor e, finalmente, 

os desafios atuais  
 

Brasil 2 autoras 
Pesquisa 
bibliográfica 
 
Assistente social 
na Secretaria de 
Habitação e 
Desenvolvimento 
Urbano do 
Município de 
Osasco/SP e 
mestre em 
Serviço 
Social/PUC-SP. 
 
Não encontramos 
o currículo lattes. 

 

 

 1561 ASSISTENT
ES SOCIAIS 
NA 
CONDIÇÃO 
DE 
GESTORES 
DA 
POLÍTICA 
DE 
ASSISTÊNCI
A SOCIAL: 
consideraçõe
s a cerca de 
projeto de 
dissertação 
 

  1 autor Graduada em 
Serviço 
Social/UFF 

 

 1423- ESTUDO 
SOCIAL 
PARA 
AVALIAÇÃO 
DE 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
NA ÁREA 
SOCIOJURÍ
DICA: 
Reflexões 
sobre a 
produção 

  2 autores 1.Graduada em 
Serviço Social 
pela Universidade 
de Ribeirão Preto. 

 
 

2 Assistente 
Social do 
Ministério Público 
de São Paulo e 
possui mestrado 
em Serviço 
Social/ PUC-SP 
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técnica do 
assistente 
social no 
Ministério 
Público do 
Estado de 
São Paulo 
 

 1385 EMANCIPAÇ
ÃO E 
SERVIÇO 
SOCIAL: 
UMA 
ANÁLISE 
ACERCA DA 
APROPRIAÇ
ÃO DA 
CATEGORIA 
NA 
ATUAÇÃO 
PROFISSIO
NAL 

  1 autor  1.Graduada em 
Serviço 
Social/UNIBRASI
L, e pós-
graduanda em 
Sociologia  
Política pela 
Universidade do 
Paraná. 

 

 1348 O 
TRABALHO 
DO/A 
ASSISTENT
E SOCIAL 
NO CENTRO 
DE 
REFERÊNCI
A 
ESPECIALIZ
ADO DE 
ASSISTÊNCI
A SOCIAL 
NO 
MUNÍCIPIO 
DE SOBRAL 

  4 autores Assistente social 
no CREAS. 
 
Assistente Social 
na Prefeitura 
Municipal de 
Sobral/CE. 
 
Graduada em 
Serviço 
Social/UERN. 
 
Assistente Social 
na Prefeitura 
Municipal de 
Sobral/CE. 

 

 1308 INSTRUMEN
TOS E 
TÉCNICAS 
EM 
SERVIÇO 
SOCIAL-O 
jornal Praxis 
do CRESS-
RJ como um 
canal deste 
debate 

  1 autor  Docente  de 
Serviço Social na 
UERJ,  e 
doutorando em 
Serviço 
Social/UERJ. 

 

 1151 O SERVIÇO 
SOCIAL NO 
ATENDIMEN
TO ÀS 
PESSOAS 
QUE VIVEM 
COM 
HIV/AIDS 

  1 autor  Graduanda em 
Serviço 
Social/UECE. 

 

 1087 O 
TRABALHO 
DO 

 
 

 3 autores Docente em 
Serviço Social 
/UEPB  Doutora 
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ASSISTENT
E SOCIAL E 
O 
PROCESSO 
DE 
DESREGUL
AMENTAÇÃ
O DA 
LEGISLAÇÃ
O 
TRABALHIS
TA 

em Serviço 
Social/UFPE. 
 
Docente em 
Serviço Social 
/UEPB,  Doutora 
em Serviço 
Social/UFPE. 
 
Não encontramos 
o currículo Lattes. 
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  Nome : Raquel Raichelis 

Nº Códig
o 

Título Ênfase Centralidade Níveis de 
particulariza
ção 

Perfil de 
contexto e de 
autor 

Observaçõ
es 

251 
 
 
 
 

00056 
 
 
 

O assistente 
social na 
educação 
especial: 

uma análise 
do exercício 
profissional 
nas APAE's 
do Vale do 

Ivaí/PR 
 

Trabalh
o 
profissio
nal   

Atuação do assistente  
 
 

social na educação 
especial; destaque para 

jornada e vínculos 
contratuais: cerca de 

70% dos AS trabalham 
até 16hs semanais 

levando a estabelecer 
duplo vinculo em função 

dos baixos salários; 
grande demanda em 

torno do acesso ao BPC 
 
 
 

Pesquisa 
com 8 

assistentes 
sociais das 
Escolas da 
APAE da 
Região do 

Vale de  Ivaí-
PR; dados 
empíricos, 

ausência de 
análise 
teórica  

Pesquisa docente 
da Universidade 

Estadual de 
Maringá – 

campus Ivaiporã - 
2014 

Com. oral 
 
 

238 00342 A 
categoria 

mediação e 
o estudo 
social na 

intervenção 
do 

assistente 
social perito 
no Tribunal 
de Justiça 

de São 
Paulo: 

reflexões 
acerca da 

especificidad
es e 

intencionalid
ade de 

laudos e 
pareceres 

 

Trabalh
o 
profissio
nal 

Importância da 
fundamentação teórico-
metodológica na 
elaboração de laudos e 
pareceres;  
valores pessoais se 
superpõem ao 
conhecimento, uso do 
poder profissional 

Estudo 
social, 
laudos e 
pareceres 

Pesquisa de 
mestrado 

Com. oral 
 
 

250 00076 Percepções 
em torno do 

trabalho 
realizado no 
programa de 
Assistência 
Especial da 
Marinha por 

parte de 
gestores e 

profissionais 
 

Trabalh
o 

profissio
nal 

Desqualificação 
profissional associada 
ao cumprimento de 
exigências burocráticas 
institucionais e à falta de 
integração no trabalho 
de equipe. Trabalho do 
assistente social voltado 
para administração de 
recursos e 
enquadramento às 
normas 

 

Programa da 
Marinha do 
Brasil voltado 
a 
dependentes 
com 
deficiência 
acima de 5 
anos - RJ   

Pesquisa tese de 
doutorado 

Com. oral 
 
 

227 00515  
Desafios 
postos à 

intervenção 

Trabalh
o 

profissio
nal 

 Complexidade da 
temática e dificuldades 
do profissional lidar com  
violência sexual 

Secretaria 
Municipal de 
Assistência 
Social da 

Pesquisa 
realizada por  
profissionais 

Com. oral 
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profissional 
em 

denuncias 
de suspeita 
de violência 

sexual 
intrafamiliar: 

refletindo 
sobre a 
questão  

 

intrafamiliar;  
Esforço da equipe para 
sair do cotidiano e 
conseguir fazer 
pesquisa junto com 
atendimento (fatores 
que atuam em situações 
de violência intrafamiliar 
contra crianças e 
adolescentes) 

Prefeitura 
Municipal de 
Florianópolis  

237 00344 TRABALHO 
SOCIAL 

COM 
FAMÍLIAS: 
percurso 

metodológic
o de “estado 
(quantitativo) 
da arte” no 

Serviço 
Social 

(periódicos 
brasileiros 

online - 
século XXI)  

 

Trabalh
o 
profissio
nal  

Análise d as 
concepções de família e 
de trabalho social com 
família na produção 
científica do Serviço 
Social  

Levantament
o quantitativo 
de periódicos 
por IES e 
região; e de 
número de 
artigos sobre 
a temática 
foco da 
pesquisa 

 
Pesquisa 
bibliográfica em  
artigos de 
periódicos de 
Serviço Social e 
ou áreas afins, 
publicados online 
no século XXI – 
em andamento  

Com. oral 
 

226 00526 O aparato 
jurídico-

politico da 
Lei de 

Execução 
Penal: 

pensando o 
espaço 

socioocupaci
onal de 

assistentes 
sociais no 
Sistema 

Penitenciário 
Paulista 

Trabalh
o 
profissio
nal    

Reflexão sobre a 
legitimação da profissão 
de serviço social no 
sistema penitenciário 
como espaço sócio-
ocupacional.  Dimensão 
contraditória do trabalho 
e disputa de projetos 

Lei de 
execução 

penal como 
aparato 
jurídico-
politico 

determinante 
das relações 
de trabalho 
no   Sistema 
penitenciário 

paulista  

Pesquisa 
doutorado – em 
andamento 

Com. oral 
 

249 00086 O debate 
acerca do 

componente 
ideo-politico 
do trabalho 
profissional: 
um legado 

do 
Movimento 

de 
Reconceitua

ção  

Trabalh
o 

profissio
nal   

 Importância do 
assistente social tomar 
consciência da 
dimensão ideopolitica 
para potencializar ações 
em defesa da classe 
trabalhadora  

Dimensão 
ideopolítica e 

caráter 
contraditório 

do SS - 
legados da 

Reconceitua
ção 

Revisão 
bibliográfica, 
ensaio teórico 

 

236 00346 O trabalho 
do serviço 
social no 
Conselho 

Municipal de 
Proteção 

Trabalh
o 

profissio
nal   

Reflexão sobre a 
atribuição de assessor; 
assessoria a conselho.  

CMPDCA – 
Campos dos 
Goytacazes- 

RJ 

Docente - 
Reflexões a partir 
da disciplina 
estágio 
supervisionado  

Com. oral 
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aos Direitos 
da Criança e 

do 
Adolescente 
de Campos 

dos 
Goytacazes/

RJ  

225 00562 O serviço 
social no 
campo da 
saúde do/a 
trabalhador/

a: uma 
análise da 
atuação 

profissional 

Trabalh
o 

profissio
nal   

Abordagem da saúde do 
trabalhador restrita aos 
planos privados 
oferecidos pela 
empresa; cumprem 
30hs mas extensão da 
jornada com plantão 
 

Empresa do 
setor elétrico 

(Brasilia) 

TCC Com. oral 
 

248 00091 PRECARIZA
ÇÃO E 

CONDIÇÃO 
ASSALARIA

DA: o 
trabalho dos 
assistentes 
sociais da 
Zona da 

Mata Mineira 
 

Trabalh
o 

profissio
nal  

Precarização das 
condições de trabalho 
assalariado  

Fontes de 
dados 
relatórios da 
COFI-
CRESS 

Pesquisa Com. oral  
 
 

260 00359 A 
CATEGORI

A 
MEDIAÇÃO 

E O 
TRABALHO 

DOS 
ASSISTENT
ES SOCIAIS 

NA 
IDENTIFICA

ÇÃO DA 
ALIENAÇÃO 
PARENTAL 

 

Trabalh
o 

profissio
nal   

Área sociojuridica; 
mediação enquanto 
técnica de intervenção 
do assistente social no 
processo de alienação 
parental  

Questionário 
a  2 

assistentes 
sociais 

TCC Poster 

224 00564 TRABALHO 
E 
SOFRIMEN
TO DE 
ASSISTENT
ES SOCIAIS 
NOS 
DIVERSOS 
ESPAÇOS 
SOCIOOCU
PACIONAIS 
DE 
PARINTINS-
AM 
 

Trabalh
o 

profissio
nal  

 

Relação trabalho e 
sofrimento, violação de 
direitos e dilemas éticos 
relacionados aos 
valores religiosos do 
profissional em choque 
com os princípios do 
Código de Ética  

Ent
revistas com 
assistentes 
sociais da 
saúde, 
assistência 
social, 
sóciojurídico, 
educação e 
previdência 
social 

 

Pesquisa de 
Iniciação 
Cientifica  

Com. oral  
 
 

247 00107 AS 
REPRESEN

Trabalh
o 

Teoria das 
representações sociais 

Importância 
da 

Pesquisa 
bibliográfica 

Com. oral 
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TAÇÕES 
SOCIAIS NA 
ATUAÇÃO 

DO 
ASSISTENT
E SOCIAL 

 

profissio
nal 

– enfoque psico-social abordagem 
das 

representaçõ
es sociais 
para o SS 

 

235 00394 A CULTURA 
É NOSSA 
VOZ - os 

enfrentamen
tos na busca 

por novas 
formas de 

comunicaçã
o e interação 

cultural 
 

Trabalh
o em 
saúde 

hospital
ar 

Importância da cultura e 
da comunicação como 
mediações do acesso a 
direitos (outras formas 
de comunicação que 

não a dominante) 

Grupo de 
usuários 
submetidos a 
laringectomia 
total  

Relato de 
experiência 

Com. oral 
 
 

223 00635 ESTRATÉGI
AS DE 
MATERIALI
ZAÇÃO DA 
POLÍTICA 
DE 
ASSISTÊNC
IA 
ESTUDANTI
L NO 
CEFET-RJ
  
 

Trabalh
o 
profissio
nal  

 
 

Parte da hipótese de 
que as ações da 

Assistência Estudantil 
no CEFET/RJ 
encontram-se 

desarticuladas; 
assistente social é o 

profissional de 
referência dessa 

política, sem que haja 
uma regulamentação 

demarcando esse 
espaço ocupacional 

 
 

Grupo de 
Trabalho 

para elaborar 
regulamenta

ção da 
assistência 
estudantil 

Pesquisa em 
serviço 

 

261 00171 SERVIÇO 
SOCIAL 

JUDICIÁRIO 
E O 

TRABALHO 
PROFISSIO

NAL: 
o 
acolhimento 
institucional, 
o PIA e as 
audiências 
concentrada
s 

Trabalh
o 

profissio
nal  

Elaboração do PIA e 
audiências 

concentradas 

Acolhimento 
institucional 

de crianças e 
adolescentes  

Análise do 
cotidiano de 
trabalho do 
assistente social 
no judiciário  

 

234 00402 NOVOS 
OLHARES E 
CONCEITO

S: 
contribuiçõe
s e desafios 

para o 
trabalho do 
assistente 
social no 

Núcleo de 

Trabalh
o 

profissio
nal 

e 
Os NASF foram 

propostos num contexto 
de priorização do 
projeto privatista (“SUS 
possível”); precárias 
condições institucionais 
– técnicas e materiais, 
equipes reduzidas, 
vínculos precários; 
pouca compreensão das 

Experiência 
de 

implementaç
ão do NASF 
em município 
(Búzios-RJ) 

Trabalho 
matricial  

Reflexões sobre o 
cotidiano do 
trabalho no NASF 
com base na 
experiência e na 
pesquisa 
bibliográfica 

Com. oral 
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Apoio a 
Saúde da 
Família 

 

competências e 
atribuições do 
assistente social; 
ausência do 
matriciamento nos 
Parâmetros do Trabalho 
na Saúde (CFESS) e 
não instituição do NASF 
como espaço 
ocupacional  
 

 249 O 
TRABALHO 

DO 
ASSISTENT
E SOCIAL 

NO 
SISTEMA 
UNICO DE 

ASSISTÊNC
IA SOCIAL 

(SUAS) 
 

Trabalho 
Profission

al  

As condições 
para o exercício 
profissional no SUAS, 
são propicias à 
precarização e 
alienação profissional; 
mas é possível o 
exercício da autonomia 
relativa no SUAS, desde 
que se considerem 
alguns elementos, 
como: as condições 
objetivas nas quais o 
trabalho se materializa; 
as demandas ao 
profissional e a 
definição de 
competências que 
formam as exigências 
institucionais e a prática 
gerencial imposta pelo 
SUAS; as ações que 
realiza – e ou as 
estratégias que o 
agente profissional 
exercita na intervenção 
profissional; o 
compromisso ético 
político e teórico 
metodológico como 
expressão da 
consciência e visão de 
mundo dos sujeitos 
profissionais. 

 

 
Ensaio 

teórico e 
sistematizaç
ão sobre o 
trabalho 

profissional 
no SUAS 

Pesquisa 
bibliográfica 

 

Com. oral 
 

 287 PRISÃO, 
UNIVERSID

ADE E 
SERVIÇO 
SOCIAL: a 

possibilidade 
de criar um 
laboratório 
de ideias. 

Trabalh
o 
Profissio
nal 

O objeto de estudo, 
pesquisa e extensão é a 

questão da 
instrumentalidade do 

Serviço Social na área 
de segurança pública e 

prisional. 

Penitenciária 
Industrial 

Esmeraldino 
Bandeira – 

RJ 

Relato de Projeto 
de extensão  

Com. Oral 
 
 

 289 SERVIÇO 
SOCIAL NO 

CRAS: 
DESAFIOS 

E 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

 Reflexão sobre a 
prática do assistente 
social no Centro de 

Referência de 
Assistência Social 

Centro de 
Referência 

de 
Assistência 

Social 

Relato de 
experiência 
profissional 

Com. oral 
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ESTRATÉGI
AS DA 

ATUAÇÃO 
PROFISSIO

NAL 

(CRAS) Presidente 
Itamar Franco e sua 
interlocução com as 
políticas públicas na 
implementação da 

Política Nacional de 
Assistência Social. A 

base teórica se ancora 
em Bourdieu 

(CRAS) 
Presidente 

Itamar 
Franco 

 300 CONSULTO
RIA E 

ASSESSORI
A EM 

SERVIÇO 
SOCIAL E 

SUAS 
INTERFACE

S NO 
PROGRAMA 

DE 
MOVIMENT
AÇÃO OU 

REMOÇÃO 
POR 

MOTIVO 
SOCIAL DA 
MARINHA 

DO BRASIL 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Discussão do 
assessoramento 
organizacional; 
diferenças entre 

assessoria e consultoria 
, estabelecidas como 

competências 
profissionais do 

assistente social. 

Serviço de 
Assistência 
Social da 
Marinha, por 
meio do 
Programa de 
Movimentaçã
o ou 
Remoção por 
Motivo 
Social. 

 

Relato de 
experiência 
profissional 

Com. oral 
 
 

 307 O CINEMA 
COMO 

ESTRATÉGI
A DE 

ATUAÇÃO 
PROFISSIO
NAL COM 
POLICIAIS 
MILITARES 

EM 
SITUAÇÃO 

DE 
PRIVAÇÃO 

DE 
LIBERDADE 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Discussão teórica sobre 
o cinema como 

possibilidade de espaço 
de reflexão e lazer. 

Importância da criação 
de quadros de 

assistentes sociais 
oficiais na Polícia Militar. 

Unidade 
Prisional da 

Polícia Militar 
do Rio de 
Janeiro 

Relato de 
experiência 
profissional 

Com. oral 
 
 

 309 O 
TRABALHO 

DO(A) 
ASSISTENT
E SOCIAL 
NA SAÚDE 
EM OURO 

PRETO: NA 
LUTA PELA 
AFIRMAÇÃ

O E 
FORTALECI
MENTO DO 

SUS 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Pesquisa Teórica e 
Empírica  com o objetivo 

de refletir sobre a 
atuação do(a) 

Assistente Social na 
Saúde Pública no 

município de Ouro Preto 

Unidade de 
pronto 

Atendimento 
(UPA), 
Projeto 
Sorria e 

Núcleo de 
Atenção a 
Saúde da 
Família, 

totalizando 
sete 

profissionais 
em Ouro 

Preto 

Relato dos 
resultados de 
pesquisa 
realizada no 
espaço de uma 
experiência 
profissional 

Com. oral 
 
 

 332 SERVIÇO 
SOCIAL 

Trabalh
o 

Reflexão teórico  política 
sobre o trabalho do 

SERVIÇOS 
DE SAÚDE 

Reflexão teórica 
sobre o trabalho 

Com. oral 
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NOS 
SERVIÇOS 
DE SAÚDE 
DAS 
FORÇAS 
ARMADAS 
ANGOLANA
S: LIMITES 
E 
DESAFIOS 

Profissio
nal  

Serviço Social na área 
da saúde através da 
elucidação das 
categorias 
multidisciplinares, 
pluridisciplinares, 
interdisciplinares e 
transdisciplinares. 
Reflexões sobre o 
trabalho profissional 
com a saúde  nas forças 
armadas, tensões, 
contradições e 
possibilidades. 

DAS  
FORÇAS 
ARMADAS 
ANGOLANA
S. 

 

do assistente 
social – 
dissertação de 
mestrado 

 

 340 A SALA DE 
ESPERA 
COMO 

ESTRATÉGI
A PARA 

EFETIVAÇÃ
O DE 

DIREITOS: 
A 

EXPERIÊNC
IA DO 
IECAC 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Ampliação da atuação 
do Serviço Social na 
unidade de saúde e 
socialização/consolidaç
ão de direitos diante da 
população usuária dos 
serviços. 

 

Grupo de 
Sala de 
Espera 

realizado no 
Instituto 

Estadual de 
Cardiologia 
Aloysio de 

Castro 

Relato de  
Experiência 
Profissional 

Com. oral 
 
 

 402 NOVOS 
OLHARES E 
CONCEITO

S: 
CONTRIBUI

ÇÕES E 
DESAFIOS 

PARA O 
TRABALHO 

DO 
ASSISTENT
E SOCIAL 

NO 
NÚCLEO DE 

APOIO A 
SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Entendimento do apoio 
matricial como aquele 
capaz de aumentar a 
resolutividade na rede 

de serviços:  
problematiza-se  o 

processo de trabalho do 
assistente social em 
suas contradições, 

desafios e 
possibilidades 

Implementaç
ão do Núcleo 
de Apoio à 
Saúde da 
Família 
(NASF) no 
Município de 
Armação dos 
Búzios 

Estudo pautado 
em uma análise 
bibliográfica, 
qualitativa da 
política de saúde 
a partir da 
experiência 
empírica, com 
vistas aos 
objetivos 
traçados.  
 

Com. oral 
 
 

 410 FORMAS 
DE 

LEGITIMAÇ
ÃO DO 

ASSISTENT
E SOCIAL 

COMO 
OPERADOR 

DA 
SELETIVIDA

DE DE 
ACESSO ÀS 
POLÍTICAS 

SOCIAIS 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

O exame da relação 
entre seleção 

socioeconômica, política 
social e Serviço Social 
revela a natureza e a 

utilidade dessa seleção 
no sentido de sua 

legitimação social na 
sociedade capitalista. 

Análise 
teórica 

Excerto de Tese 
de Doutorado 

Com. ora 
 
 

 411 O 
TRABALHO 
MULTIPROF

Trabalh
o 

Profissio

Inclusão da população 
carcerária no SUS, 
apresentar o perfil 

Mulheres 
privadas de 
liberdade no 

Relato de 
Experiência 
Profissional em 

Com. oral 
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ISSIONAL 
EM 

GRUPOS 
DE 

PROMOÇÃ
O À SAÚDE 
NO ÂMBITO 
DA SAÚDE 

NO 
SISTEMA 

PRISIONAL 

nal sociodemográfico da 
população carcerária 
feminina com vistas a 

possibilitar melhor 
compreensão sobre as 

especificidades do 
grupo. 

Presídio 
Regional de 

Santa 
Maria/RS 

(PRSM/RS). 

Programa de 
Residência 
Multiprofissional. 

 418 AS 
PARTICULA

RIDADES 
DO 

TRABALHO 
DO 

ASSISTENT
E SOCIAL 

NA 
EDUCAÇÃO 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Reflexão sobre a 
interface do Serviço 
Social com a política de 
educação pretendendo 
trazer indicativos da 
particularidade do 
trabalho profissional do 
Assistente Social na 
política de educação 
formal, no tempo atual. 

Análise 
teórica 

Ensaio teórico 
com ponderações 

sobre as 
particularidades 
do trabalho do 

assistente social 
na política 

educacional. 

Com. oral 
 
 

 458 DIMENSÕE
S 

TEÓRICAS 
DA 

AUTONOMI
A RELATIVA 

DO 
ASSISTENT
E SOCIAL 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Conceituar a autonomia 
relativa do assistente 
social, questionando 

como a autonomia pode 
ser utilizada no fazer 

profissional, situações 
favorecedoras 

(legislação profissional e 
projeto ético-politco)  e 
limitadoras (relação de 

assalariamento) 

Há uma 
confusão no 
texto entre 
profissão 
liberal,  

trabalho 
autônomo e 
autonomia 
profissional 

Estudos e 
pesquisas na 

literatura 
profissional do 
Serviço Social  

Com. oral 
 

 

 463 O 
TRABALHO 
PROFISSIO

NAL DO 
ASSISTENT
E SOCIAL 

NA 
EDUCAÇÃO 
SUPERIOR: 

A ÉTICA 
COMO 

LIGAÇÃO 
ENTRE O 

SABER E O 
SABER-

FAZER NO 
TERRENO 

DAS 
POSSIBILID

ADES 
PROFISSIO

NAIS 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Analisar a atuação 
profissional dos 

assistentes sociais na 
educação superior com 

vistas a identificar se 
esses profissionais 

orientam sua atuação à 
luz do que preconiza o 

Projeto Ético-Político do 
Serviço Social. 

Dimensão da ética 
profissional no espaço 

da atuação profissional. 

Assistentes 
sociais no 
ensino 
superior na 
cidade de 
Manaus 

Pesquisa de 
caráter 
bibliográfico, 
exploratória e 
descritiva 

Com. oral 
 

 496 SERVIÇO 
SOCIAL: 

CONSIDER
AÇÕES 

SOBRE O 
SIGNIFICAD

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Compreender os 
determinantes 

estabelecidos pela 
questão social na 

sociedade do capital e 
seus rebatimentos na 

Pesquisa 
feita na 

disciplina “O 
Serviço 
Social 

contemporân

Processo 
metodológico: 

dinâmica 
estabelecida 

através do plano 
da disciplina, da 

Com. oral 
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O SOCIAL 
DA 

PROFISSÃO
, SEU LIVRE 
EXERCÍCIO 

E AS 
RELAÇÕES 
DE PODER 

NOS 
ESPAÇOS 

PROFISSIO
NAIS 

vida dos usuários, 
através da análise de 

discurso de assistentes 
sociais convidadas a 
discorrer sobre suas 
práticas profissionais  

eo e os 
desafios do 

Projeto Ético-
Político”, do 

curso de 
Serviço 

Social da 
Universidade 
Federal de 

Santa Maria 
(UFSM). 

revisão de 
literatura  

 668 OS 
DESAFIOS 

PARA A 
AFIRMAÇÃ

O DA 
DIREÇÃO 

ÉTICO-
POLÍTICA 

DO 
SERVIÇO 

SOCIAL NA 
POLÍTICA 

DE 
ASSISTÊNC
IA SOCIAL 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Propor aos assistentes 
sociais superar o ethos 
burguês que atribui a 
sua ação aos valores 
teológicos, voltados à 
caridade. Identificar os 
impactos do modelo 

neoliberal para a política 
de Assistência Social no 

Brasil, compreender 
como o ethos burguês 

se (re)afirma na política 
de Assistência Social na 

atual conjuntura e 
problematizar quais as 

requisições e as 
potencialidades para o 
trabalho dos Assistente 

Social na política de 
Assistência Social. 

Análise 
teórico-
política 

Pesquisa teórica 
de caráter 

bibliográfico e 
documental 

Com. oral 
 
 

 670 O 
TRABALHO 

DO 
ASSISTENT
E SOCIAL: 
uma análise 
das relações 
e processos 
de trabalho 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

O objetivo da pesquisa 
foi o de ampliar o 
debate acerca da 
finalidade político-
ideológica e 
sociocultural das 
políticas sociais, em 
especial, a da 
assistência social; 
Apreender as 
características do 
trabalho (útil ou 
concreto) do assistente 
social. Abordar o 
Serviço Social sob a 
perspectiva de que a 
atividade do assistente 
social é trabalho e 
buscar compreender 
essa inserção 
profissional a partir das 
categorias marxianas de 
trabalho concreto e de 
trabalho abstrato. 

 

Pesquisa 
realizada no 
âmbito das 

organizações 
privadas sem 

fins 
lucrativos, a 

partir da 
execução da 

Política 
Nacional de 
Assistência 

Social 
(PNAS) no 

município de 
Juiz de Fora, 

dentre 
outros. 

Pesquisa 
realizada no 
âmbito do 
trabalho 

profissional. 

Com. oral 
 
 

 797  ESPAÇOS 
SÓCIO-

OCUPACIO

Trabalh
o 

Profissio

O exercício profissional 
do Serviço Social é 

tensionado pela compra 

Pesquisa 
sobre 

inserção e 

Pesquisa de 
iniciação 
científica. 

Com. oral 
 
 



106 
 

NAIS, 
CONDIÇÕE

S DE 
TRABALHO 

E 
EXERCÍCIO 
PROFISSIO

NAL NO 
MUNICÍPIO 
DE IGUATU-

CE 

nal e venda da força de 
trabalho, em que o 
estatuto de trabalho 
assalariado, explicita 
que os assistentes 

sociais são suscetíveis 
às repercussões das 

alterações nas relações 
e condições de trabalho.  

condições de 
trabalho do 

Serviço 
Social no 

município de 
Iguatu/CE 

 845 A Política de 
Assistência 
Social em 
Território 
Rural: um 
estudo junto 
a população 
do Programa 
Bolsa 
Família no 
Estado da 
Paraíba 

Trabalh
o 
Profissio
nal 

Balizar o papel 
desempenhado pelo 
Serviço Social na 
operacionalização do 
Progama Bolsa Família, 
na perspectiva de 
compreender a 
relevância da 
intervenção profissional 
neste processo, 
considerando a 
contribuição dos 
profissionais na 
execução da política de 
assistência social na 
sua função de garantir 
segurança de renda. 

Pesquisa 
documental e 
bibliográfica, 

tomando 
também 

como empiria 
a população 
do Programa 

Bolsa 
Família no 
Estado da 
Paraíba. 

 

Projeto de tese de 
doutorado em 
Serviço Social 
pelo Instituto 

Universitário de 
Lisboa. Resenha 
teórica a partir de 

publicações 
referentes ao 

tema da pesquisa  

Com. oral 
 
 

 858 O 
EXERCÍCIO 
PROFISSIO

NAL DO 
ASSISTENT
E SOCIAL 

NA 
POLÍTICA 

DE 
EDUCAÇÃO

: uma 
análise das 
demandas e 

respostas 
profissionais 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

 

Desafios e 
possibilidades da 

atuação profissional na 
política social da 

educação 

Formulários 
aplicados 

aos 
assistentes 
sociais que 
atuam na 

educação em 
Aracaju/SE 
em diversos 

níveis de 
educação 
(básica, 

profissional, 
superior, 

especial) e 
que se 

encontravam 
em 

instituições 
de natureza 

pública, 
particular ou 
do terceiro 

setor. 

Dissertação de 
mestrado 

Com. oral 
 
 

 861 O SERVIÇO 
SOCIAL NO 
TERCEIRO 

SETOR: 
NOVAS 

CONFIGUR
AÇÕES DO 
TRABALHO 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Analisar os processos 
de trabalho do 

assistente social no 
Terceiro Setor 

 Estudo 
exploratório, de 

revisão da 
literatura do 

Serviço Social e 
de bases 

bibliográficas 
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PROFISSIO
NAL 

 867 O PROJETO 
ÉTICO-

POLÍTICO E 
O 

TRABALHO 
ASSALARIA
DO DAS/OS 
ASSISTENT
ES SOCIAIS 

EM 
TEMPOS 
DE CRISE 

DO 
CAPITAL 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Implicações decorrentes 
da crise do capital no 

âmbito da classe 
trabalhadora; 

identificando como os 
profissionais lutam para 
enfrentar coletivamente 
a efetivação de direitos 
sociais, principalmente 
os direitos trabalhistas. 

Pesquisa 
bibliográfica  

Tese de 
doutorado em 

andamento 

 
Com. oral 

 
 

 912 SERVIÇO 
SOCIAL E A 

TEORIA 
SOCIAL DE 
MARX: O 

TRABALHO 
PROFISSIO

NAL NO 
GERENCIA

MENTO 
DAS 

EXPRESSÕ
ES DA 

QUESTÃO 
SOCIAL 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Reflexão sobre a 
condição de trabalhador 

assalariado do 
assistente social. 

Equipamento
s da 

proteção 
social 

especial da 
Política de 
Assistência 
Social no 

munícipio de 
Franca-SP. 

 

Pesquisa 
empírica 

realizada para 
dissertação de 

mestrado 

Com. ora 
 
 

 938 DEMANDAS 
E 

DESAFIOS 
DO 

HIV/AIDS 
PARA O 

SERVIÇO 
SOCIAL 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Analisar os principais 
desafios enfrentados 

pelo serviço social, na 
perspectiva de 

responder as demandas 
postas no cotidiano da 

prática profissional do/a 
assistente social no 
campo da saúde e 
particularmente em 

relação a epidemia do 
HIV/Aids. 

Serviço de 
Assistência 
Especializad

a em 
HIV/Aids e 
hepatites 

virais (SAE) 
do município 
de Campina 
Grande-PB 

Recorte de 
Trabalho de 

Conclusão de 
Curso. Estudo 
exploratório e 

descritivo 

Com. oral 
 

 984 A 
DIMENSÃO 
PEDAGÓGI

CA DO 
TRABALHO 

DO (A) 
ASSISTENT
E SOCIAL: 

as 
potencialida

des do 
trabalho com 

grupos. 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Discutir a importância 
da dimensão 

pedagógica do trabalho 
profissional, atuando 

como elemento 
constitutivo nos 
processos de 

organização da cultura, 
na perspectiva 

gramsciana, reforçando 
a ideologia dominante 
ou contribuindo para a 
construção do projeto 

emancipatório da classe 
trabalhadora. 

Jovens 
estudantes 

de uma 
escola 

pública de 
Salvador-BA 

Relato de 
experiência 
profissional 

Com. oral 
 

 1015 O SERVIÇO 
SOCIAL EM 

Trabalh
o 

Necessidade de maior 
compreensão das 

Ouvidoria do 
SUS em 

Relato de 
experiência 

Com. oral 
 



108 
 

UMA 
OUVIDORIA 

PÚBLICA 
DE SAÚDE: 

A 
EXPERIÊNC

IA DA 
PREFEITUR

A 
MUNICIPAL 
DE PORTO 

ALEGRE 

Profissio
nal 

lacunas existentes entre 
o que o sistema 
municipal de saúde, e 
especialmente sua 
Ouvidoria se propõe a 
ser, e o significado 
destes serviços para a 
população atendida.   

 

Porto Alegre profissional  

 1025 A 
IMPORTÂN

CIA DO 
PLANO DE 
TRABALHO 

COMO 
INSTRUME

NTO DE 
ATUAÇÃO 

PROFISSIO
NAL E 

CONSTRUÇ
ÃO DO 

RECONHEC
IMENTO DO 

SERVIÇO 
SOCIAL DO 

IFRN 
CAMPUS 
NATAL-

CENTRAL 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Análise do exercício 
profissional das 
Assistentes Sociais para 
contribuir na atuação 
profissional e na 
construção do 
reconhecimento da 
equipe do Serviço 
Social na instituição, 
fomentando a 
possibilidade de 
construção de um plano 
de trabalho, que 
possibilite sistematizar 
suas atribuições 
profissionais 

IFRN 
campus 
Natal-Central 

Relato de 
pesquisa 
institucional,  
qualitativa, 
desenvolvida em 
análises 
bibliográficas, 
documentais e 
empíricas. 

Com. oral 
 
 

 1030 O SERVIÇO 
SOCIAL NA 

JUSTIÇA 
FEDERAL 

DE 
PRIMEIRO 
GRAU DO 

RIO DE 
JANEIRO: 

UMA 
ANÁLISE 
SOBRE A 
ATUAÇÃO 

DO 
ASSISTENT
E SOCIAL 

NOS 
CASOS DE 
JUDICIALIZ
AÇÃO DO 

BENEFÍCIO 
DE 

PRESTAÇÃ
O 

CONTINUA
DA 

Trabalh
o 

Profissio
nal 

Atuação do assistente 
social no Juizados 

Especiais Federais em 
casos de judicialização 
do BPC em relação aos 
direitos constitucionais; 
a maioria dos autores 

no Serviço Social 
identifica esse trabalho 
como algo negativo, de 
que há despolitização e 

individualização da 
intervenção nas 

expressões da questão 
social, que prejudica a 

participação 
democrática;  outros 

entendem a importância 
desta atuação do 
assistente social, 

especialmente antes de 
instaurar o processo 

judicial; é destacada a 
imprtancia do AS atuar 

como perito por meio do 
estudo e relatório social, 
mas para isso precisaria 

Pesquisa 
bibliográfica, 
documental e 

entrevistas 
com AS 

Pesquisa 
desenvolvida por 

estagiário 

Com. oral 
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contratar mais 
profissionais via 

concurso.  

 1063 A 
IMPORTÂN

CIA DO 
SERVIÇO 

SOCIAL NO 
ACOMPANH

AMENTO 
DE 

GUARDA: O 
TRABALHO 
MULTIPROF

ISSIONAL 
DA 

DEFENSORI
A PÚBLICA 

DO 
ESTADO 

DO 
AMAZONAS 

Trabalh
o 

Profissio
nal  

Papel do AS na 
definição do tipo de 

guarda dos filhos e seu 
acompanhamento após 
rompimento conjugal: 

importância do trabalho 
da equipe 

multidisciplinar; visão 
positiva do psicólogo e 

defensor sobre o 
trabalho do AS, 

importância do estudo 
social e relatório social, 

mas não há trabalho 
multidisciplinar, a 

abordagem é individual 
de cada área e 

compartilhamento de 
informações  

Pesquisa 
bibliográfica 

e 4 
entrevistas 
com AS, 

psicólogos e 
defensor da 
defensoria e 

do TJ 

Trabalho é parte 
do  TCC 

(problemas de 
redação e 
ortografia) 

Com. oral 
 

 513 DESAFIOS 
PARA O 

SERVIÇO 
SOCIAL NO 
ÂMBITO DA 
POLÍTICA 

DE 
EDUCAÇÃO 
PROFISSIO

NAL E 
TECNOLÓG

ICA 

Trabalh
o 

Profissio
nal  

Papel do AS; ampliação 
da inserção do SS na 
politica de educação 

com a interiorização do 
ensino profissional e 

tecnológico e aumento 
de demanda por 

assistência estudantil; 
relação educação e 

trabalho   

Sistematizaç
ão das 

respostas a 
questionário 
eletrônico 
aplicado a 

AS dos IFE e 
da 

observação 
participante  

Doutorado em 
andamento na 

UFMA, pesquisa 
em estágio inicial 

Autora AS do 
Instituto Federal 

do Maranhão  

Poster 

 637 A 
DIMENSÃO 

DA 
PRÁTICA 

PROFISSIO
NAL DO 

ASSISTENT
E SOCIAL 
NO IFSP 

Trabalh
o 
Profissio
nal  

Propõe analisar 
e compreender a 
dimensão da prática do 
Assistente social no 
PROEJA e PROEJA 
FIC . Incorpora conceito 
de prática, de agir 
profissional como 
atividades objetivas 
(laborativas) e 
subjetivas (existenciais).   

 

Entrevistas 
com 
estudantes 
que iam 
abandonar o 
curso 

Sistematização 
de prática 
Passa por vários 
temas sem um 
eixo central, 
presença de 
ecletismo teórico.  

Poster 

 420 A PRÁTICA 
DO 

ASSISTENT
E SOCIAL 
NA ÁREA 

ONCOLÓGI
CA DO 

HOSPITAL 
SÃO PAULO 

Trabalh
o 
Profissio
nal  

Reflexão sobre a 
contribuição do serviço 
social no trabalho com 
pacientes portadores de 
doenças crônicas; 
desafios do trabalho 
centrado na pessoa e 
não na doença (cuidado 
integral e singularidade) 

Reflexão 
sobre 
processo de 
trabalho e 
atribuição do 
assistente 
social na 
saúde, 
particularizan
do a 
experiência 
na oncologia 

Sistematização 
de pratica 
profissional 

Poster 

 980 A 
OPERACIO

Trabalh
o 

Importância da atuação 
do serviço social em um 

Aplicação de 
questionários 

Pesquisa 
bibliográfica e de 

Poster 
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NALIZAÇÃO 
DO 

ASSISTENT
E SOCIAL 

NO 
PROGRAMA 

INCLUIR - 
NÚCLEO DE 
ACESSIBILI

DADE E 
INCLUSÃO 
CONSTRUI

R- UFRR/RR 

Profissio
nal 

programa federal para 
inclusão, permanência e 
conclusão do curso, de 
estudantes com 
deficiência na 
universidade  

com 7 
estudantes. 
Pesquisa de 
satisfação, 
abordagem 
meramente 
descritiva.  

campo.  

 1174 O 
TRABALHO 

DO 
ASSISTENT
E SOCIAL 

COM 
FAMÍLIAS 

EM LITÍGIO 
E A 

ALIENAÇÃO 
PARENTAL: 

limites e 
possibilidade
s da prática 
profissional 
em varas de 

família 

Trabalh
o 
Profissio
nal  

Objetiva 
conhecer a alienação 
parental sob ótica do 
serviço social , a visão 
sobre a lei que a 
regulamenta e a 
contribuição dos 
assistentes sociais do 
judiciário com as 
famílias em processo de 
litigio .Apesar de 
questão presente no 
trabalho, pouca 
produção (maioria do 
direito e da psicologia), 
pouca sistematização 
da prática, tendência à 
psicologização; 
importância da perícia 
social e do laudo social, 
para além da prova 
técnica,  é um 
importante instrumental 
que viabiliza direitos, 
neste caso, o direito à 
convivência familiar. 
 

Entrevistas 
com 
assistentes 
sociais  

Resultado parcial 
de pesquisa de 
doutorado em 
andamento; 
assistente social 
do poder 
judiciário  

Poster 

 1191 DESAFIOS 
AO 

TRABALHO 
DO 

ASSISTENT
E SOCIAL 

NA 
GARANTIA 

DE ACESSO 
AOS 

DIREITOS 
DA 

POPULAÇÃ
O IDOSA 

NO BRASIL 

Trabalh
o 
Profissio
nal  

Objetiva refletir 
sobre o trabalho do 
assistente social na 
perspectiva do acesso 
aos direitos da 
população idosa, com 
base no ordenamento 
legal criado a partir da 
CF-88 (Estatuto 
Nacional do Idoso, 
Politica Nacional e 
Conselho Nacional) 

Pesquisa 
bibliográfica 
e documental  

Reflexão teórica Poster 

 1208 A 
REALIDADE 

SOCIAL 
DAS 

FAMÍLIAS 

Trabalh
o 
profissio
nal na 
área 

Objetiva desenvolver 
reflexões sobre família, 
gênero e 
monoparentalidade 
feminina; 

Pesquisa  
em 
prontuários 
da Unidade 
Auxiliar 

Pesquisa de perfil 
e demandas dos 
usuários 
atendidos   

Poster 
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ATENDIDAS 
NA 

UNIDADE 
AUXILIAR 
CENTRO 
JURÍDICO 

SOCIAL: um 
estudo sobre 
monoparent

alidade 
feminina 

sociojus
ridica 

indissociabilidade da 
questão de gênero nas 
discussões sobre 
família; os dados 
revelam a diversidade 
de configurações 
familiares e questiona o 
chamado Estatuto da 
Família, que se 
aprovado deixará 
parcela significativa da 
população à margem do 
direito primário e 
fundamental de 
pertencimento a um 
grupo familiar.    

Centro 
Jurídico 
Social 
(UACJS) da 
Faculdade 
de Ciências 
Humanas e 
Sociais da 
Unesp – 
Campus de 
Franca  

 1478 SERVIÇO 
SOCIAL 

NAS 
ORGANIZA

ÇÕES 
EMPRESAR

IAIS 

Trabalh
o 
profissio
nal em 
organiza
ções 
empres
ariais  

Busca compreender o 
espaço de intervenção 
que o assistente social 
ocupa nas empresas, 
suas atribuições, 
competências e 
relações de trabalho. 
Novas demandas e 
exigências postas a esta 
profissão pela 
reestrturação produtiva 
não significam somente 
perdas e dificuldades, 
mas também novos 
espaços e 
possibilidades para a 
ação profissional no 
universo empresarial. 
 

Pesquisa 
bibliográfica  

Projeto de IC-
PIBIC 

Poster 


