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Serviço Social no contexto atual  das Politicas Sociais 
Local: Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Alagoas (Maceió-
AL) 
Data: 27 a 29 de abril de 2015 
 
Promoção:  
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social UFAL 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social PUC-SP 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social UFRJ 
Ação Transversal nº 06/2011 Programa Nacional de Cooperação Acadêmica 
PROCAD/ Casadinho, MCTI/CNPq/MEC/Capes 
 
Organização: Programa de Pós-Graduação em Serviço Social UFAL 
Grupo de Pesquisa Mercado de Trabalho do  Serviço Social 
Grupo de Pesquisa Políticas Públicas, Controle Social e Movimentos Sociais  
Grupo de Pesquisa Trabalho e Serviço Social (TRASSO) 
 
Apoio: Faculdade de Serviço Social UFAL 
Rede de Pesquisa sobre o Trabalho do Assistente Social  RETAS 
 
 

Objetivos: 
Promover um espaço de difusão dos estudos pesquisas sobre o trabalho do/a 
assistente social; 

Adensar o debate sobre os fundamentos do trabalho do assistente social; 

Subsidiar a pesquisa integrada PROCAD-Casadinho sobre espaços sócio-
ocupacionais e tendências do mercado de trabalho do serviço social. 

Fortalecer a articulação da Rede de Pesquisa sobre o trabalho do/a assistente social 
(RETAS) e o GTP da ABEPSS Serviço Social: Fundamentos, formação e trabalho 
profissional 



 
Programação: palestras e mesas de apresentação de trabalhos (montadas a partir 
dos trabalhos enviados e selecionados, totalizando 20 trabalhos) 
 
Dia 27/04 manhã: Palestra sobre Trabalho nos Serviços (palestrante a confirmar);  
tarde: Mesa de trabalhos 
 
Dia 28/04 manhã: Palestra sobre Profissões (palestrante a confirmar) 
tarde: Mesa de trabalhos 
 
Dia 29/04: manhã e tarde: Mesa de trabalhos 
 
Envio de propostas para composição das mesas de apresentação de trabalhos  
 
Podem ser inscritos trabalhos oriundos de pesquisas concluídas por pesquisadores 
docentes e profissionais de acordo com os seguintes eixos temáticos:  
 

1. Serviço Social na divisão sócio-técnica do trabalho: o trabalho no setor de 
serviços, no âmbito das políticas sociais; a natureza e o significado da 
profissão 

2. Serviço Social, mercado de trabalho e espaços sócio-ocupacionais nas 
políticas sociais 

3. Demandas, requisições e atribuições do assistente social no âmbito das 
políticas sociais 

 
Textos 
Os textos deverão ter o seguinte formato: 8 a 12 páginas, A4, fonte arial 11, espaço 
1,5, margens 2,5. 
Os trabalhos serão avaliados pela comissão científica do evento, formada por 
professores dos grupos de pesquisa participantes do PROCAD, considerando-se a 
vinculação com os eixos temáticos. 
Os textos aprovados para apresentação serão divulgados antecipadamente para todos 
os participantes do colóquio.  
 
Metodologia das apresentações dos trabalhos  
Os trabalhos aprovados serão organizados em mesas de no máximo cinco 
apresentações, cada uma com um tempo de no máximo 20 minutos. Após as 
apresentações haverá debates sobre os conteúdos apresentados, considerando-se os 
objetivos do colóquio. 

Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail: coloquio2015.3@outlook.com 
As regras para a apresentação dos trabalhos estão disponíveis no blog. 
https://coloquio3.wordpress.com 
 
 
Prazo para envio dos trabalhos: até 22/02/2015,  
Divulgação dos trabalhos aprovados: 27/02/2015. 
 


