A MESA DISCENTE É UMA INICIATIVA
ACADÊMICA CRIADA PELO NEMESS.
Tem por objetivo promover o debate e a troca de
conhecimentos
entre
as/os
discentes
e
pesquisadoras/es do Programa de Estudos PósGraduados em Serviço Social e de outros programas
de pós-graduação da PUCSP.
O evento ocorre semestralmente desde o segundo

IV MESA DISCENTE

Organização
Eliana Aparecida Francisco

O
GLOBAL
E O LOCAL:

Doutoranda, bolsista CNPQ
elianaparecida@hotmail.com
Ivonete da Silva

um
diálogo
a partir
das vidas
da cidade

Doutoranda, bolsista CAPES
ivonetejacarei@ig.com.br

semestre de 2013, abordando diversas temáticas:

 Docência, ética e prática profissional (1°/2014);
 Políticas públicas: vida, educação e saúde
(2°/2014);

Realização
Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre Ensino e
Questões Metodológicas em Serviço Social (NEMESS),
Programa de Estudos Pós-Graduados em
Serviço Social da PUC/SP

Estão em preparação para publicação os ensaios já
apresentados (1°/2016).

Coordenação NEMESS
Profa Dra. Maria Lucia Rodrigues

Visite nosso blog e saiba mais detalhes das
temáticas já abordadas neste espaço.

Apoio
Secretaria PEPGSS

Acesse:
http://www.nemessservicosocial.blogspot.com.br

Convidados:

Marta Cícera

Karla Gerard

 Serviço Social, raça e relações raciais (2°/2013);

Sheila Silva
Thiago Cordeiro

12 de novembro de 2015
das 13h às 16h
Local: PUC/SP
Prédio Bandeira Melo, sala 4B-08

Realização:

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DE SÃO PAULO – PUC/SP
Rua Ministro Godoy, 969 - Perdizes
Telefone: (11) 3760-8680

O GLOBAL E O LOCAL:
um diálogo a partir das
vidas da cidade.

As políticas públicas são o cenário para
propor e discutir as possíveis relações a
partir das vidas da cidade. A quarta
versão da mesa discente aborda temáticas
associadas com: território vivido das
populações;

as

vozes

dos

agentes

operadores dessa política e dos cidadãos
que buscam por estas políticas, ambos
cheias

de

resistências

significados,
e

memória,

microrresistências

no

diálogo entre o global e o local.

TEMA:
A
IMPORTÂNCIA
DAS
INTERVENÇÕES URBANAS A PARTIR DO
TERRITÓRIO
Indaga: como pensar políticas urbanas que
efetivem direito à cidade. Reflete sobre a
experiência de intervenção sobre a questão
habitacional e urbana, a partir da participação
popular em seu território vivido. Considera as
intervenções urbanas e os desafios enfrentados no
cenário da discussão da função social da cidade
frente ao contexto atual.
TEMA: A GESTÃO DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA
ESPECIALIZADOS
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) NA CIDADE
DE SÃO PAULO: MIX ENTRE O PÚBLICO E O
PRIVADO?
Busca identificar e analisar como vem ocorrendo a
gestão compartilhada / terceirizada dos Centros de
Referência Especializados de Assistência Social
(CREAS) e da proteção social de média
complexidade no município de São Paulo entre os
anos de 2008 e 2015.

SOBRE OS PALESTRANTES
Marta Cícera
Assistente

Social

na

área

da

Habitação,

Doutoranda em Serviço Social (PUC/SP). Tem
como áreas de interesse a habitação, a assistência
social e o trabalho. Atualmente é professora das
faculdades UNICASTELO e UNIESP.

Tiago Gomes Cordeiro
Assistente Social na área da criança/adolescente,
Doutorando em Serviço Social (PUC/SP), Mestre
em Serviço Social (PUC/SP, 2011) e graduado em
Serviço Social (PUC/SP, 2007). Atualmente é
professor adjunto no curso de Serviço Social da
Universidade

Anhanguera

de

São

Paulo

(UNIAN).

Sheila Alice Gomes da Silva
TEMA:

“O lugar é a oportunidade do evento. E
este, ao se tornar espaço, ainda que não
perca as suas marcas de origem, ganha
características locais. É como se a flecha
do tempo se entortasse em contacto com o
lugar. O evento é, ao mesmo tempo,
deformante e deformado".
Da totalidade ao lugar,
Milton Santos.

CONTANDO

REVELANDO

MEMÓRIAS:

HISTÓRIAS

-

TRAJETÓRIAS

Mestranda em História Social (PUC/ SP, 2014),

NEGRAS EM GUAIANASES

Lato Sensu em Docência do Ensino Superior

Diante de uma lógica dominante que conforma

(2011), Licenciada em História (2013), Bacharel

currículos e de uma historiografia tradicional no

em Administração em Empresas (2009). Tem

Brasil que exclui, subalterniza, oprime culturas e

experiência nas áreas de Educação, História da

saberes, torna-se preponderante reconhecer outras

África e do Negro no Brasil, Diversidade,

maneiras de ser e estar no mundo: ouvindo vozes

Educação

que não se deixaram calar, que resistiram e que

Pesquisadora Associada ao Centro de Estudos

estão cheias de significados, adentramos memórias

Culturais Africanos e da Diáspora (CECAFRO)

que desvelam trajetórias negras em Guaianases.

vinculado à PUC/SP.

Étnico-racial

(Lei

10.639/03).

