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DIA DE ASSISTENTE SOCIAL 

 
“80 ANOS DO SERVIÇO SOCIAL: UMA PROFISSÃO INSCRITA NO BRASIL”  

 
APRESENTAÇÃO  
 

Diante o contexto social em que vivemos, marcado por tendências presentes na crise 
atual e de que modo ela afeta intensamente a esfera do trabalho e da democracia em escala 
global, seja por meio da erosão do trabalho contratado e regulamentado, seja pelo advento 
ou intensificação das mais diversas formas que encobrem mecanismos de maior exploração 
do trabalho, seja pela ampliação do desemprego estrutural e os ataques as formas de lutas 
em defesa da democracia, da liberdade, dos direitos humanos é urgente e necessário 
posicionar-se ética e politicamente contra a barbárie social que avança significativamente. 

O Serviço Social destaca nas lutas em defesa da democracia, da liberdade, dos 
direitos humanos e pela construção de uma nova sociedade se colocam no horizonte do 
exercício profissional. Assim, a organização política na perspectiva da defesa das condições 

de trabalho do(a) assistente social e na materialização do projeto ético‑político profissional 
neste tempo de crise estrutural do capital, momento histórico de extrema imposição da 
mercantilização sob todas as dimensões da vida social e de banalização da vida humana. 

Nesta perspectiva, sintonizamos os desafios e estratégias para a garantia da direção e 
da qualidade da formação e exercício profissional, e assim, o convite à participação é para, 
coletivamente, aprofundarmos os desafios e contribuir para o fortalecimento do Serviço 
Social, construído a partir da organização política do Serviço Social brasileiro em defesa do 
nosso projeto ético-político. 

É tempo de comemoração, luta e resistência. Participe!!! 
 
 
Centro Universitário UNA, campus Aimorés, Auditório - Rua Aimorés, 1.451 – Lourdes 
Data: 13/05/2016 (sexta-feira) 
Horário: 8:00 às 11:20 (manhã) e 19:00 às 22:20h (noite) 
Inscrição pelo link: http://goo.gl/forms/FoyIkvzusm 
 
Organização: Curso de Serviço Social e Diretório Acadêmico Florestan Fernandes 
(DASSUNA).  
Apoio: Editora Cortez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/forms/FoyIkvzusm


Centro Universitário UNA 
Instituto de Ciências Humanas (ICH) 
Curso de Serviço Social  

 
 
PROGRAMAÇÃO  
 

8:00 – Mesa de boas vindas 
 

8:10 -  Intervenção cultural  
 

8:20 - Mesa: “Sobre a cabeça os aviões. Sob os meus pés, os caminhões. Aponta contra os 
chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento...” -  Estado, sociedade civil e a luta pelos 
direitos humanos na atualidade.  
 

Debatedoras/es:  
 

Heloísa Greco (Bizoca), historiadora e doutora em História (UFMG), integrante do Instituto 
Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania (IHG) e da Frente Independente da Memória 
e Justiça. 
 

Mathues Malta, integrante do núcleo mineiro da auditoria cidadã da dívida.  
 

9:30 - Mas, oh, não se esqueçam da rosa da rosa: Direitos humanos e concepções 
contemporâneas  
 

Jefferson Lee de Souza Ruiz, assistente social, assessor político do CRESS/RJ (2000 a 2015), 
professor da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
e coordenador adjunto do Núcleo de Pesquisa e Extensão "Ser social e dimensões do 
exercício profissional".  
 

10:30 -  Debate 
 

11:20 – Encerramento da atividade na parte da manhã  
 

 

19:00 -  Mesa de boas vindas com a participação de representações da ABEPSS, CRESS-MG, 
ENESSO, DASSUNA e coordenação do Curso de Serviço Social UNA 
 

19:30 -  Intervenção cultural e lançamento dos 10 anos do Curso de Serviço Social da UNA 
– Sarau Riobaldo e as veredas do amor e Flash Mob com a corporeidade negra – Renata 
Araújo e Everton Pereira. 
 

19:50 – Conferência: “80 ANOS DO SERVIÇO SOCIAL: UMA PROFISSÃO INSCRITA NO 
BRASIL”  
 

Jefferson Lee de Souza Ruiz, assistente social, assessor político do CRESS/RJ (2000 a 2015), 
professor da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
e coordenador adjunto do Núcleo de Pesquisa e Extensão "Ser social e dimensões do 
exercício profissional".  
 

21:30 -  Debate 
 

22:20 – Encerramento da atividade na parte da noite. 
 


