programação
05 de j u n h o | seg u n da-f eira

at i v i da d e

h o rário

8h - 17h

Credenciamento |
Minicursos |

Local:

Local:

ED II - CCJE

CCJE/UFES

MINICURSO 1: Auditório Manoel Vereza | CCJE

Vinicius Tomaz Fernandez
O ciclo investigativo na pesquisa social
Docente s: Jane Cruz Prates (PUCRS) e Gissele Carraro (PUCRS)
Ementa: As etapas que conformam o ciclo investigativo, desde
a escolha do tema de pesquisa, a formulação do problema e de
questões norteadoras, articuladas aos objetivos da investigação,
passando pela elaboração do projeto e a possibilidade do uso
diversificado de instrumentos e técnicas, porém com ênfase especial na etapa de análise de dados, quando serão trabalhadas
as etapas de organização, representação, análise e interpretação. Serão também enfatizados o uso da técnica de triangulação, análise de conteúdo e análise documental, de modo mais
pormenorizado, a partir da mediação de exemplos concretos.
Transversalmente, esses conteúdos serão articulados ao referencial marxiano de investigação e ao enfoque misto ou quanti-qualitativo na pesquisa social.
Coordenacão:
Títu lo:

9h - 17h

MINICURSO 2: Salão Rosa | ED II

6h
12h - 14h

car ga horár i a :
i nterv. alm oço:

Lívia de C. G. Moraes
Direitos humanos e diversidade: a necessidade da luta
anticapitalista
Docente : Silvana Mara de Morais dos Santos (UFRN)
Ementa: Concepção de direitos humanos e de diversidade na
perspectiva de totalidade na análise da vida social. Limites e possibilidades da materialização dos direitos humanos na sociedade
capitalista. Lutas por reconhecimento social no contexto da diversidade: a agenda por direitos humanos no Serviço Social.
Coordenação:
Títu lo:

MINICURSO 3 : Sala 601 | ED VI

Olga Pérez Soto
Los sistemas de pensiones de la seguridad social y su
desarrollo: la experiencia de Cuba
Docente : Silvia Odriozola Guitart e Henry Colina Hernández
(Univerdad de la Havana)
Ementa: Son diversos los estudios que han señalado a los sistemas
de pensiones como fuentes de redistribución de riquezas, impactando sobre el ahorro, el consumo y la inversión de las sociedades,
involucrando al Estado tanto en su provisión como en su regulación. Sin embargo, también se han convertido en un espacio de
discordia donde la falsa disyuntiva Estado-Mercado ha reapareCoordenação:
Títu lo:
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at i v i da d e

h o rário

9h - 17h
6h
12h - 14h

car ga horár i a :
i nterv. alm oço:

cido, evidenciándose en la privatización de la administración de
los fondos y la individualización de las cuentas, generalizando el
mercado de seguros (salud, pensiones, etc.). De tal grado, mediante la extensión de la cotización de los trabajadores como método
de recaudación y la inversión en activos financieros, los fondos de
pensiones se han transformado en una herramienta clave en la reproducción del capital. En América Latina las distintas maneras de
garantizar las prestaciones, así como la forma de administración
y las combinaciones de las variables de cobertura, afiliación, suficiencia, serán responsables de que los sistemas nacionales sean
relativamente únicos. A eso deben añadirse las continuas reformas
paramétricas o estructurales que se diseñan para hacer frente a
retos como el envejecimiento poblacional o el incremento de los
beneficiarios. Los efectos de estas transformaciones regionales
han sido desiguales entre los diversos países. El sistema cubano
se ha caracterizado por su universalidad desde inicios de los años
´60. Esto se evidencia en altas tasas de cobertura, resultado de la
extensión de los derechos de jubilación a casi toda la población
trabajadora del país, con independencia del tipo de propiedad en
que estén contratados. La consagración constitucional de la Seguridad Social como derecho ciudadano y la responsabilidad estatal
en la provisión de la misma han contribuido también a su relativa
singularidad. Sin embargo, existen cuestiones particulares relacionadas a variables de la esfera laboral y de sostenibilidad económico-financiera que hacen necesario un análisis detallado de la actualidad del sistema de pensiones cubano, a la luz del actual proceso
de transformaciones del modelo económico en el país.
MINICURSO 4 : Sala 202 | ED iI

Maria Lúcia Teixeira Garcia
Pensamento conservador e Serviço Social
Docente : Maria Carmelita Yazbek (PUCSP)
Ementa: Este minicurso se desenvolverá a partir da análise das
principais características do conservadorismo na sociedade moderna, como expressão do pensamento restaurador e antimoderno, com sua perspectiva preservadora da ordem e da valorização
do passado. Abordará também as influências do conservadorismo na trajetória histórica da profissão. Para alcançar esse objetivo, o curso abordará a contextualização do pensamento conservador no âmbito das tendências teórico-metodológicas que
permearam o desenvolvimento histórico do Serviço Social brasileiro, particularmente em suas origens, sob a influência do pensamento social da Igreja, depois sob a perspectiva teórica positivista, configurando o que Iamamoto denominou um “arranjo teórico
doutrinário”, até o período mais recente, onde podemos observar
características neoconservadoras na profissão e na sociedade.
Coordenação:
Títu lo:

MINICURSO 5: Sala 204 | ED iI

Izildo Corrêa Leite
Títu lo: Proteção social no capitalismo: significados, limites
e possibilidades
Docente : Camila Potyara Pereira (UnB)
Ementa: Precisando conceitos: debate introdutório sobre neces-

Coorde nação:
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at i v i da d e

h o rário

sidades humanas, direitos, mérito e desigualdade. O significado
de proteção social: desmistificação de noções equivocadas do
termo. Histórico da chamada “proteção social” no capitalismo. As
grandes “matrizes” teóricas e ideológicas de proteção social: o
residualismo, a social-democracia e o socialismo. Limites e possibilidades da proteção social.
9h - 17h

MINICURSO 6: Sala 622 | ED VI

Edineia F. A. Oliveira
Títu lo: Gestão de saúde e sua relação com a assistência social
Docente : Estela Capelas Barbosa (Serviço Nacional de Saúde Inglaterra)
Ementa: Perspectivas das incorporações tecnológicas nos sistemas de saúde e de assistência social; desenvolvimento das avaliações econômicas (custo-efetividade) de recursos alocados em saúde. Contextualização sobre avaliação econômica de um programa
de assistência social no Reino Unido (IRIS) e a interferência da economia no planejamento das ações de saúde e bem-estar humano.
Coordenação:

6h
12h - 14h

car ga horár i a :
i nterv. alm oço:

06 de j u n h o | t erça-f eira

at i v i da d e

h o rário

8h
9h

Credenciamento |

local:

Teatro Universitário/UFES

Solenidade
Conferência de abertura |

9h 30min

Local:

Teatro Universitário

“Crise do Capitalismo e Restauração Conservadora”
Confe rencista: Marcelo Dias Carcanholo - Universidade
Federal Fluminense (UFF)
Coorde nação: Lívia de C. G Moraes (UFES)

12h

Intervalo

14h - 16h

Sessões de comunicações orais, pôsteres
e relatos de experiência | Local: CCJE
Mesa-redonda: Movimentos de Resistência
Local: Teatro Universitário

16h 30min

18h 30min

Edmilson Silva Costa - Universidade Nove de Julho (Uninov)
Marcos Sedano González - Secretario de la Fundación Paz y
Solidaridad Andalucía.
Coorde nação: Ana Targina Rodrigues Ferraz (UFES)
Lançamento de livros |

Local:

Sede da Adufes
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07 de j u n h o | q uarta-f eira

at i v i da d e

h o rário

8h

Cinevideo – “Lute como uma menina” [extratos]
(de Flávio Colombini e Beatriz Alonso)
Alunas secundaristas do Espírito Santo
Coorde nação: Naara de Lima Campos
Come ntários:

Mesa-redonda: A mídia e a ascensão conservadora
Local: Teatro Universitário

9h

Pablo Ortellado – Universidade de São Paulo (USP)
Carla Luciana Souza da Silva – Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (Unioeste)
Mione Apolinário Hugon – Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) e Conseil Scientifique de la Recherche Action Collaborative
Métabole/IRTS (Institut Régional de Travail Social) (França)
Coorde nação: Franciani Bernardes Frizera (UFES)

12h

Intervalo

14h - 16h

Sessões de comunicações orais, pôsteres
e relatos de experiência | Local: CCJE
Mesas coordenadas
Mesa Coordenada 1

“Determinantes histórico-estruturais da política social e
capitalismo dependente: superexploração da força de trabalho
e luta de classes”
Beatriz Augusto de Paiva - UFSC
Dilceane Carraro – UFSC
Marina Machado Gouvea – UNILA
Mirella Farias Rocha - UNILA
Local: Auditório Manoel Vereza (CCJE)
Mesa Coordenada 2

16h 30min

“Política de drogas e avanço conservador: proibicionismo x antiproibicionismo”
Denise Bomtempo Birche de Carvalho – UnB
Fabíola Xavier Leal - UFES
Miriam Cátia Vieira Basílio Denadai – UFES
Rita de Cássia Cavalcante Lima – UFRJ
Edineia Figueira dos Anjos Oliveira - UFES
Local: Salão Rosa (CCJE)
Mesa coordenada 3

“Restauração conservadora e questão urbana”
Gustavo Moura de Cavalcanti Mello - UFES
Isadora de Andrade Guerreiro – FAU-USP
Cássio de Arruda Boechat - UFES
Local: Sala 404 - ED IV - CCJE
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Mesa Coordenada 4

16h 30min

“O direito à educação superior e a mercantilização do
ensino superior brasileiro: subsídios para analisar a formação
profissional em Serviço Social na contemporaneidade”
Andréa Cristina Viana de Souza – UFF
Andréa Araújo do Vale - UFF
Larissa Dahmer Pereira – UFF
Danielle Fêlix Gomes da Silva Muniz – UFF
Local: Sala 204 – ED II – CCJE

08 de j u n h o | q u in ta-f eira

at i v i da d e

h o rário

Cinevideo – “O caos induzido e a greve da PM
no Espírito Santo – 2017” (de Caio Castor)
8h

Comentários: Caio Castor Ribeiro da
Costa Filho (militante e jornalista independente)
Coorde nação: Daniel Pereira Sampaio
Come ntários:

Mesa-redonda: Restauração Conservadora
e Proteção Social | Local: Teatro Universitário
9h

12h

José Adelantado – Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Sara Granemann – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Ana Paula Ornellas Mauriel – Universidade Federal Fluminense (UFF)
Coorde nação: Izildo Corrêa Leite (UFES)
Intervalo
Mesa-redonda: Serviço Social e formas
de resistência | Local: Teatro Universitário

14h

16h

18h

Cristina Brites – Universidade Federal Fluminense (UFF)
Maria Carmelita Yazbek – Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUCSP)
Silvana Mara de Morais dos Santos - Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN)
Coorde nação: Maria Helena Elpídio Abreu (Ufes/Abepss)
Co nfe rê ncia de Ence rrame nto : A o fe ns iva
do capital e os de safios para o
pe nsame nto crít ico | Local: Teatro Universitário
Andrés Barreda Marín – Universidad Nacional Autónoma de México
Julio César Gambina - Universidad Nacional de Rosario
Coorde nação: Paulo Nakatani (Ufes)
encerramento
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