3º Seminário Estadual sobre Psicologia e Assistência Social em São Paulo
Os 10 anos de implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) como modelo de organização da
Política Nacional de Assistência Social são um marco a ser reconhecido e requer uma avaliação crítica e coletiva sobre
contribuições e desafios da psicologia como ciência e profissão para a efetivação de serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais e a garantia de direitos na construção de uma sociedade mais democrática e igualitária.
As contribuições políticas, éticas e técnicas da psicologia para a assistência social tiveram de se ampliar, diversificar e
renovar simultaneamente com a maior cobertura de populações e as novas exigências e formas do trabalho social a
serem organizadas e ofertadas. Restam antigos e emergiram novos desafios a serem enfrentados e superados por
trabalhadoras(es), pessoas usuárias, conselheiras(os), gestoras(es), pesquisadoras(es) e movimentos sociais, como o
protagonismo e a participação das pessoas usuárias; a gestão colegiada; a qualidade dos serviços a serem prestados e
as condições de trabalho para tanto; a educação permanente; o controle social efetivo; a resolutividade dos
atendimentos e dos acompanhamentos; a superação de assistencialismos, trocas de favores, primeiro-damismos e
outros desvios do caráter público da política de assistência social; a fragilidade dos instrumentos legais e das fontes de
financiamento insuficientes; bem como, sobretudo, a visão hegemonicamente moralista sobre as desigualdades sociais.
O 3º Seminário Estadual sobre Psicologia e Assistência Social em São Paulo reunirá diversos atores da política da
assistência social, em oficinas, painel e conferência acadêmica, para realizarmos em conjunto uma avaliação
qualificada sobre a trajetória percorrida, promovermos intercâmbios e debates para enfrentamento de problemas
práticos e cotidianos nos serviços e construção de propostas para reafirmação, redirecionamento ou renovação dos
objetivos e dos caminhos da assistência social e da presença da psicologia nessa política pública.
Núcleo sobre Assistência Social do Conselho Regional
de Psicologia da 6ª Região - SP (NAS/CRP 06 - SP)

Programação
Dia 20 de março de 2015 (sexta-feira)

Dia 21 de março de 2015 (sábado)

8h-9h CREDENCIAMENTO
9h-9h30 ABERTURA

09h-12h OFICINAS

Órgãos e movimentos sociais convidados:
Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo - SEDS
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Município de
São Paulo - SMADS
Conselho Estadual de Assistência Social – Conseas-SP
Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - Comas
Fórum Estadual de Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único de
Assistência Social Suas em São Paulo - FETSuas-SP
Fórum da Assistência Social da Cidade de São Paulo - FAS
Movimento Nacional da População de Rua - MNPR -SP
Frente Parlamentar Estadual em Defesa do Suas em São Paulo
Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais de Assistência Social
Sindicato dos Psicólogos de São Paulo – SinPsi
Universidade Paulista - UNIP
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo – CRP SP (Coordenação)

9h30-10h EXPOSIÇÃO

9. A Psicologia nas medidas socioeducativas em meio aberto – Liberdade Assistida
e Prestação de Serviços à Comunidade: possibilidades para garantia de direitos;
10. A Psicologia em serviços de acolhimento para pessoas idosas;
11. Acolhimento e atendimento socioassistencial a pessoas e famílias com
demandas sobre álcool e outras drogas;
12. Contribuições da psicologia em serviços de acolhimento para
crianças e adolescentes;
13. Enfrentamento da violência e da desigualdade de gênero, proteção social e
defesa de direitos no Suas;
14. Enfrentamento do racismo, proteção social e defesa de direitos no Suas;
15. O direito de pessoas com deficiência: o atendimento e o acolhimento na
rede socioassistencial;
16. Produção de documentos escritos por psicólogas(os) na assistência social – 2;
17. Trabalho em equipe multiprofissional e a concepção de interdisciplinaridade;
18. Trabalho em rede e intersetorialidade na Assistência Social.

12h-13h30 – INTERVALO

Apresentação do mapeamento da presença de psicólogas(os) em Cras, Creas,
unidades de acolhimento e outros serviços socioassistenciais em SP, Crepop.

13h30-14h – RELATO ABERTO DAS OFICINAS

10h-12h30 CONFERÊNCIA DE ABERTURA

Tema: Desafios e perspectivas para valorizar o trabalho social, qualificar os
serviços ofertados e efetivar o Suas como política pública de garantia de direitos

Tema: A subcidadania e o sofrimento psíquico
Conferencistas:
Profª Drª Bader Burihan Sawaia , PUC-SP – graduada em ciências sociais,
mestre e doutora em psicologia social
Prof. Dr. Sílvio José Benelli, FCL/Unesp–Assis, graduado em filosofia e
psicologia, mestre em psicologia e sociedade e doutor em psicologia social
Coordenação: Vinícius Cesca de Lima (NAS/CRP 06 - SP)

14h-17h OFICINAS
1. A Psicologia e práticas de acompanhamento familiar e individual na
assistência social;
2. Contribuições da psicologia nos setores de planejamento e na gestão da
política de assistência social;
3. Controle social, instrumentos de participação e contribuições para o
fortalecimento dos processos democráticos;
4. Desenvolvimento humano e a Psicologia na garantia de direitos a benefícios
eventuais e a programas de transferência de renda;
5. O Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e
emergências: o que é preciso saber sobre o papel da assistência social para
atuar, garantir direitos e superar improvisos;
6. Práticas alternativas à institucionalização no SUAS e a promoção da
convivência familiar e comunitária;
7. Produção de documentos escritos por psicólogas(os) na assistência social – 1;
8. Prontuário SUAS, PES e o trabalho de psicólogas(os) em Cras e Creas;

14-17h – PAINEL DE ENCERRAMENTO

Stela da Silva Ferreira – Gestão do Trabalho
Edesp/Seds - Plano Estadual de Capacitação e Educação Permanente/CapacitaSuas
FETSuas-SP – mobilização de trabalhadores
MNPR – protagonismo de pessoas usuárias
Coordenação: Joari Carvalho (NAS/CRP 06 - SP)

17h ENCERRAMENTO

Local: Universidade Paulista - UNIP (Campus Indianópolis)
Endereço: Rua Dr. Bacelar, 1212 - Vila Clementino
Inscrições e outras informações:

www.crpsp.org.br/suas
Evento gratuito. Vagas limitadas.
Realização:

Apoio:

