
III Seminário Nacional de Psicologia na Assistência Social: “Exercício profissional e avanços ético-
políticos” 

 
 
Data: 22 e 23 de Agosto de 2016 
 
Local: Sede do Conselho Federal de Psicologia 
 
Público alvo: Profissionais que atuam no SUAS e estudantes 
 
Objetivo: Discutir a versão preliminar dos Parâmetros para a Atuação Profissional no Âmbito do Sistema Único de Assistência Social/SUAS. 
 
 
A elaboração de uma Nota Técnica com “Parâmetros para a Atuação Profissional no Âmbito do Sistema Único de Assistência Social/SUAS” é uma demanda 
das e dos profissionais que querem compreender e reconhecer a Psicologia como Ciência e Profissão nesse campo de atuação. 
O esforço dessa produção contou com várias/os profissionais, professores, especialistas e representantes dos Conselhos Regionais de Psicologia e duas 
etapas de consulta pública. A versão em debate e ainda na condição preliminar está em processo de deliberação, incialmente pelos Plenários dos Conselhos 
Regionais, até dia 10 de setembro e posteriormente pelo Plenário do Conselho Federal de Psicologia. A publicação da versão final está prevista para o mês 
de Outubro de 2016. 
O Seminário será transmitido on-line, com a participação dos profissionais nos momentos de debates, e depois disponibilizado off-line no canal do YouTube 
do Conselho Federal de Psicologia ou por meio do hotsite da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social – CONPAS – http://conpas.cfp.org.br 

http://conpas.cfp.org.br/


 

 
 

MANHÃ - Exercício profissional enquanto trabalho 
 

TARDE - A Psicologia na consolidação da gestão democrática do SUAS 
MESA DE ABERTURA 

(08hàs 09h) 
“Apresentação e discussão da 

versão preliminar da Nota 
Técnica dos Parâmetros para 

Atuação Profissional no Âmbito 
do Sistema Único de Assistência 

Social” 

MESA 01: 
(09h às 10h40) 

 
“A atuação da Psicologia no 

SUAS” 
 
 

MESA 02: 
(10h50 às 12h30) 

 
“Relações e condições de 

trabalho no SUAS” 
 
 

MESA 03: 
(14h às 15h40) 

 
“Organização ético-política, fortalecimento 

da rede e direitos socioassistenciais”. 
 
 

MESA 04: 
(16h às 18h) 

“Direitos humanos (Criança e 
adolescente, pessoa com 

deficiência, idoso, LGBTT e 
relações raciais e étnicas) e os 

desafios da política para a 
consolidação do atendimento 

humanizado no SUAS” 

Composição da mesa: 
Mediação:  

 Rogério de Oliveira Silva 
– CONPAS/CFP 

Debatedores: 

 Enrico Braga - 
CONPAS/CFP  

 Juliemary Peixoto  

 Mariana de Sousa 
Machado Neris 

  
BREVE EMENTA 
“Apresentação e discussão da 
versão preliminar da Nota 
Técnica dos Parâmetros para 
Atuação Profissional no Âmbito 
do Sistema Único de Assistência 
Social” 
 

Composição da mesa: 
Mediação:  

 Rogério de Oliveira Silva 
– CONPAS/CFP 

Debatedores: 

 Silvana Oliveira  

 Flávia Lemos Abade 

 Isabel Maria Farias 
Fernandes de Oliveira  

 
BREVE EMENTA 
Abordará a contribuição da 
psicologia na proteção 
socioassistencial, orientando a 
reflexão sobre o contexto 
socioeconômico brasileiro, 
situação de vulnerabilidade e 
risco social, analisando as 
possibilidades e alcances das 
políticas de proteção social e, 
especialmente, a contribuição da 
psicologia na oferta de serviços e 
benefícios socioassistenciais.  

Composição da mesa: 
Mediação:  

 Maria Cláudia Goulart  
 
Debatedores:  

 Mariana Prioli Cordeiro 

 Marcelo Tourinho de 
Garcia Soares 

 Adriana de Paula Reis 
 
BREVE EMENTA 
Apresentação dos dados das 
condições de trabalho do Censo 
SUAS 2015, reflexão sobre os 
impactos dessas condições na 
consolidação do SUAS e na saúde 
mental dos trabalhadores. 
Apontamento e perspectivas para 
a superação de desafios.   
 
 

Composição da mesa: 
Mediação:  

 Leovane Gregório – CONPAS/CFP  
Debatedores:  

 José Luiz Germano da Silva  

 Silvia Rosendo Bezerra  

 Rosa Luiza Lima Matias 
 

 
 
BREVE EMENTA 
Organização política das e dos 
trabalhadores do SUAS. Aliança estratégica 
com as/os usuárias/cidadãs do sistema. 
Construção com a participação da rede 
socioassistencial – unidades públicas e 
entidades não governamentais. Fórum de 
Trabalhadores, atuação em Sindicados, 
Conselhos de Assistência Social, Mesa de 
Negociação/Processo de Trabalho e outros 
dispositivos de intervenção e construção 
política da agenda das e dos trabalhadores 
e das/os usuárias/cidadãs.  

Composição da mesa: 
Mediação:  

 Sérgio Luis Braghini 
 
Debatedores:  

 Rosângela Fransichini  

 Vera Silvia Facciolla Paiva  

 Valter da Mata Filho 
 

 
BREVE EMENTA 
O atendimento de públicos com 
vulnerabilidades agravadas pela 
discriminação, preconceitos e 
baixa criticidade sobre as situações 
vivenciadas por esse público e 
reconhecimento das suas 
necessidades e demandas.  
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO – 22/08 – SEGUNDA-FEIRA 



 

 
MANHÃ - Interfaces TARDE – Temas transversais 

MESA 05: 
(08h30 às 10h10) 

 
“Interinstitucionalidade e o Sistema de 

Justiça” 
 
 
 

 

MESA 06: 
(10h20 às 12h) 

 
“Assistência social e Intersetorialidade” 

MESA 07: 
(14h às 15h40) 

 
“Identidade de Gênero/feminino e 

Proteção Socioassistencial” 

MESA 08: 
(16h às 17h40) 

 
“Formação do profissional: necessidades de 

mudanças” 
 
 

Composição da mesa:  
Mediação:  

 José Augusto Ribeiro 
 
Debatedores:  

 Karina D'Abruzzo 

 Ana Luisa Moreira Coelho 
 
 
 
BREVE EMENTA 
 
As relações do SUAS com o Sistema de 
Justiça, possibilidades e desafios. As 
orientações profissionais e do MDSa (Nota 
Técnica SNAS/MDS  02/2016 –  
 e Nota Técnica nº 001/2016 – 
CONPAS/CFP. 

Composição da mesa:  
Mediação:  

 Lívia Maria Fontana  
 
Debatedores:  

 Semíramis Maria Amorim Vedovatto  

 Débora da Silva Noal 
 

 
 
BREVE EMENTA 
 
Possibilidades do SUAS nas ações intersetoriais 
com a Saúde, Educação e Emergência e 
Desastres. Construção no campo profissional e 
das políticas públicas. 

Composição da mesa: 
Mediação:  

 Carla Andréa Ribeiro – 
CONPAS/CFP  
 

Debatedores:  

 Lenira Pontes Cunha Fonseca 

 Carolina Freire de Carvalho 
 
 
BREVE EMENTA 
 
Reflexão sobre o exercício da função 
protetiva da família e o papel do ‘feminino’. 
Violência doméstica e tolerância ao 
machismo. 

Composição da mesa: 
Mediação:  

 Meire Viana – CONPAS/CFP  
 
Debatedores:  

 Jefferson de Souza Bernardes  

 Kennya Rodrigues Nésio Azevedo  

 Talita Teresa Gomes Furtado 
Maranhão 
 

BREVE EMENTA 
 

Desafios da formação profissional, 
possibilidades de mudanças e estratégias a 
serem construídas.  

 
 

 
 

Encerramento – 18h 

PROGRAMAÇÃO – 23/08 – TERÇA-FEIRA 


