Unihorizontes convida para a 8ª Semana do
Serviço Social

Neste ano, o Código de Ética do/a Assistente Social completa 25 anos. O documento não
constitui apenas um conjunto de normas legais voltadas ao exercício profissional, mas é a
expressão e o resultado da intervenção dialética e histórica de uma profissão que reconstruiu sua
identidade na realidade social. Assim, a proposta do curso de Serviço Social do Centro
Universitário Unihorizontes será levar as e os presentes a uma viagem pelos princípios
fundamentais que norteiam o trabalho profissional e seu diálogo com as pautas políticas
assumidas pela categoria. O evento se constituirá de teatros, musicais, rodas de conversas,
oficinas, dentre outros, abordando os temas que se destacam as principais bandeiras de luta do
Serviço Social brasileiro, todas fundamentadas e respaldadas pelo Código de Ética.“Nossa
conjuntura tem se revelado cada vez mais devastadora dos direitos humanos, das liberdades e da
justiça social. E isso tem demandado cada vez mais de nós, trabalhadores/as, a resistência e a
defesa intransigente dos princípios que apresenta nosso Código de Ética”, afirma a coordenadora
de comunicação do CFESS, Lília Rojas.O evento será mais um instrumento para nortear a
intervenção prática das e dos assistentes sociais, já que propõe um diálogo com o Código de
Ética e com as bandeiras de luta, contribuindo para compreensão, posicionamentos e ações
frente aos retrocessos em que o país enfrenta cotidianamente.Dialogando com estudantes,
espera-se que a categoria possa se pautar na ética, revelando novas nuances nesses tempos de
luta, propondo novas formas de intervenção e proposição.Sendo assim, convidamos a todos/as à
participarem deste momento histórico dentro e fora dos muros acadêmicos.Feito para você, com
você e por você!!!PROGRAMAÇÃOMANHÃDia: 23/05Abertura: 8h00Intervenção cultural

frente às demandas contemporâneas para o exercício profissional do/a Assistente Social” às 8:30
horas da manhã.Palestrante: Flávia Canesqui - Assistente Social fiscal do CRESS.Intervalo 9:00
ás 9:15Intervenção cultural com Rap ás 9:20 ás 9:30 (Alunos do Serviço Social)Mesa Redonda:
“Serviço Social: os seus significados e desafios”.Debatedoras: Thaís Jennifer, Valdilene Ferreira,
Alexia Moreira Donato, Milene Lopes Rodrigues, Dayane de Paula Moreira e Maria Lúcia de
Souza Ramos.Estudantes do Curso de Serviço Social do Turno da Manhã.Mediadora: Tamires
Santos.Dia: 24/05Abertura: às 8:00 horas (Música e poema)Mesa redonda: “A prática profissional
do/a Assistente Social: discutindo a ética, interdisciplinaridade e o mercado de trabalho”.
Palestrante: Diego Tabosa – Assistente Social, Representante da ABEPSS Leste.Laurice
Aparecida Negrão – Assistente Social, Referência Técnica da Prefeitura de Betim.Intervalo: 9:00
às 9:15Documentário: Produzido pelos estudantes do primeiro e segundo períodos do turno da
manhã.Tema: Ocupação Urbana.Encerramento: Teatro organizado pelos estudantes do terceiro
período.Dia: 22/05Vídeo com a linha do tempo dos Códigos de Ética Profissional – às 19 horas,
Responsável: Lucas Oliveira – 5º PeríodoMusical apresentado por estudantes e professora do
Serviço Social, contextualizando os 25 Anos do Código de Ética Profissional - às 19:30 horas.
Palestra de Abertura: às 20 horas“Os 25 Anos do Código de Ética: sua importância frente às
demandas contemporâneas para o exercício profissional do/a Assistente Social”.Palestrante:
Denise Cunha – Assistente Social e Coordenadora Técnica do CRESS/ 6ª Região.Debate de
encerramento.Noite: 23/05Oficinas Temáticas – das 19 horas às 20:30 horas.
• A importância do Estágio Supervisionado na Formação Acadêmica do/a Assistente Social.
Palestrante: Cláudia Rosa Pansini Cunha – Assistente Social do Centro Integrado de
Atendimento ao Adolescente.Sala: 201
• A Precarização da Formação do/a assistente social em tempos de crise do capital.
Palestrante: Leonardo Koury Martins – Assistente Social da Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto. Professor do Curso de Serviço Social do Unihorizontes. Integrante da Diretoria do
Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais.Sala: 202
• Gênero, realidade profissional e Serviço Social: há discriminação com o profissional do sexo

masculino? Algumas reflexões.
Palestrante: Ezequiel Orcine – Assistente Social, Analista de Políticas Públicas da Prefeitura de
Belo Horizonte.Sala: 206Intervalo: 20:30 as 20:45 horasRoda de conversa com as/os
egressas/os - às 21:00 horasTema: “ A importância da formação acadêmica diante dos desafios
profissionais: mercado de trabalho e exigências contemporâneas”.Debatedoras: Egressas do
Curso de Serviço Social do Unihorizontes.- Fabiana Paula da Silva – Assistente Social da Cemig;Nayara Kelly Batista – Assistente Social, Mestranda em Administração, Pesquisadora do Núcleo
de Pesquisa em Estratégia e Competitividade e Tutora de disciplinas em EaD do Unihorizontes;Hayane Pimentel – Assistente Social da Integratio Mediação Social e Sustentabilidade.
Mediadora: Léa PaulaNoite:24/05Apresentação Cultural – às 19 horasMesa redonda: “A
prática profissional do/a Assistente Social: discutindo a ética, interdisciplinaridade e o mercado de
trabalho”.Palestrante: Diego Tabosa – Assistente Social, Representante da ABEPSS Leste. Às
19:20 horasIntervalo: das 20:45 às 21:0021:00 horas - Dialogando entre Períodos: intervenção
dos estudantes do 1º e 2º períodos com perguntas acerca o Código de Ética e o Estágio
Supervisionado para os estudantes dos 7º e 8º períodos responderem.Encerramento: 21:40
horasApresentação Teatral da Peça “Quem sou eu” com estudantes do 5º, 6º e 7º períodos, com
Participação Especial de Igor Maia do 8º período.Rapp com Lucas Oliveira
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