Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais - CBCISS

Promove:

ELABORAÇÃO DE PARECER SOCIAL - EPS
Professora
Maria Aparecida Evangelista do Nascimento
Mestre e Assistente Social do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Público Alvo
Profissionais que estejam atuando na área humano-social
Objetivo Geral
Refletir sobre o exercício profissional, privilegiando o aprimoramento sobre o
Estudo Social e a produção de documentos nos espaços sócio ocupacionais.
Objetivos Específicos
• Estabelecer a relação entre exercício profissional, trabalho e instrumentalidade;
• Reconhecer a implicação ético-política que norteia a realização do Estudo
Social e a elaboração de documentos no exercício profissional;
• Refletir sobre os diferentes instrumentos que compõem o fazer profissional;
• Identificar os limites e possibilidades da intervenção profissional;
Metodologia
Aulas expositivas, projeção de vídeos, dinâmicas de grupo, oficinas de produção e
análise de documentos.
Conteúdo Programático
•

•

•
•

Serviço Social e Questão Social na Contemporaneidade: situar os profissionais
nas discussões atuais referentes aos desafios teóricos, técnicos e éticos postos
ao exercício profissional na atualidade.
Instrumentalidade e Serviço Social: possibilitar um processo de reflexão sobre a
instrumentalidade da profissão em suas dimensões teóricas e práticas
expressas dialeticamente nos principais instrumentos e meio de trabalho do
assistente social.
Reflexão dos aspectos teóricos e éticos que norteiam a produção de relatórios,
laudos e pareceres sociais.
Serviço Social, produção de conhecimento e intervenção: limites e
possibilidades de atuação.
Carga Horária: 32 horas – Com Certificado.
Horário: 9:00 às 12:00 horas
Dias:
14 – 21 – 28 de março
04 – 11 – 18 – 25 de abril
02 – 09 – 16 de maio
Investimento:

À vista – R$ 300,00

ou

2 Parcelas de 160,00 = R$ 320,00

Pagamento no Banco do Brasil
Agência: 1855-4 – C/C nº 402.717-5
Maiores Informações:
Av. General Justo, 275 S/ 302 – Portaria A – Rio de Janeiro
Tel.: 2220-8274 ou 98754-9832 (Helena)

e-mail: cbciss@uol.com.br

Vagas Limitadas

