
 
 

 

SEMINÁRIO DISCUTE PROBLEMAS SOCIAIS NA AMAZÔNIA  

Assistente Social é o profissional que lida cotidianamente com o planejamento e 

execução de medidas que busquem a resolução de problemas e fragilidades sociais que 

dizem respeito a crianças, jovens, adultos e idosos. No dia 19 de março a Universidade 

Federal do Pará (UFPA) reúne pesquisadores, profissionais e estudantes de graduação e 

pós-graduação da área para debater teoricamente a questão social enquanto base das 

políticas públicas e dos processos de formação do assistente social. 

 

O Seminário “A Questão Social e o Serviço Social: um diálogo plural” é organizado 

pelo Grupo de Análise de Políticas Públicas e Políticas Sociais na Amazônia (GAPSA), 

da Faculdade de Serviço Social da UFPA e busca incentivar o debate teórico a partir de 

diferentes enfoques e permitir o diálogo com autores e interpretes do pensamento que 

estruturam a formação profissional do Serviço Social. 

 

De acordo com o professor Edval Campos, coordenador do evento, o objetivo principal 

da programação é a questão social, compreendida como conceito analítico central ao 

Serviço Social Brasileiro, contemporâneo. “O Seminário integra a agenda do GAPSA 

em 2013, que além desta temática discute outros temas como „família‟; „controle 

social‟; „fenomenologia, positivismo e materialismo dialético‟ e „territorialidade e 

assistência social‟”, completa o professor. Uma segunda edição do Seminário está 

prevista para ser realizada ainda este ano. 

 

Programação - Entre os principais assuntos abordados estão à questão social por meio 

de diferentes visões contemplando autores como Robert Castel, Marilda Iamamoto e 

Potyara Pereira. A programação do evento traz uma mesa de abertura com a presença de 

renomes nacionais como a professora doutora Olinda Rodrigues, de Serviço Social; o 

professor doutor Carlos Alberto Maciel, doutorado em Sociologia; e a professora mestre 

Joaquina Barata, graduada em Serviço Social e mestre em Planejamento.  

 

No final da tarde acontece um debate com a presença do professor doutor Edval 

Bernardino Campos, coordenador do evento. E fechando a programação ocorre o 

lançamento do livro “Conselho Estadual de Saúde CEES/PA em foco”. 

 

Serviço Social - O GAPSA existe desde 2006 e possui dois eixos de pesquisa. A 

territorialidade e família na assistência social, sob a coordenação do professor Carlos 

Alberto Maciel, e outra sobre a investigação da destituição do poder familiar e a adoção, 

com a coordenação do professor Edval Campos. E os eventos realizados pelo Grupo 

estão de acordo com suas pesquisas. 

 

Serviço: 

Seminário “A Questão Social e o Serviço Social: um diálogo plural” 

Data: 19 de março, a partir das 14h30 

Local: Auditório Setorial Profissional 

Informações: 3201.8128 

Confira a programação completa no link: http://www.ascom.ufpa.br/links/folderqs.pdf  

 

Texto: Lorena Saraiva - Assessoria de Comunicação da UFPA 

http://www.ascom.ufpa.br/links/folderqs.pdf

