OS PROFESSORES DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA
FEA/FISMA PARTICIPARAM E APRESENTARAM TRABALHO
CIENTIFÍCOS EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Os profesores do Curso de Serviço Social da Fundação Educacional de Andradina
– FEA vêm nos últimos tempos participando e apresentando os resultados de suas pesquisas
em eventos nacionais e internacionais.
O professor e coordenador do curso de Serviço Social Me. Thiago Agenor
participou e apresentou o artigo intitulado “ASSISTÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA E OS
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS”, no período de 04/07/2017 a 07/07/2017 no II
CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: DESAFIOS
CONTEMPORÂNEOS, realizado pela Universidade Estadual de Londrina – UEL, na cidade
de Londrina – Pr, o evento de natureza científica, com participação interdisciplinar das áreas
do Direito, Economia, Administração, Geografia, Arquitetura, Ciências Sociais, Psicologia,
Serviço Social e áreas afins.
O trabalho do professor teve como objetivo principal destacar a especificidade da
política brasileira de assistência social através da instalação no ano de 2005 o Sistema Único
de Assistência Social.
A professora Me. Gisele Dayane Milani participou de 5 a 10 de junho de 2017
do VIII Congreso Internacional , X Congreso Nacional de Trabajo Social y IV Congreso
Nacional e Internacional de Terapia Sociocupacional, com o tema

“Desarrollo y

Perspectivas del Trabajo Social en el mundo de hoy, realizado em Havana, Cuba, pela
Sociedade Cubana de Trabalhadores Sociais da Saúde. Com artigo previamente aprovado,
realizou sua apresentação em formato de mesa redonda, intitulado de “ESTRATÉGIA DE
COLETIVIZAR O ATENDIMENTO”, juntamente com outras duas brasileiras que
discutiram sobre o Sistema Único de Assistência Social e outra sobre o Benefício de
Prestação Continuada para pessoas com deficiência.
No dia 25/10/2017 o professor Thiago Agenor realizou apresentação de sua
pesquisa, no II Seminário Nacional de Serviço Social, Trabalho e Politicas Sociais,
promovido pela Universidade Federal de Santa Catarina, na cidade de Florianopolis. O
presente projeto foi realizado em parceria com o CIENSP- Consórcio Intermunicipal do
Extremo Noroeste de São Paulo, o material foi intitulado “A REGIONALIZAÇÃO DO
SERVIÇO

DE

ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL

PARA

CRIANÇAS

E

ADOLESCENTES: Parâmetros normativos e custo financeiro”, e teve como objetivo

principal apresentar um estudo diagnóstico para a viabilidade de implantação de um Serviço
de Acolhimento Institucional – SAI para Crianças e Adolescente perante os municípios da
micro-região de Andradina – SP, destacando a sua legalidade sócio-juridica e o custo
financeiro.
Essas ações possibilitam os professores apresentar suas produções, como também
em interação com outros profissionais, esses possam trazer para a sala de aula novidades e
qualidade para os alunos do curso de Serviço Social da FEA.

