
Data: 20/09 - 14:30 horas

Local: sala Google Meet

Sala 1

Ofensiva ultraneoliberal do capital e lutas sociais;

1. Modo de produção capitalista e reprodução ampliada da barbárie. caminhos e

descaminhos para a classe trabalhadora

2.     Deslocamentos internos forçados sob a perspectiva marxista

3.     Neodesenvolvimentismo arraigado

4.     Crise do capital e relações de trabalho no brasil: indicações para análise

5. O processo de precarização do trabalho no Brasil: as novas formas de exploração da

contemporaneidade

6.     A organização dos trabalhadores no século xxi: desafios no contexto neoliberal

7.     Os obstáculos para o sindicalismo brasileiro após o golpe de 2016

8. A uberização do trabalho e a criminalização da classe trabalhadora na ofensiva

neoliberal

9. Capital fictício e a lógica destrutiva da acumulação capitalista: o caso da barragem

da Samarco

10.  Mineração extrativista em Mariana (MG): o capitalismo moendo vidas e a natureza

Sala 2

As expressões da exploração/opressão de classes no contexto da ofensiva ultraneoliberal do

capital

1. Racismo estrutural e exploração: da escravidão ao (des)privilégio da servidão

capitalista

2. A paz está proibida: construtos da violência racial e repressão as “classes perigosas”

(1970).



3. Força de trabalho supérflua, desocupação, inatividade e raça/cor: uma interpretação

dos dados estatísticos da PNAD/IBGE

4. Racismo estrutural em tempos de neoconservadorismo: uma análise das práticas

racistas em empresas aéreas

5. Genocídio da juventude negra: análise sobre mortes violentas em uma região do

município de Juiz de Fora

6. A segregação espacial como expressão da exploração e da opressão das classes

pobres no Brasil

7. Trabalho feminino na realidade nacional: relações de exploração, dominação e

opressão

8.     O debate em torno da religião e os consumidores de drogas

Sala 3

Lutas Sociais, resistências e internacionalização

1. Ofensiva ultraneoliberal: o ataque as lutas sociais urbanas como resposta à crise do

capital

2. Da inconsequência irracional à crise política: notas sobre classismo, lutas sociais e

antirracismo

3.  Memórias de lutas e resistência: o que Walter Benjamin tem a nos dizer?

4. O debate sobre os novos movimentos sociais: perspectivas e críticas

5. Relações entre questão agrária, questão social e lutas sociais na formação

econômico-social brasileira

6. Agroecologia e soberania alimentar: contribuições às experiências de formação política

no Brasil e na Espanha

7.  Considerações sobre a greve internacional de mulheres de 2017

8. Questões de genero, movimento feminista e serviço social,

9. Lutas sociais e Serviço Social: a diversidade sexual na revisão da literatura profissional

brasileira



Sala 4

Política Social, trabalho e questão social: retrocessos e resistências na conjuntura atual - A

1. Política social, avanços, retrocessos e desafios: uma análise a partir da teoria

valor-trabalho

2. Neoliberalismo, fundo público e a seguridade social brasileira

3. A(des)proteção social e a superexploração da força de trabalho

4. Acena de uso da tecnologia e a desigualdade social do Brasil

5. Crise e retrocesso nas políticas e direitos sociais: opressões da classe trabalhadora no

governo bolsonaro

6. Fome, trabalho e questão social no Brasil: desafios e retrocessos em tempos

pandêmicos

7. A política municipal para população em situação de rua em Belo Horizonte: uma

proposta de análise dos anos de 2017 a 2022

8. Mulheres em cárceres

9. Transvestigêneres e precariedade da vida: interseccionalidade, prostituição e trabalho

em realidade interiorana.

Sala 5

Política Social, trabalho e questão social: retrocessos e resistências na conjuntura atual - B

1. Escalada conservadora e ultraneoliberalismo: indicações a partir da política de

assistência social

2. Política de assistência social, benefícios eventuais e desafios atuais

3. Benefícios eventuais em tempos de pandemia da covid-19: uma análise das demandas e

desafios na oferta no município de Parintins/AM

4. Gestão da política de assistência social no contexto da pandemia do covid 19 na cidade

de São Paulo

5. Negacionismo e desvalorização da ciência: expressões do conservadorismo na política

de saúde brasileira atual



6. Comunidades terapêuticas no norte fluminense do estado do RJ: análises iniciais e

preocupantes.

7. A atuação dos residentes na estratégia de saúde da família em tempos de pandemia

COVID–19

8. A ausência de políticas sociais para pessoas trans e a judicialização do direito à

cidadania

Data: 20/09 - 19 horas

Local: sala Google Meet

Sala 1

Ofensiva ultraconservadora e resistências: formação e trabalho profissional – A

1. Tendências da produção do conhecimento na graduação em Serviço Social: análise a partir

das monografias.

2. A indispensabilidade do estudo da (crítica da) economia política para a formação em Serviço

Social

3. O ensino da questão social na formação dos assistentes sociais

4. As obras de Ricardo Antunes na formação profissional em Serviço Social: apresentando

pistas…

5. Liberdade, democracia e cidadania: tendências identificadas no debate dos fundamentos

6. A ética enquanto objeto de pesquisa na contemporaneidade

7. A pesquisa na formação dos/as assistentes sociais em meio a precarização educacional no

ensino superior

8. Notas sobre a pesquisa e o ensino do Serviço Social na história

9. Questão racial e Serviço Social: os desafios para o enfrentamento do racismo na formação

profissional

10. “Ó, vida futura! nós te criaremos”: 50 anos do serviço social na UFMT



Sala 2

Ofensiva ultraconservadora e resistências: formação e trabalho profissional- B/

Internacionalização do Serviço Social: as articulações contemporâneas na formação e

trabalho profissional

1. Irracionalismo, neoconservadorismo e incidências no serviço social: notas para o debate

2. Os fundamentos do serviço social: análise das tendências teórico-metodológicas presentes

no debate do serviço social

3. Serviço Social e projeto profissional: algumas reflexões

4. Elementos para a compreensão da perspectiva crítica no Serviço Social

5. As possibilidades do trabalho frente à atual crise capitalista: contribuições ao Serviço Social

6. Pandemia por COVID-19 e Serviço Social: requisições institucionais e atribuição privativa

7. Trabajo Social en el contexto de COVID-19: retrocesos, resistencias y desafios en la región

iberoamericana

8. A dimensão ética na formação de assistentes sociais na Espanha: dados preliminares de

pesquisa internacional

9. Estágio e supervisão na formação em serviço social: o debate português

10. Serviço Social e a pandemia da COVID-19: contribuições de pesquisa internacional

Sala 3

Lutas Sociais e Serviço Social: a construção de resistências no interior da profissão

1. A relação entre Serviço Social e teoria social de Marx: análise das revistas Serviço Social e

Sociedade nos últimos 10 anos

2. Serviço Social brasileiro entre o espináfre e a criptonita.

3. Serviço Social e ação popular no Rio Grande do Sul

4. Serviço Social na história da ditadura no RJ: veredas da politização, repressão e resistência

5. Serviço Social e processos de resistência: análise preliminar acerca de movimentos populares

em Juiz de Fora no contexto da ditadura militar

6. Direitos humanos, justiça reprodutiva e contribuições para o Serviço Social



Sala 4

Política Social, trabalho e questão social: retrocessos, resistências e desafios ao Serviço

Social

1. Capitalismo dependente, Serviço Social e políticas sociais

2. Políticas sociais e intersetorialidade: reflexões sobre a experiência em treinamento profissional

3. Expropriações de direitos e política de saúde: implicações para o trabalho profissional.

4. Assistência estudantil após contexto de pandemia da COVID-19: a importância da atuação

interdisciplinar entre psicólogos e assistentes sociais em universidades públicas.

5. População em situação de rua: estratégias profissionais em tempo de opressão de classes no

contexto da ofensiva ultraneoliberal do capital.

6. Serviço Social e o debate do envelhecimento: relevância de uma maturidade teórica acerca da

temática.

7. Juventudes, tempo e questão social: transição para a vida adulta na sociedade do capital.

8. Racismo e sofrimento mental: o olhar do Serviço Social a partir de uma revisão integrativa

9. Políticas do cuidado e sistema prisional: relatos de uma experiência junto a dissidentes sexuais

e de gênero em Minas Gerais.

10. Dissidências sexuais e de gênero: implicações para o exercício profissional de assistentes

sociais


