RELATORIO DA III CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL – UNOCHAPECÓ

LOCAL - AUDITORIO 3 - BLOCO R 3 - UNOCHAPECO
DATA - 20 DE JUNHO DE 2015
HORARIO – 8:00 ÀS 16:00
NÚMERO DE PARTICIPANTES - 66

ANTECEDENTES
A III Conferencia de Assistência Social do Curso de Serviço Social da Unochapecó foi
organizada por uma comissão composta de 8 estudantes do primeiro, quinto e sétimo
período do curso, com a assessoria de uma professora Assistente Social. A comissão se
reuniu semanalmente desde 08/04/2015 para conhecer e estudar a proposta do Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS para a X Conferencia de Assistência Social e adaptar
estratégias para a realidade local.
Para motivar a participação de todos os estudantes na atividade e mostrar a
importância de vivenciar a experiência de uma conferência, todas as turmas do curso
tiveram uma discussão sobre a Conferência de Assistência Social, entendendo a
metodologia e o tema proposto pelo CNAS. Assim cada turma contou com uma professora
de referência e no mínimo um período de aula (quatro horas) em sala para estudar a lógica
das conferências e a proposta do CNAS.
A partir dessas estratégias de preparação a Conferência foi divulgada nos murais das
salas através de cartazes com o convite e a programação. Também foi realizado convite
através dos e-mails cadastrados na coordenação do curso, além disso, estudantes de
Psicologia e Enfermagem também foram convidados, entretanto só participaram alunos
vinculados ao Serviço Social.
METODOLOGIA
No dia do evento a comissão organizadora, com o suporte da professora que
assessorou o trabalho, organizou um café de acolhida para os participantes. Concomitante
ao café foi realizado o credenciamento, já com a divisão para os grupos de trabalho. Por
volta das 9:15 foi montada a mesa de Abertura, com a presença da coordenadora do curso
e representantes estudantis. As 9:40 foi iniciada a Palestra Magna sobre o tema central da
Conferência, proferida pela Dra. Iraci de Andrade. Ao final da palestra foi aberto espaço
para dúvidas e discussões e ao término desse momento os participantes foram liberado
para o almoço. O trabalho dos grupos iniciou no período da tarde, a partir das 13:30com a
constituição de 4 grupos. Cada grupo contou com um facilitador e um coordenador, que
orientados pela comissão organizadora da conferência, avaliaram a implementação das
propostas de 2014, formularam novas propostas e indicaram estudantes que serão
delegados do curso de Serviço Social para monitorar a realização das propostas aprovadas
e organizar a próxima conferência. Na plenária final a partir das 15:50, foram apresentadas
e deliberadas as propostas.
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PROPOSTAS/ DELIBERAÇÕES
A partir do trabalho de grupo foram apresentadas e aprovadas pela plenária as seguintes
propostas:
Obs. Em cada uma dessas dimensões foram elencadas propostas para o nível interno
do curso e da Universidade.

DIMENSÃO 1- Dignidade Humana e Justiça Social: princípios fundamentais para
consolidação do SUAS no pacto federativo
1. Manter a aproximação dos acadêmicos ao Conselho Municipal de Assistência Social CMAS e outros mecanismos de controle social, através da realização de reuniões periódicas
na universidade, a fim de estimular e garantir a participação acadêmica nos fóruns,
conselhos e conferências.
2. Desenvolver um Conselho Local de Assistência Social na região do EFAPI que possibilite
a participação de acadêmicos.
3. Criação da lei que institui Política Municipal de Assistência Social
4. Socialização de informações sobre os Benefícios Eventuais
5. Criar mecanismo para mensurar os impactos sociais da política de assistência social
DIMENSÃO II: Participação social como fundamento do pacto federativo no SUAS
Propostas relacionadas com o município:
1. Qualificação da participação dos usuários da Política de Assistência Social, num
acompanhamento efetivo para formação de consciência política;
2. Elaborar materiais informativos para divulgar as ações e serviços oferecidos aos usuários;
3. Constituir conselhos locais de assistência social, conforme experiência da Política de
Saúde, em territórios dos CRAS
DIMENSÃO IV: Qualificação do Trabalho no SUAS na consolidação do Pacto federativo
Como estamos nos qualificando enquanto trabalhadores do SUAS?
1. Garantia de cota de participação de estudantes no Capacita SUAS...
2. Inserção do aluno desde o 1º período nos espaços socioocupacionais em que se
desenvolve a PAS para observação da instituição e a própria territorialidade, incluso em
uma disciplina específica.
Como se produz e divulga as produções sobre a Política da Assistência Social?
1. Realização de artigo e TCC’s sobre a Política de Assistência Social para publicação em
revistas da universidade e outras.
2. Divulgação dos trabalhos sobre PAS em Ebook próprio.
3. Apresentação de resumo de trabalhos, pesquisas sobre a PAS em seminários internos e
externos
4. Produção de cartilha e documentários relacionados a PAS para utilizar nos Serviços e
Programas de extensão desenvolvidos pela Universidade.
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Dimensão V: Assistência Social é direito no âmbito do pacto federativo
1. Implementação de uma ouvidoria no município com fins de fiscalização e denúncias.
2. Desenvolver estratégias de apropriação da PNAS por parte dos usuários, através de
atividades voltadas a socialização de conhecimentos: reuniões partilhadas com usuários;
distribuição de folders, panfletos e cartazes nos espaços dos serviços de Assistência Social;
vídeos nas salas de espera; programas de rádio; programa Mais Educação; e outros.
Delegados para monitorar as deliberações e organizar a próxima Conferência de
Assistência Social no Curso de Serviço Social: Jessica Moterle; Josiane da Silveira; Rosilei
Siqueira; Andreia Menegildo Smaniotto; Silvia Maria Neckler; Rafaela Théo Balsi; Luciane S.
Candido; Karine Kerkhoff; Idineia Weiss.
AVALIAÇÃO
Todos os participantes preencheram formulário de avaliação cujos resultados seguem:

Divulgação/mobilização
Local e infraestrutura
Programação
Participação

Ótimo
10
08
10
09

Muito Bom
14
20
12
18

Bom
21
15
18
16

Regular
09
7
5
07

Péssimo

Pontos positivos:
A participação e envolvimento dos acadêmicos
Boa participação dos acadêmicos
Todos os colegas tiveram uma participação sendo que a maioria esteve presente no sábado
Participação da maioria
Palestrante muito boa com conhecimento do assunto
Palestrante ótima
Palestrante excelente
Aprofundamento em questões pertinentes ao profissional de sua atuação, preparação e
conhecimento da realidade
Tema abordado e as propostas elencadas
O tema abordado
Espaço de conhecimento que nos permite usarmos para eventos futuros
Muito debate de ideias e participação ativa
Um excelente local de aprendizagem
Pontos negativos:
A falta de tempo para total entrosamento de mais acadêmicos
Espaço limitado
O local não era adequado em relação ao espaço
Deveria ter mais organização
A organização ficou a desejar em alguns aspectos como a condução da conferência de
modo geral
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Falta de organização e cumprimento do horário
Atraso devido a falta de compromisso de colegas
Atraso pela parte da manhã para iniciar a conferência.
Falta de pontualidade na palestra
Na hora da plenária final, foi tumultuado com conversas paralelas
Considerações:
Precisamos ter mais atividades como esta, de suma importância para os acadêmicos.
Deve-se tomar cuidado com o tempo estipulado para a realização das atividades.
Sempre tentando melhorar
Confraternização

Comissão organizadora
Chapecó-SC, 15/07/2015
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