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Apresentação Oral
SALA 1 – SERVIÇO SOCIAL
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS DEVE SER ENTREGUE AOS
AVALIADORES NO DIA DA APRESENTAÇÃO DO ARTIGO.

Google meet: https://meet.google.com/vgu-vaxc-moy
PROFESSORES AVALIADORES: Nair Yayoi Haikawa; Juliana Siqueira da Silva;
Livia Marinho de Moura

1. A IMPLEMENTAÇÃO DO SUAS E O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL
Andreza Ribeiro Verçoza; Rosana Costa Silva; Lívia Marinho de Moura; Juliana Siqueira da Silva;
Nair Yayoi Haikawa
RESUMO
O presente artigo expressa o conteúdo sobre a implementação do SUAS e a importância deste sistema
para que o assistente social execute o serviço e suas normativas. Descreveremos nesse contexto,
algumas avaliações a respeito dos espaços e processos de trabalho do/da Assistente Social no âmbito
do SUAS. De maneira paralela foi realizado um levantamento bibliográfico e documental realizado junto
as produções nos últimos tempos, bem como, nas legislações relacionadas a política e a profissão,
como também nos manuais e publicações do Ministério e Desenvolvimento Social – MDS e Ministério
da Cidadania.
PALAVRAS-CHAVE: política social; SUAS; trabalho profissional; serviço social.

2. DIREITOS HUMANOS E O CÁRCERE: Em relação ao Estado e suas vertentes
Aysla Jardim França; Milena Magrini Diniz; Lívia Marinho de Moura; Juliana Siqueira da Silva;
Nair Yayoi Haikawa
RESUMO
O presente trabalho se remete à cerca de uma circunstância cuja está condição está à beira das
concepções infames, a partir de uma ideologia respectiva, ou senso comum de um indivíduo para com
o outro, e também, o a salvo de uma rica constituição que prevê através de uma força maior, a
segurança e asseguridade de direitos humanos para criaturas aquelas quais se encontram em situação
de pena em privatização da liberdade. Mais concretamente, o estudo tenciona-se a uma crítica no
âmbito de direitos humanos, com incline ao sistema carcerário brasileiro, e suas efetivações. Deturpado
deslumbre de reabilitação, ressocialização, segurança, entre outros respaldos.
PALAVRAS-CHAVE: dignidade; humana; desqualificações; pessoais.

3. FAMÍLIA ACOLHEDORA
Vaneide da Silva Franco de Queiroz; Helenice de Sousa Silva dos Santos; Lívia Marinho de
Moura; Juliana Siqueira da Silva; Nair Yayoi Haikawa
RESUMO
Este artigo aborda como vivem crianças e adolescentes que são acolhidos em um lar provisório por
uma família acolhedora, que orientam os acolhidos que vão permanecer naquele lar por um certo tempo
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até voltar para o convívio familiar até serem adotados ou ser encaminhados para família extensa. Para
o desenvolvimento desta metodologia foi feito uma revisão bibliográfica em diferentes obras para o
desenvolvimento deste artigo.
PALAVRAS-CHAVE: família; acolhedora; crianças; adolescentes.

4. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Milena Magrini Diniz; Lívia Marinho de Moura; Juliana Siqueira da Silva; Nair Yayoi Haikawa
RESUMO
Este artigo relata sobre as pessoas em situação de rua e os processos sociais visando a garantia dos
direitos da população que foram violados. Este trabalho apresentará a teoria e os principais significados
da dificuldade de obtenção dos direitos dos moradores de rua causada pelos movimentos sociais
históricos da sociedade capitalista. Tendo em vista que, apesar de seu impacto social, o setor de
serviço social ainda raramente discute esse tema, por isso também demonstrará importância social ao
despertar o debate sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: pessoas; situação; rua; serviço social.
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