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REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ENCONTRO SECCIONAL/NUCRESS
CRESS/SECCIONAL
CAFÉ COM CULTURA SOBRE CONSERVADORISMO E RELIGIÃO
DATA: 28/02/2019

E

Presentes: Rosângela Costa Andrean; Marcelo de Oliveira Nascimento; Jaqueline Zuin
dos Santos e Bruna Viviani Viana. Após discussão referente aos objetivos e
proposições, delibera-se pela seguinte organização:

Metodologia e organização:
Data proposta parra o evento: 30/03/2019
Local: MARL
Realização do evento em três momentos: O primeiro período será destinado para
realização de Café com Cultura, aberto para participação de toda categoria profissional.
O segundo momento será destinado a proporcionar espaço de diálogo entre Seccional e
NUCRESS com vistas a dialogar sobre o planejamento das ações para 2019. Para
finalizar a ação o terceiro período será destinado ao diálogo da Seccional – CRESS.
Conteúdo
MANHÃ – CAFÉ COM CULTURA
CONSERVADORISMO E RELIGIOSIDADE
08:30 Acolhida
9:00 MESA
Contextualização: Frente a atual conjuntura demonstra que o conservadorismo das
relações sociais ainda é muito presente na sociedade, bem como, os aspectos do
projeto ético político profissional que direcionam os/as assistentes sociais para a
superação deste elemento no seu processo cotidiano de intervenção, a seccional de
Londrina entende como necessária a discussão sobre conservadorismo e religiosidade,
com vistas a provocar o debate e reflexão junto a categoria profissional de sua área de
intervenção.
Debatedoras:
Cláudia Neves (40 MIN) – Os aspectos da religiosidade na vida cotidiana. A luz da
perspectiva de avanço científico, tecnológico e social abordar os elementos que fazem
com que a religiosidade seja, ainda nos dias atuais, elemento recorrente na formatação
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das relações sociais. Dialogar como essa perspectiva interfere - ou pode interferir – na
relação profissional do/a assistente social.
Olegna Guedes (40 MIN) – O conservadorismo nas relações profissionais e a interface
com elementos da religiosidade. Dialogar sobre os avanços teóricos alcançados pelo
Serviço Social brasileiro, materializados pelo Projeto Ético Político e seus desafios,
frente a concretude da vida cotidiana assediada por elementos conservadores.
10:20 – 12:000 DEBATE
TARDE
13:00 ENCONTRO SECCIONAL/NUCRESS
Debate junto aos NUCRESS sobre o plano de metas/2019
16:00 ENCONTRO SECCIONAL/CRESS
Debate junto ao CRESS/Sede sobre plano de metas/2019

ENCAMINHAMENTOS:
➔ Rosângela fica responsável por realizar convite para Profª Claúdia Neves e
Olegna Guedes, bem como contato com o MARL.
➔ Marcelo fica responsável por realizar contato com Profº Alfredo Batista caso uma
das palestrantes não tenha agenda para o dia 30/03/2019, também será
responsável pela formatação final da programação para divulgação.
➔ Jaqueline fica responsável pela memória da reunião e primeira proposta de
programação.
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