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Eu Haline Fernanda Canelada, colaborador (a) do Hospital Estadual Américo Brasiliense, atuante na função 

de Assistente Social e no setor Serviço Social venho através deste solicitar à Comissão de Análise de 

Projetos Científicos (CAPC) do HEAB, a autorização para: 

Realização do Projeto de Pesquisa na área/setor; 

Elaboração ou publicação de artigo científico na área /setor Serviço Social; 

X  Apresentação oral ou pôster, com dados coletados no HEAB, (inserir o nome do evento científico e data 

de realização): IX Congresso Nacional de Serviço Social em Saúde - CONASSS que ocorrerá nos dias 06, 07 e 

08 de maio de 2020, no Centro de Convenções Ribeirão Preto, localizado na cidade de Ribeirão Preto - SP, 

cujo tema central é: "30 anos do SUS: Território de Lutas e o Serviço Social na Saúde".  

 

OBSERVAÇÃO: Saliento que este resumo foi idealizado e redigido pela Equipe de Serviço Social do HEAB e 

que encaminho e assino este documento enquanto membro da equipe participante: 

Danielle de Oliveira Nogueira Alvarenga 

Gabriel Maicon Lopes da Silva Grassi 

Haline Fernanda Canelada 

Juliana Martins Bassi 

 

Objetivo do Projeto, Artigo Científico ou Apresentação a ser desenvolvido 

 

Modelo Resumo: Relato de experiência profissional (máx: 2.500 caracteres (incluindo espaços e 
pontuação)) 

Eixo: Serviço Social, fundamentos, formação e trabalho profissional na saúde. 

CONTRIBUIÇÃO PARA A QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL: EXPERIÊNCIA DE UM 
HOSPITAL ESTADUAL 

 

Introdução: Frente à escassez de eventos científicos voltados a prática do Assistente Social na região, a 
equipe de Serviço Social de um Hospital Estadual, localizado no interior do Estado de São Paulo, idealizou 
um Simpósio, considerando que este espaço poderia oferecer condições para que os profissionais se 
conhecessem, estabelecessem relações produtivas de trabalho, trocassem informações, além de ser, ao 
mesmo tempo, uma variável motivacional a impulsionar a atualização profissional.  

Objetivo: Ressaltar a importância da realização de eventos que contribuam para o fortalecimento da 
categoria profissional.  

Método: Em 2018, optou-se inicialmente pelo mapeamento dos espaços de atuação do Assistente Social 
na Regional de Saúde de referência, que abrange 24 municípios. Foi realizado contato telefônico e 
sistematizado os dados em planilha com informações sobre os serviços existentes por cidade, telefone, 
responsável e endereço eletrônico. A diretoria institucional autorizou a realização e o custeio da 
organização, de forma que o evento fosse totalmente gratuito. Para a discussão inicial o tema abordado foi 
“Identidade Profissional na Contemporaneidade”, já no 2º encontro foram consideradas as sugestões dos 
participantes do evento anterior e definido o tema “Família e Politicas Publicas: Desafios Cotidianos”. A 
divulgação foi realizada via mídia social e e-mail, com solicitação de inscrição prévia. Em ambos os anos o 

Carta de Solicitação para Projeto de Pesquisa, Artigo Científico ou 
Apresentação em Evento Científico. 
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Simpósio contou com a presença de professores referências no assunto e ocorreu no mês de setembro, no 
período matutino, com a emissão de certificado aos participantes.  

Resultados: Em 2018 houve a participação de 136 profissionais e estudantes. Destes, 34 avaliaram o 
evento, sendo que 91% o classificaram como ótimo e 9% como bom, além disso, 97% informaram ter tido 
suas dúvidas sanadas. Entre as manifestações espontâneas houve sugestões para melhor utilização do 
tempo e outros elogiaram pela iniciativa na região. No II Simpósio, em 2019, houve 122 participantes, 
destes 94 avaliaram o evento e o classificaram como satisfatório (86% ótimo e 14% bom) e 98% sanaram 
suas dúvidas.  O número de registros abertos aumentou com referência à organização e iniciativa do 
evento.  

Considerações Finais: Observou-se que eventos dessa magnitude contribuem com a prática profissional, 
uma vez que, através da construção coletiva, faz emergir novos espaços para aprendizado, reflexões, 
discussão, aproximação e fortalecimento da categoria profissional.  

 

Américo Brasiliense, 12 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

_____________________________________ 

Haline Fernanda Canelada 

 


