FACULDADE CATÓLICA SANTA TERESINHA
CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU
Autorizada pela Portaria nº 3.892 - MEC – DOU 26.11.2004
CNPJ N° 05.845.288/0001-19
A Missão da Faculdade Católica Santa Teresinha é contribuir para o desenvolvimento da região do Seridó, formando no nível
Superior cidadãos-profissionais íntegros, conscientes, comprometidos com o desenvolvimento da Educação, Ciência e Cultura,
na promoção dos valores indispensáveis à vida e ao convívio humano-social.

VISITA TÉCNICA 2016.2
ASCAMARCA – Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Caicó
Turma: SERVIÇO SOCIAL – 2° Período
Professores: Ms. Petrúcio de Lima Ferreira e Ms. Juliana Kelly Dantas da Silva
Justificativa: A visita técnica à Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de
Caicó tem o intuito de mostrar aos alunos, 2° período do Curso de Serviço Social, as
realidades sociais existentes e vivenciadas por cada membro da ASCAMARCA, como
também, identificar o meio de produção social do trabalho desempenhado por este
recorte social, atrelado as expressões da questão social do nosso meio. Os membros da
Associação organizaram-se em grupo para o enfrentamento das atribuições do sistema
capitalista como uma espécie de permanência viva para com o meio. Baseados em Karl
Marx, quando nos fala que o homem passa a ser visto na sociedade pelo que ele tem e
não pelo que ele é, estaremos conhecendo e aprendendo in loco as atividades produtivas
em nosso meio.
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Objetivo Geral: Subsidiar o acadêmico na compreensão crítica da realidade social,
através de perspectivas sociológicas clássicas e de suas releituras, utilizadas na análise da
sociedade contemporânea frente às transformações societárias que incidem sobre a
organização do trabalho e da questão social.

Metodologia: A metodologia estabelecida para a visita é inicialmente de uma exposição,
a partir dos membros gestores da associação, sobre a organização das relações de
trabalho, bem como a observação da estruturação da Associação e dos seus Associados.
Posteriormente, os participantes terão oportunidade de questionarem sobre a observação
frente ao desenvolvimento de perguntas exploratórias, contribuindo para capacitar e
adensar o conhecimento acerca das atividades vivenciadas e realizadas cotidianamente.
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