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EMENTÁRIO 1º SEMESTRE DE 2018 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: POLÍTICA E GESTÃO II 

PROFA DRA ALDAIZA DE OLIVEIRA SPOSATI 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 

 

No Primeiro Semestre de 2018 será ministrada a disciplina Assistência Social: 

Política e Gestão II, centrada no âmbito da política internacional com 

preponderância da política latino-americana de assistência social. Fará o 

resgate das concepções fundantes da política pública de assistência social face 

o regime das políticas sociais em diferentes países com centralidade na 

proteção social   

 

EMENTA:  A disciplina Assistência Social: Política e Gestão II, complementa 

com estudos e pesquisas desenvolvidos na disciplina Assistência Social: 

Política e Gestão I, e pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e 

Assistência Social – NEPSAS, este foi implantado no Programa de Pós 

Graduação em Serviço Social da PUCSP desde 1985 desenvolvendo vários 

trabalhos, assessorias, estudos e pesquisas. A Pós-Graduação em Serviço 

Social da PUC SP é a única que mantém uma área específica de estudos e 

pesquisas em assistência social dentre os demais programas brasileiros de 

pós-graduação.  

A disciplina Assistência Social: Política e Gestão II se dedica à análise 

internacional das formas de proteção social reconhecidas como assistência 

social e serviços sociais. No primeiro semestre de 2018 dará prioridade à 

proteção social na América Latina e as semelhanças e diferenças na proteção 

social em nosso continente e ainda, a assistência social em Portugal, como 

uma das manifestações do formato to ibérico e assistência social em França 

onde se procurará contar com os estudos em estágios dos alunos de dupla 

titulação em mestrado Brasil –França. 
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CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM SERVIÇO SOCIAL I 

PROFA. DRA. DIRCE HARUE UENO KOGA 

HORÁRIO:  2ª FEIRA DAS 9H00 ÀS 12H00 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA:  A disciplina parte de um conjunto de métodos e técnicas de 

investigação, contemplando abordagens quantitativas e qualitativas. Cada um 

destes métodos possui características lógicas, epistemológicas e 

metodológicas próprias. A disciplina tem por objetivo preparar os estudantes 

para a escolha dos métodos e técnicas mais adequados para apreensão de 

seu objeto de estudo. 

 

METODOLOGIA: Tendo em vista o objetivo central da disciplina que consiste 

em “preparar os estudantes para a escolha dos métodos e técnicas mais 

adequados para apreensão de seu objeto de estudo”, considera-se pertinente 

pensá-la para além dos conteúdos específicos relativos às questões 

epistemológicas e metodológicas. Significa também articular tais conteúdos à 

própria disciplina “Seminários de Pesquisa I e II”, na perspectiva da 

complementaridade e, ao mesmo tempo, de se evitar sobreposições, 

procurando potencializar e socializar especialmente as atividades em 

laboratório.  

Buscar-se-á articular os conteúdos da disciplina com possíveis demandas 

metodológicas comuns apresentadas pelo conjunto das disciplinas do 

Programa e ou dos Núcleos de Estudos e Pesquisa, de tal forma a serem 

contempladas nas oficinas em laboratório. A disciplina apresenta duas 

modalidades (I e II) com similaridade nas unidades e temáticas, diferenciando-

se mais especificamente na unidade IV. Sua modalidade I  será ofertada no 

primeiro semestre, com ênfase na construção de medidas de desigualdades 

socioterritoriais. A modalidade II  será ofertada no segundo semestre, 

priorizando as cartografias sociais. 
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A proporcionalidade da carga horária da disciplina a ser distribuída entre a sala 

de aula e as oficinas em laboratório de informática dependerá das demandas 

apresentadas no período inicial, que se refere à Unidade I proposta no 

programa (Desafios da pesquisa hoje). Alguns dos conteúdos da Unidade III 

(Abordagens quanti-qualitativas) e Unidade IV (Ferramentas Socioterritoriais) 

serão desenvolvidos preferencialmente em laboratório de informática, em 

função da necessidade de manuseio de alguns aplicativos e bancos de dados 

disponíveis em sítios de universidades, institutos de pesquisa, organismos 

governamentais, internacionais especializados na produção de indicadores 

socioterritoriais. 

A dinâmica proposta para o desenvolvimento da disciplina consiste em: 

- Mapeamento das demandas de pesquisa dos alunos; 

- Leituras prévias de temas a serem debatidos em sala de aula; 

- Debate temático do conteúdo em sala de aula; 

- Elaboração de resenhas individuais e debate das mesmas em grupo; 

- Aula em forma de seminário com pesquisador convidado; 

- Aula em laboratório em forma de oficina para construção de indicadores 

sociais e aplicativos de cartografias sociais; 

- Realização de seminários grupais. 

 

 

ÉTICA E SERVIÇO SOCIAL  

PROFA DRA. MARIA LUCIA SILVA BARROCO 

HORÁRIO:   3ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15 

CRÉDITOS: 3      

 

EMENTA:  A disciplina Ética e Serviço Social oferece a base de fundamentação 

ontológica (crítico-dialética) para a compreensão dos modos de ser ético-

morais, em sua constituição sócio-histórica e em suas formas particulares, na 
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sociedade capitalista contemporânea e no Serviço Social. Em face das 

contradições e das exigências socioeconômicas e ideopolíticas que perpassam 

pelas motivações ético-morais na sociedade burguesa, a disciplina aborda os 

conflitos e dilemas ético-morais e o significado político das escolhas éticas, 

desvelando suas possibilidades e limites. Percorrendo a trajetória histórica da 

ética profissional, analisa as implicações éticas da intervenção profissional 

nesse contexto, visando à capacitação ético-política e à criação de estratégias 

de viabilização dos valores e princípios afirmados no Código de Ética 

Profissional.         

         

 

FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL I 

PROFA. DRA. MARIA CARMELITA YAZBEK 

HORÁRIO: 3ª FEIRAS DAS 09HS ÀS 12HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA - O curso Fundamentos do Serviço Social é oferecido em dois 

Módulos (independentes). 

O Módulo I terá como eixo programático, a análise do processo de 

institucionalização do Serviço Social como profissão, em seu movimento 

histórico e teórico na sociedade brasileira contemporânea. Nessa direção o 

curso abordará: O Serviço Social como trabalho e a questão social em suas 

novas configurações como âmbito privilegiado do exercício profissional; as 

novas demandas para a profissão, a relação com a política social e seu novo 

perfil na sociedade brasileira; a relação com a Assistência Social, com a 

filantropia e com o denominado Terceiro Setor; a construção do projeto ético 

político da profissão nos anos 90. 
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FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E QUESTÃO DO MÉTODO NA CIÊN CIAS 

SOCIAIS 

PROF. DR. ANTONIO CARLOS MAZZEO 

HORÁRIO:  4ª FEIRA DAS 09HS ÀS 12HS 

CRÉDITOS: 3  

 

EMENTA: Esta disciplina, de caráter propedêutico, tem por objetivo oferecer ao 

discente uma aproximação crítica à relação entre filosofia e ciências sociais, 

destacando os fundamentos filosóficos das matrizes fundamentais (situadas 

nas obras de Marx, Durkheim e Weber) das ciências sociais modernas 

 

 

LEITURAS BÁSICAS EM SERVIÇO SOCIAL 

PROFA DRA. RAQUEL RAICHELIS DEGENSZAJN 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 13HS ÀS 16HS 

CRÉDITOS: 3  

 

EMENTA:  Esta disciplina aborda autores, conceitos e temas que propiciem um 

patamar de aprofundamento histórico-conceitual referente à área de 

conhecimento do Serviço Social e ao seu universo profissional. 

 

Este semestre terá como núcleo temático: 

A análise da profissionalização do Serviço Social no capitalismo monopolista 

(seu estatuto teórico/ético/politico e especificidade interventiva frente à questão 

social) vis a vis à inserção da profissão na divisão social e técnica do trabalho 

como expressão do trabalho coletivo, problematizando os desafios postos à 

teoria social crítica para apreender as mediações necessárias entre trabalho e 

profissão na atual quadra do capitalismo contemporâneo e sua crise; bem 

como problematizar as intersecções entre estatuto profissional do Serviço 

Social,  divisão sexual do trabalho e clivagens entre classe, gênero e 

raça/etnia.   
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OBJETIVO: 

Dar continuidade à análise desenvolvida na disciplina no 1º semestre de 2017, 

aprofundando o debate contemporâneo do Serviço Social como especialização 

do trabalho coletivo e suas polêmicas, com base nos fundamentos teórico-

metodológicos e históricos do pensamento de Marilda V. Iamamoto e José 

Paulo Netto, e outros autores no campo marxista dentro e fora do Serviço 

Social, considerando a centralidade do trabalho, suas metamorfoses no atual 

contexto do capitalismo mundializado e financeirizado e os rebatimentos nas 

profissões, particularmente no Serviço Social. 

 

 

PARADIGMAS CONTEMPORÂNEOS, PRÁTICAS PROFISSIONAIS E  

TRANSDISCIPLINARIDADE I  

PROFA. DRA. MARIA LUCIA RODRIGUES 

HORÁRIO:  3ª FEIRA DAS 13HS ÀS 16HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA:  O propósito da disciplina é refletir sobre as rápidas transformações 

do mundo contemporâneo, analisando criticamente as tendências do agir 

profissional do Serviço Social e de áreas do campo das ciências humanas. 

Neste contexto, trata-se de destacar as possíveis implicações que as 

“mudanças de  paradigmas” produzem  no âmbito das ciências sociais e, em 

particular, na prática profissional do Serviço Social. Neste sentido, a disciplina 

dialoga com pensadores transdisciplinares de diferentes áreas do saber para 

examinar as certezas e incertezas que impregnam o mundo contemporâneo.  

 

METODOLOGIA:  O curso é desenvolvido através de aulas expositivas, 

seminários, leituras, discussão de textos, filmes e vídeos. A orientação 

pedagógica destaca também a importância dos temas de interesse dos 

participantes que poderão ser trabalhados através de oficinas da prática, em 
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sala de aula. A avaliação resultará de exercício reflexivo individual e coletivo 

(sobre temas do programa) em data previamente estabelecida. 

 

 
 

POLÍTICA SOCIAL I 

PROFA. DRA. MARTA SILVA CAMPOS 

HORÁRIO:  3ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: O objetivo da disciplina é a análise das bases históricas e teóricas 

do processo de formulação e implementação da política social, a partir das 

diferentes determinações, de caráter econômico, político, social e cultural, 

compreendidas na dinâmica do sistema capitalista, particularmente estudado 

em seu desenvolvimento desde o final do século XIX. A partir da visão da 

amplitude das sucessivas transformações e crises que nela transcorrem, desse 

período até hoje, destaca-se especialmente a compreensão da Política Social 

enquanto vinculada à constante redefinição do poder do Estado e da 

população, à progressiva mundialização da economia e à financeirização dos 

modelos de proteção social. A abordagem, quanto à diferente participação 

histórica dos governos, no período acima mencionado, se baseia num estudo 

comparativo crítico, com ênfase na ligação entre a política social e a opção 

social-democrata. Enfim, situa-se o caminho para uma posterior discussão da 

estruturação e desenvolvimento da política social brasileira. 
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SERVIÇO SOCIAL E COTIDIANO PROFISSIONAL I 

PROFA DRA. MARIA LUCIA MARTINELLI 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA:  O curso centra-se no estudo do cotidiano profissional e suas 

intrínsecas relações com as dinâmicas societárias e processos históricos 

vividos pelos sujeitos sociais. A partir de uma leitura ético-politica da profissão, 

analisa os principais marcos da formação sócio histórica brasileira em suas 

profundas interações com as raízes da questão social, evidenciando suas 

expressões no cotidiano de vida dos sujeitos que são demandantes e/ou 

usuários das politicas publicas, pela mediação das intervenções sócio 

institucionais. 

Situa-se em uma perspectiva dialética em cujo âmbito o cotidiano institui-se 

como terreno fecundo da práxis e espaço privilegiado da ação profissional. 

 

TEMA DO SEMESTRE : Cotidiano profissional uma leitura ético-política  

  

OBJETIVOS: Analisar o trabalho profissional do Assistente Social, 

considerando tanto as determinações contemporâneas que sobre ele incidem, 

bem como os principais marcos da formação sócio-histórica brasileira em suas 

profundas interações com as raízes da questão social. 

Evidenciar suas expressões no cotidiano de vida dos sujeitos e nas demandas 

que se expressam no cotidiano sócio-institucional. 

Analisar as particularidades e tensões do trabalho cotidiano do Assistente 

Social, situando as possibilidades de sua realização em uma perspectiva ético-

política. 
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SOCIEDADE CIVIL E SUJEITOS COLETIVOS  

PROFA DRA. ROSANGELA DIA OLIVEIRA DA PAZ 

HORÁRIO:  2ª FEIRAS DAS 19HS ÀS 22HS 

CRÉDITO: 3 

 

A disciplina propõe problematizar a diversidade de acepções do termo 

sociedade civil, das suas origens liberais às formulações que assume no 

debate de autores clássicos e contemporâneos, com destaque para a 

concepção de Gramsci sobre sociedade civil e hegemonia. Destaca-se o 

debate sobre a sociedade civil brasileira, heterogênea e plural, e a disputa 

entre distintos projetos societários, no processo de correlação de forças entre 

grupos e classes sociais 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ENSINO E QUESTÕ ES 

METODOLÓGICAS EM SERVIÇO SOCIAL: ENTRE AS PRÁTICAS SOCIAIS 

E AS POLÍTICAS DA HUMANIDADE  

PROFA. DRA MARIA LUCIA RODRIGUES 

HORÁRIO:  5ª FEIRA DAS 13HS ÀS 16HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: Análises e discussões sobre a produção do conhecimento em 

Serviço Social e sua expressão no exercício da prática profissional e no ensino 

tendo como desafio a regeneração do pensamento político.  O Núcleo dará 

continuidade aos estudos de temas transversais que vem realizando e à 

execução de projeto de pesquisa coletiva sobre a “Trajetória da história do 

Serviço Social – diferentes visões e versões” 

 

Integra a pauta das atividades do Núcleo: a discussão dos projetos de 

dissertações e de teses dos participantes, a realização de uma “Mesa 
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Discente”, “Diálogos Transversais” e as “Oficinas de Cinema e do 

Conhecimento”. 

 

Estudos em andamento: 

•A perspectiva inter e transdisciplinar no exercício da pesquisa 

•A subjetividade na formação e na prática do Serviço Social 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS E APROFUNDAMENTO MARX ISTA: 

O PROTAGONISMO DA CLASSE TRABALHADORA: LUTAS DE 

RESISTÊNCIA NA DIREÇÃO DO PROJETO SOCIALISTA  

PROFA DRA. MARIA BEATRIZ COSTA ABRAMIDES 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15 

CRÉDITOS: 3  

 

EMENTA: Crise estrutural do capital e do capitalismo: Atualidade histórica da 

ofensiva socialista 

 

PROGRAMA: 

 

-O significado da crise estrutural do capital e a luta de classes 

-Imperialismo- Estágio Superior do Capitalismo 

-A Transição socialista 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ÉTICA E DIREITO S 

HUMANOS: FUNDAMENTALISMO REGLIGIOSO E CONSERVADORIS MO 

MORAL 

PROFA DRA. MARIA LUCIA BARROCO 

HORARIO:  5ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15 

CRÉDITOS: 3 
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EMENTA:  O Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ética e Direitos Humanos 

(NEPEDH) oferece atividades de estudo e de pesquisa dirigidas ao 

aprofundamento da ética e dos direitos humanos, em articulação com a 

política, a cultura e o Serviço Social, visando à formação de pesquisadores e 

docentes, o fortalecimento da práxis ético–política de defesa dos direitos 

humanos, o adensamento do debate crítico e a ampliação da capacidade 

reflexiva/ interventiva profissional.  

 

EMENTA ESPECÍFICA: FUNDAMENTALISMO REGLIGIOSO E 

CONSERVADORISMO MORAL 

Dando continuidade aos estudos acerca das expressam atuais do 

conservadorismo no Brasil, o Nepedh dará início à investigação das religiões 

que se manifestam contrárias aos direitos conquistados pelos movimentos 

emancipatórios, buscando desvelar os fundamentos ético morais que dão 

suporte à sua intervenção política.  

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE FAMÍLIA: FAMÍLI A ATUAL 

E REPRODUÇÃO SOCIAL NO BRASIL 

 

PROFA DRA. MARTA SILVA CAMPOS 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3  

 

Os estudos e pesquisas conduzidos no Núcleo fundamentam-se na dimensão 

sócio-histórica da família. Esta é especialmente estudada no conjunto das 

relações que se estabelecem e variam entre Estado e sociedade, dentro da 

importância que ambos têm na reprodução social.  Esta direção leva à análise 

de sua característica simultânea de espaço particular e dos afetos, paralelo e 

articulado ao papel público que desempenha na sociedade contemporânea. 
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Além da seleção de leituras relevantes para o aprofundamento dos temas, 

serão realizados eventos com convidados e feitas apresentações pelos 

próprios participantes do Núcleo, além de análises de projetos nas áreas de 

pesquisa, internos ou externos. Estes últimos se centram no Núcleo, 

desenvolvendo-se neste semestre nos temas: exigências da formação 

profissional interdisciplinar para o trabalho com a família; mudanças legais e 

profissionais em curso nessa área; linhas gerais das transformações da 

constituição familiar em esfera local e global.  

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE IDENTIDADE: HIS TÓRIA 

ORAL: INTERFACES COM AS CATEGORIAS CULTURA E EXPERI ÊNCIA  

PROFA DRA. MARIA LUCIA MARTINELLI 

HORÁRIO:  4ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA:O Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Identidade -NEPI- é um 

espaço pedagógico interdisciplinar, de formação de pesquisadores em Serviço 

Social e áreas afins. Centra seus estudos e pesquisas em metodologias que 

possibilitem a análise da realidade social, a partir do trabalho com a fonte oral, 

na sua interação com as demais fontes. 

Situa a pesquisa com fonte oral como metodologia de análise da realidade 

social capaz de alcançar a experiência dos sujeitos no seu viver histórico 

cotidiano e na elaboração de seus modos de vida. 

Ao longo do semestre será analisada a importância da categoria cultura no 

âmbito da perspectiva marxista e do legado marxiano, situando sua importância 

para o trabalho profissional cotidiano e para a pesquisa na área. 

 

OBJETIVO E METODOLOGIA: Com base em metodologia essencialmente 

participativa, o objetivo do Núcleo no semestre será explorar as peculiaridades 

da pesquisa com fonte oral, especialmente no que se refere à possibilidade de 
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trazer aportes significativos para o trabalho profissional cotidiano em suas 

intrínsecas relações com as dinâmicas societárias e processos históricos 

vividos pelos sujeitos sociais. 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MOVIMENTOS SOCI AIS: 

MOVIMENTOS SOCIAIS, RESISTÊNCIAS, ARTICULAÇÕES E 

ENFRENTAMENTOS 

PROFA DRA ROSANGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DA 13HS ÀS 16HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA: No 1º semestre de 2018 o Nemos realizará estudos e pesquisas 

sobre os movimentos sociais no cenário de golpe e eleições parlamentares, 

debatendo as expressões de resistências, articulações e enfrentamentos ao 

Estado brasileiro e ao desmonte das políticas sociais. Nesse enfoque destacar-

se-á as análises e produções teóricas recentes sobre movimentos sociais. 

Daremos também continuidade ao projeto de pesquisa MOVIMENTOS 

SOCIAIS E SERVIÇO SOCIAL: FORMAÇÃO, MEMÓRIA, IMPASSES E PARA 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA POLÍTICA HABITACIONAL 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISA SOBRE SAÚDE E SOCIEDAD E: A 

POLÍTICA DE SAÚDE NO CONTEXTO DAS CONTRARREFORMAS E  DAS 

ESTRATÉGIAS DE AJUSTE FISCAL 

PROF. DR. À DEFINIR 

HORÁRIO:  5ª FEIRA DAS 09HS ÀS 12HS 

CRÉDITOS: 3     

 

EMENTA:  O NEP sobre Saúde e Sociedade ocupa-se do processo de 

formulação, implantação, gestão, monitoramento e avaliação da política de 
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saúde nas esferas municipal, estadual e federal, à luz dos parâmetros 

nacionais e internacionais e do referencial legal-normativo para a área. 

Procurando identificar os determinantes históricos, sociais e culturais das 

condições de saúde da população brasileira, o NEP dedica-se à análise crítica 

dos programas, projetos e serviços da área, sob o critério da universalidade do 

acesso, contrapondo-se ao processo de privatização em curso. Aborda ainda a 

política de educação permanente e capacitação dos profissionais da área, 

especialmente as/os assistentes sociais. 

 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE SEGURIDADE E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: ANÁLISE DO REBATIMENTO DAS DECI SÕES DO 

GOVERNO SUBSTITUTO E DAS NOVAS GESTÕES MUNICIPAIS N O SUAS 

PROFA. DRA. ALDAÍZA DE OLIVEIRA SPOSATI 

HORÁRIO:  2ª FEIRA DAS 9H00 ÀS 12H00 

CRÉDITOS: 3  

 

O NEPSAS-Núcleo de Seguridade e Assistência Social implantado no 

Programa de Pós Graduação em Serviço Social da PUCSP desde 1985, 

mantem-se presente no novo currículo do PEPGSSO. A trajetória do NEPSAS, 

com 30 anos de existência é pioneira no PEPGSSO, pela sua posição 

inaugural em colocar sob tema de estudos e pesquisas a política de assistência 

social, e sua gestão pelo SUAS-Sistema Único de Assistência Social, no 

âmbito dos programas brasileiros de Pós Graduação em Serviço Social.  

No ano de 2017 os membros do NEPSAS se dedicaram a  an.sie do program 

Crinaça feliz (NCA) e  a pesquisa do Proext sobre  Medidas Socioeducativas 

em meio aberto. 

 A orientação neo liberal do  governo  que se propõe substituto   vem alterando 

ao arrepio dalei oconteudo do SUAS e rompendo com opacto federativo 

assentado inclusive em  medidaspactuadas entre os entes par avanço do 

SUAS.  Umdos movimentos previstos é oda aprovação de legislação estadual  
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e municipal  do SUAS em cada ente federativo.  Neste caso o NEPSAS tem 

atuado fortemente quer para aprovação da PEC -241  votando-a em segunda 

votação,  e assim alterar o conteudo da  Constituição Estadual  de São Paulo,  

em seu artigo sobre a ssitencia social,ali  nominada de promoção social. 

Dedicou-se ainda em 2016 a proposta de redação de lei estadual do Suas em 

resposta à consulta pública;  e ainda uma minuta referência de Lei Municipal do 

SUAS construida  por meio de seminários com  repesntants do 

COEGEMAS/SP- Frente Paulista.  Seminario sobre o impacto na legislação 

municipal do MROSC ,e  

 

Durante o primeiro semestre de   2017 o NEPSAS se ocupou da  Análise do 

rebatimento  na assisencia  social  no governo federal e nos municipais.no 

segundo semstre centrou-se na pesuia do Proext inicada no NCA que foi   

ativado no primeiro semestre de 2017. Todas estas contribuições 

permanecem  atrivas em  distintos cenarios de discussão que terminam por 

exigir momentos de debate e troca de experiências.  

Uma das pesuisa que foi realiada e que demanda ser concluida diz respeito  a 

busca presença de defesa de  atenções da assistencia social nos campos dde 

defensoria e do ministerio publico.  

Elaborou-se documento basio quetoavia não foi discutido e articulado como 

pensado  .  

 

EMENTA: A defesa de direitos socioassistenciais  junto a Justiça. O 

entendimento da sitencia social como umdso instiutos da seguridade social na 

proteçãosoial brasileira pelo Judiciario.   

1-Retomada do documento base quefoi resultao de pesquisa pelos alunos. 

2-Organização de seminários com especialistas no cmapos do direitos e 

daproteção social sobre a oconteduo dos direitos  socioassitenciais. 

3-Distinção do campo dos direitos socioassistenciais no ambito dos direitos 

humanos e sociais.  
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NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE TRABALHO E PROF ISSÃO: 

A NOVA MORFOLOGIA DO TRABALHO DE ASSISTENTES SOCIAI S NAS 

POLÍTICAS SOCIAIS 

 PROFA. DRA. RAQUEL RAICHELIS DEGENSZAJN 

HORÁRIO:  3ª FEIRA DAS 16HS ÀS 19HS 

CRÉDITOS: 3 

 

EMENTA:  Desenvolver estudos e pesquisas, com base na teoria social 

marxiana e marxista, sobre o serviço social na divisão social (sexual) e técnica 

do trabalho no contexto do capitalismo contemporâneo como uma 

especialização do trabalho coletivo. Aprofundar as reflexões sobre a natureza e 

expansão do trabalho em serviços e a inserção do/a assistente social neste 

setor, analisando os conteúdos e a direção social do trabalho, as novas formas 

de gestão e de organização do trabalho, os processos de assalariamento a que 

está submetido/a, especialmente na esfera estatal, problematizando as 

relações que se estabelecem entre o Estado, as politicas sociais, a gestão do 

fundo público e a lei do valor.  

OBJETIVOS 

1.Dar continuidade às reflexões sobre o trabalho frente às transformações 

contemporâneas em suas formas de organização, gestão e controle, nos 

marcos do capitalismo “em tempo de capital fetiche”;  

2.Aprofundar a análise sobre os serviços e o trabalho nesse âmbito, como 

nichos de valorização do capital e o papel relevante que assumem no 

capitalismo monopolista do século XXI; 

3.Analisar e problematizar a nova morfologia do trabalho de assistentes 

sociais, suas (novas) configurações, formas de organização e 

processamento, no contexto de aprofundamento das contrarreformas 

neoliberais do Estado e das políticas sociais.   
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ATIVIDADE PROGRAMADA: FORMAÇÃO DOCENTE E ESTRATÉGIA S 

PEDAGÓGICAS NO ENSINO SUPERIOR 

PROFA RESPONSÁVEL:  MARIA LUCIA RODRIGUES 

CONVIDADOS: PROFA DRA. BERNADETE A. GATTI, PROF. DR. MARCOS 

T. MASETTO, PROFA DRA. LARISSA DAHMER PEREIRA E PROFA DRA 

ROSANGELA BATISTONE 

HORÁRIO: 6ª FEIRA DAS 09HS ÀS 12HS 

CRÉDITOS: 2 

DATAS: 06/04; 13/04; 20/04; 27/04; 04/05 E 11/05 

 

PROPOSITORES: Discentes do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o 

Ensino e Questões Metodológicas em Serviço Social (NEMESS) e a Profa Dra. 

Maria Lucia Rodrigues 

 

EMENTA:  A proposta consiste em analisar a conjuntura da educação superior 

brasileira, desenvolvendo reflexões sobre organização e flexibilização da matriz 

curricular. Nesse contexto prioriza ainda a discussão em torno das estratégias 

pedagógicas contemporâneas. 

 

OBJETIVO:  Aprimorar os/as mestrandos/as e doutorandos/as para a docência 

no ensino superior com ênfase nas metodologias e estratégias pedagógicas, 

considerando o papel social do ensino superior. 

 

JUSTIFICATIVA : A proposta surge a partir das reflexões dos/das discentes 

participantes do NEMESS, preocupados/as com a formação específica para a 

atuação no ensino superior. Há consenso de que a pós-graduação forma 

pesquisadores críticos e altamente qualificados para o exercício deste eixo 

educacional, compreendendo a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e 

extensão, entretanto, ainda existem lacunas para o exercício da prática 

docente. 
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PROGRAMA DA ATIVIDADE 

 

1.Análise da conjuntura da Educação Superior Brasileira – Profa. Larissa 

Dahmer Pereira 

•O ensino superior 

•Revisão das Leis de diretrizes e Bases da Educação nacional (LDB) 

•Diretrizes Curriculares do Serviço Social MEC e ABEPSS 

•Ensino a Distância (EaD) – Problemáticas e Impactos a partir do marco 

regulatório 

 

2.Organização e Flexibilização da Matriz Curricular I – Profa. Bernardete Gatti 

•A Construção dos Planos de Ensino 

•Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

•Plano de Desenvolvimento Institucional (PPI) 

•Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

 

3.Organização e Flexibilidade da Matriz Curricular II – Profa Bernardete Gatti 

•Ensino, pesquisa e extensão: é viável? 

•O papel social do ensino superior 

 

4. Estratégias Pedagógicas I – Prof. Marcos T. Masetto 

•Competências e habilidades do professor do ensino superior 

•Elaboração de planos e provas 

•Didática e metodologia de ensino 

•Sala de Aula 

 

5. Esstratégias Pedagógicas II – Prof. Marcos T. Masetto 

•Estratégias de ensino e aprendizagem 

•Novas tecnologias para sala de aula 
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Observação: Ao final da atividade o grupo propõe a realização de uma mesa 

temática composta por todos os professores dos módulos e coordenador da 

ATP, com a finalidade de discutir rumos do ensino superior. 

 

 


