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PROFA. DRA. DIRCE HARUE UENO KOGA 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 9:00 – 12:00 

CRÉDITOS: 3 

 

Disciplina: Construção do conhecimento em Serviço S ocial II 
 
 
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”. 
 

 
 
Prof.ª Dra. Maria Lucia Silva Barroco 
Quinta feira: das 19:15 – 22:15    
 
 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ética e Direitos H umanos (NEPEDH)  
 
Ementa Geral:                                           
O Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ética e Direitos Humanos (NEPEDH) 
promove estudos e pesquisas dirigidas ao aprofundamento ético e político da 
cultura e dos direitos humanos, em articulação com 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. O NEPEDH é 
cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e suas atividades 
vinculam-se à pesquisa desenvolvida atualmente pela coordenadora: Do 
Neoconservadorismo ao neofascismo: apologia da violência e do irracionalismo 
no enfrentamento ideológico dos antagonismos sociais no brasil.  

 

 

 Emente específica:                                     

Tema: A situação dos refugiados no Brasil e os direitos h umanos I e II   
 



 
 

 

 

Rua Ministro Godoi, 969, Perdizes - 05015-000 - São Paulo - SP - sssocial@pucsp.br  
www.pucsp.br/pos/ssocial      

5

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social 

Em 2017, dando continuidade ao estudo da crise humanitária dos 
deslocamentos forçados, iniciado no segundo semestre de 2016, o núcleo 
investigará a situação de refúgio no brasil, considerando-a como parte 
constitutiva desta crise mundial e expressão da questão social articulada às 
violações de direitos humanos no contexto de crise estrutural do capitalismo e 
de barbárie.  
 
 
 
 
 

PROFA. DRA. MARIA CARMELITA YAZBEK 

HORÁRIO: 3ª FEIRAS DAS 09:00 -  12:00 

CRÉDITOS: 3 

 

FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL II 

 
  
O Módulo II (2º semestre de 2017) terá como proposta programática a análise 
da polêmica teórico/metodológica do Serviço Social na contemporaneidade, 
entendendo-a como expressão da incorporação pela profissão de matrizes 
fundamentais de conhecimento do social na sociedade burguesa. Este Módulo 
abordará também, os paradigmas emergentes e seu lugar no debate atual da 
profissão.  
 

 

 

 

 

 

PROF. DR. ANTONIO CARLOS MAZZEO 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 09HS ÀS 12HS 

CRÉDITOS: 3  

 
Disciplina: Seminários Temáticos: 
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“Os Seminários Temáticos destinam-se ao aprofundamento de temáticas e 
categorias centrais às áreas de concentração e linhas de pesquisa, variando 
seus temas a cada semestre” 
 
Para o 2º semestre de 2017, a temática é a seguinte:  
 
Quotidianidade, senso comum e pensamento conservador. 
 
A partir de reflexões conceptuais sobre quotidiano, pensamento imediato e 
construção da mediação, será abordado o problema do Senso 
Comum/Ideologia Hegemônica e de como ele se constrói a partir das 
contradições e das determinações objetivas das formas societais capitalistas. 
A disciplina terá como foco o processo de construção, na contemporaneidade, 
de consensos retrógrados e conservadores e sua composição política, em 
especial, o jogo das classes e da ideologia - com a ação dos meios de 
comunicação -  na construção de “saídas” bonapartizantes e de núcleos 
autocráticos que, ao limite, geraram fenômenos como o fascismo "clássico", 
italiano e alemão, e as formas conservadoras e reacionárias do mundo de hoje, 
todos tendo como pano de fundo a "cultura" majoritária e as composições 
éticas e/ou as tradições culturais e religiosas, em especial na Europa, 
mas também, abordando o caso brasileiro” 
 
 

 

PROFA. DRA. MARIA LUCIA RODRIGUES 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 13:00 ÀS 16:00 

CRÉDITOS: 3 

 

PARADIGMAS CONTEMPORÂNEOS, PRÁTICAS PROFISSIONAIS E  

TRANSDISCIPLINARIDADE II 

 

 

EMENTA: O propósito da disciplina é refletir sobre as intensas e rápidas 

transformações do mundo contemporâneo, analisando criticamente as 

tendências do agir profissional do Serviço Social. 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 privilegia a superação 
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do pensamento fragmentado, dialoga com pensadores transdisciplinares de 

diferentes áreas do saber e retoma a questão da subjetividade na relação entre 

razão e emoção para examinar as certezas e incertezas que impregnam o 

mundo contemporâneo.  

 

 
Profa. Dra. MARTA SILVA CAMPOS 
HORÁRIO: 3ª. Feira – 16:00 – 19:00 
CRÉDITOS: 03  
 

DISCIPLINA: POLÍTICA SOCIAL II  
 

EMENTA 
 
O objetivo da disciplina é promover a compreensão das instituições e 

tendências da política social brasileira com o sentido de uma aproximação de 

suas perspectivas futuras, a partir da análise articulada de três conjunturas 

significativas: período 1930-1945; pós-1964; e principalmente da atualidade. 

Centra-se na análise deste último período, enfatizando seu caráter fortemente 

marcado pelo desequilíbrio entre a participação das diferentes políticas e 

estratégias componentes da Seguridade Social. Fatores como: sua focalização 

no combate à pobreza; monetarização da cobertura de proteção social; lenta 

institucionalização; caráter internacionalizado e verticalizado das matrizes dos 

programas, aliam-se a um cenário de precarização do trabalho, queda das 

solidariedades estruturais, configurando a decadência – na verdade o 

desmonte - das garantias estatais e societárias. 

 

PROFA DRA. MARIA LUCIA MARTINELLI 

HORÁRIO: 5ª FEIRA DAS 16:00 ÀS 19:00 

CRÉDITOS: 3 

 

SERVIÇO SOCIAL E COTIDIANO PROFISSIONAL II 
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Tema: Mediações  éticas e efetivação de direitos  

 

EMENTA:  A disciplina centra-se no estudo do trabalho profissional cotidiano do 

Assistente Social, em uma perspectiva ético-política. 

Analisa as determinações societárias contemporâneas em suas relações com 

as demandas que se expressam no cotidiano institucional, situando as 

possibilidades teórico-metodológicas e técnico-operativas de realização do 

trabalho cotidiano na perspectiva da ética e dos direitos humanos. 

 

Profa. Dra. Aldaíza Sposati 

Créditos: 03 

2ª FEIRA -  16:00 – 19:00 
 
Ementa da Disciplina Assistência Social: Política e  Gestão I – 
 
Ementa: No segundo semestre de 2017 a disciplina Assistência  Social : 
Política e Gestão I , que é centrada no âmbito da política brasileira de 
assistência social, fará o resgate das concepções fundantes da política pública 
de assistência social em sua trajetória de 30 anos desde a publicação do livro 
A Assistência na Trajetória das Políticas Sociais Brasileiras, publicado pela 
Cortez Ed., em 1985 por Sposati, Yasbek, Falcão e Bonetti. 
O ponto de partida será o Seminário promovido pelo NEPSAS em 1994, sobre 
Polêmicas e Perspectivas da Política de Assistência Social ou uma década que 
antecipa a PNAS de 2004.Trata-se de construir a clara noção da heterodoxia 
conceitual dessa política e suas implicações.  
Segue-se com a concepção de proteção social, seus elementos conceituais   
pública particularizando a proteção social distributiva, e o modelo brasileiro de 
assistência social.  Trata-se aqui de aprofundar a concepção de proteção social 
e o sentido e implicações de uma política pública de proteção social.  A partir 
desta base ocorrerá o aprofundamento das categorias presentes na construção 
e operação do -SUAS -Sistema Único de Assistência Social entre os entes 
federativos. O conjunto de questões   postas a cada instância de gestão e a 
particularização das gestões municipais ocuparão as reflexões sobretudo 
considerando o Plano Decenal Nacional do SUAS -2016-2026. 
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Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Ensino e Questõ es  

Metodológicas em Serviço Social – NEMESS 

 

Coordenação: Profa. Dra. Maria Lucia Rodrigues 

Dia e Horário: 5ª feiras, das 13 às 16hs. 

 

 

Tema: As diferentes dimensões das práticas sociais – reflexão sobre 

temas transversais no exercício de intervenção prof issional  

 

Ementa 

Análises e discussões das produções do conhecimento em Serviço Social e 

sua expressão no exercício da prática profissional e no ensino.  

 

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

dissertações e de teses dos participantes; realização de “Mesa Discente”; 

“Diálogos Transversais”; “Oficina de Cinema”. 

 

 
 

 

 
Coordenadora: Profa. Dra. Maria Beatriz Costa Abram ides 
Horário: 19:15 h às 22:15 horas - Quarta-feira 
 
NEAM- Núcleo de Estudos e Pesquisas em Aprofundamen to Marxista 
 
EMENTA:  
 
Tempo de revolução social?  Socialismo ou barbárie? 
O Legado da Revolução Russa- 100 anos 
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PROGRAMA 
 
Antagonismo entre forças produtivas e relações sociais de produção no 
capitalismo contemporâneo 
A possibilidade histórica da supressão positiva da ordem do capital: condições 
objetivas e subjetivas da classe trabalhadora face à hegemonia do capital e 
avanço das forças regressivas 
 
 
  
 
Prof.ª Maria Lucia Silva Barroco 

terças feiras das 19:15 às 22:15  

 

Disciplina: O método em Marx  

 

 Ementa  

A disciplina “O método em Marx” apresenta os fundamentos e pressupostos 

ontológicos da concepção teórico-metodológica de Marx. Através do estudo  

das principais obras do autor e de pensadores herdeiros dessa tradição, assim 

como da explicitação do processo de sua apropriação pelo Serviço Social, 

objetiva-se a capacitação dos alunos para a pesquisa, numa  perspectiva 

investigativa crítica, histórica e de totalidade.    

 

PROFA DRA. MARTA SILVA CAMPOS 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 16:00 – 19:00 

CRÉDITOS: 3  

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE FAMÍLIA - NEP –  FAM   
 
TEMA: Desafios políticos e legais no trabalho inter profissional com 
famílias em tempos do atual desmonte da Seguridade Social 
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EMENTA 
 
Os estudos e pesquisas conduzidos no Núcleo fundamentam-se na dimensão 
sócio-histórica da família, para analisar sua característica de espaço particular 
e dos afetos, paralelo e articulado ao papel público que desempenha na 
sociedade contemporânea. Ela é especialmente estudada no conjunto das 
relações que se estabelecem entre Estado e sociedade, dentro da importância 
que ambos têm na reprodução social. Além da seleção de leituras relevantes 
para o aprofundamento dos temas, serão realizados eventos com convidados e 
apresentações pelos próprios participantes do Núcleo, aproveitando-se 
especialmente seus projetos de pesquisa. A pesquisa no Núcleo se desenvolve 
neste semestre nos temas relativos às exigências da formação profissional 
interdisciplinar para o trabalho com a família diante das mudanças legais em 
curso, notadamente quanto às propostas relativas à transformação na estrutura 
da Seguridade Social. 
 
 
 

PROFA DRA. MARIA LUCIA MARTINELLI 

HORÁRIO: 4ª FEIRA DAS 16:00 – 19:00 

CRÉDITOS: 3 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE IDENTIDADE : 

DESVENDANDO O COTIDIANO NO TRABALHO E NA PESQUISA E M 

SERVIÇO SOCIAL 

 

 

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, 

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

cotidiano e na elaboração de seus modos de vida. 

 



 
 

 

 

Rua Ministro Godoi, 969, Perdizes - 05015-000 - São Paulo - SP - sssocial@pucsp.br  
www.pucsp.br/pos/ssocial      

12

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social 

PROFA. DRA. ROSANGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ 

HORÁRIO: 3ª FEIRA – 13:00 – 16:00 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE MOVIMENTOS SOCI AIS:  

TEMA: MOVIMENTOS SOCIAIS, CONJUNTURA E SERVIÇO SOCI AL:  
desafios postos aos sujeitos coletivos 

 

EMENTA: No 2º semestre de 2017 o Nemos realizará estudos e debates sobre 
a conjuntura e o contexto político dos movimentos sociais urbanos em suas 
relações com o Estado brasileiro, dialogando com as principais teorias e 
produções sobre movimentos sociais e os impasses da democracia brasileira. 
Daremos continuidade ao projeto de pesquisa sobre a atuação dos 
profissionais de Serviço Social com movimentos sociais na política pública de 
habitação, através de coleta de dados e entrevistas c om  profissionais que 
atuam nos diversos espaços ocupacionais, como prefeituras, ONGs e 
assessorias técnicas, empresas prestadoras de serviços e associações de 
moradores e movimentos de moradia. 

 

PROF. DR. ADEMIR ALVES DA SILVA 

HORÁRIO: 2ª FEIRA DAS 19H15 ÀS 22H15 

CRÉDITOS: 3  

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE POLÍTICAS SOCIA IS: 

GESTÃO DO  FUNDO PÚBLICO E SEGURIDADE SOCIAL NO CON TEXTO 

DO “AJUSTE FISCAL”. 

 

 

EMENTA:  "O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre  Políticas Sociais dedica-

se ao estudo, análise e compreensão das políticas sociais, concebidas como 

estratégias de mediação das relações entre Estado, sociedade civil e mercado, 

na arena de lutas por acesso à riqueza. Seu objeto são os processos de 

produção, acesso, apropriação e fruição da riqueza social. Considerando-se 

que, na agenda da política social os níveis local, regional, nacional e 
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supranacional da questão social se entrecruzam e se determinam mutuamente, 

trata-se de perquirir os fatores de configuração da crise capitalista 

contemporânea e das alternativas frente à mesma, admitindo-se o liame entre 

política e economia capitalista e a frequente sujeição da primeira à última. 

Deriva daí o interesse em identificar os projetos societários em confronto e as 

diferentes concepções acerca da crise das quais dependem as decisões 

relativas às políticas sociais. O propósito é contribuir para o combate às 

desigualdades de renda, de gênero, étnico-racial e sócio-territorial, sob valores 

democráticos e princípios universalistas de justiça social" 

 

 

Profa. Dra. Aldaíza Sposati 
Créditos: 03 
Horário:  segunda-feira das 13:00 – 16:00 
 
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Seguridade e As sistência Social.   
 

Tema: Construção e disseminação de conteúdos no contexto “juventude 
e cumprimento de medidas socioeducativas em meio ab erto: entre a 
garantia de direitos e a judicialização” 
 
Ementa  –O NEPSAS-Núcleo de Seguridade e Assistência Social implantado 

no Programa de Pós Graduação em Serviço Social da PUCSP desde 1985, se 

faz presente no novo currículo  do PEPGSSO, em implantação no 1ºsemestre 

de 2016, consolidando sua trajetória de um dos NEP pioneiros no PEPGSSO, 

bem como, 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.  

Em parceria com o Departamento de Serviço Social da PUC-Rio no projeto de 

extensão “juventude e cumprimento de medidas socioeducativas em meio 

aberto: entre a garantia de direitos e a judicialização”, proposto pelo 

Departamento de Serviço Social da PUC – RJ, no âmbito do Edital 
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PROEXT2015 - MEC/SESu (programa de Extensão Comunitária), o NEPSAS 

no segundo semestre de 2017 pretende desenvolver: 

-  estudo amostral  sobre conteúdo  da ferramenta PIA  na atenção da criança e 

do adolescente em diferentes cidades  do estado e diferentes serviços;  

- realização de seminário sobre o tema, reunindo profissionais na PUCSP,  com  

a equipe da PUC-RJ ,analisando os resultados obtidos; 

- discussão com profissionais de CREAS e  SAICA; 

 

 

PROFA. DRA. RAQUEL RAICHELIS DEGENSZAJN 

HORÁRIO: 3ª FEIRA DAS 16:00 ÀS 19:00 

CRÉDITOS: 3 

 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE TRABALHO E PROF ISSÃO:  

O TRABALHO DE ASSISTENTES SOCIAIS NO ÂMBITO DOS SER VIÇOS, 

FUNDO PÚBLICO E POLÍTICA SOCIAL    

 

 

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, a gestão do fundo público e a lei 

do valor.  
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social 

ATIVIDADE PROGRAMADA: O SERVIÇO SOCIAL NO ÂMBITO 
SOCIOJURÍDICO: REQUISIÇÕES, DILEMAS E PERSPECTIVAS EM 
TEMPOS DE JUDICIALIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL 
E DE CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA 
 
Coordenadora: Profa. Dra. Maria Carmelita Yazbek 
 
Convidada:  Profª Dra. Eunice Fávero. 
 
CARGA HORÁRIA : 15 horas em 05 sessões de 03 horas cada. 
 
DATAS:  15/09; 06/10; 20/10; 27/10; 10/11. 
 
CRÉDITOS: 2 
 
EMENTA:  Esta ATP pretende abordar o Serviço Social no âmbito Sociojurídico, 
abrangendo:  
- A judicialização das expressões da questão social e a criminalização da 
pobreza. 
- As características, dilemas e desafios que permeiam o exercício profissional 
nos espaços sociocupacionais. 
- As atribuições e competências na direção da afirmação e defesa de direitos 
em espaços de práticas históricas de disciplinamento e de punição.  
 
 

PROFA. DRA. ROSANGELA DIAS OLIVEIRA DA PAZ 

HORÁRIO: 4ª FEIRA – 13:00 – 16:00 

 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

EMENTA – “ Esta disciplina contempla o estudo e a análise das diferentes 
teorias européias, americanas e latino-americanas sobre movimentos sociais e, 
particularmente, sobre o processo histórico de constituição dos movimentos 
sociais brasileiros e suas expressões contemporâneas”. 

 


