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EDITAL PARA O PROCESSO SELETIVO 1º/2022 

 

Coordenadora: Profa. Dra. Raquel Raichelis Degenszajn  

Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Carola Carbajal Arregui 
 
 
 
Estarão abertas, no período de 05/10/2021 a 22/10/2021 as inscrições para o 
processo seletivo destinado ao Mestrado e Doutorado em Serviço Social da PUC-SP. 
   
A inscrição de candidatos aos cursos de Mestrado e Doutorado será aberta aos 
portadores de diplomas de cursos de Graduação ou títulos de Mestre, ambos 
reconhecidos pelo MEC, observadas as normas e exigências da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB) e as exigências prescritas no Regulamento de Pós-Graduação da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. 
 

11..  CCOORRPPOO  DDOOCCEENNTTEE  EE  EESSTTRRUUTTUURRAA  CCUURRRRIICCUULLAARR  
 
A estrutura curricular, as linhas de pesquisa e o corpo docente do Programa estão 
disponíveis na página https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-
doutorado/servico-social. 
 

22..  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  
 
As inscrições serão encerradas no dia 22 de outubro às 16 horas (horário de 
Brasília), impreterivelmente. 
 
O candidato deverá obedecer aos prazos estabelecidos neste Edital. 
 
A inscrição será feita apenas por meio eletrônico. Para realizá-la, o candidato deverá 
acessar o site http://www.pucsp.br/pos. 
 
O navegador padrão é o Google Chrome, portanto é necessário verificar navegadores 
homologados e desativar bloqueador de janelas POPUP. 
 
No portal de inscrições, estão listados todos os cursos de pós-graduação Stricto Sensu 
com processo seletivo aberto. 
 
O candidato escolherá o curso no portal, preencherá os dados solicitados e anexará 
(eletronicamente) os documentos exigidos. 
 
Completadas as informações, o candidato deverá “finalizar a inscrição”. 
 
Ao completar a inscrição, será gerado um boleto. Somente o pagamento da taxa NÃO 
configura a efetivação da inscrição. É necessário também anexar eletronicamente os 
documentos exigidos. 
 

https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/servico-social
https://www.pucsp.br/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/servico-social
http://www.pucsp.br/pos
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Após a checagem dos documentos, a Secretaria Acadêmica validará as inscrições que 
tiverem todos os documentos exigidos e cujo pagamento tenha sido efetivado. Após isso, 
o candidato receberá uma mensagem por e-mail confirmando sua inscrição. 
 
As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Instituição do direito de excluir do processo seletivo aquele que 
não preencher o formulário de forma completa e correta e/ou fornecer dados 
comprovadamente inverídicos. 
 
O candidato que tenha qualquer necessidade especial deverá informar no campo 
específico da ficha de inscrição. 
 

33..  CCAANNDDIIDDAATTOO  EESSTTRRAANNGGEEIIRROO  
 
O candidato estrangeiro deverá, obrigatoriamente, ter o CPF (Cadastro de Pessoas 
Físicas) e o “visto de estudante” (visto IV). Não serão aceitos candidatos com “visto de 
turista”. 
 
Sendo aprovado no processo de seleção, o candidato deverá, obrigatoriamente, 
apresentar no ato da matricula acadêmica o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ou 
protocolo emitido pela Polícia Federal, que deverá ser renovável até a finalização do 
curso. 
 
Todos os documentos acadêmicos deverão ser traduzidos por tradutor juramentado e 
autenticados pelo Consulado Brasileiro no país de origem. 
 
Os Diplomas de Graduação e Mestre, obtidos no exterior, somente poderão ser aceitos 
com a autenticação feita pela Embaixada Brasileira, no País de origem com o devido 
reconhecimento oficial e deverão ter sido revalidados, segundo a legislação vigente. 
 
O candidato estrangeiro, além de cumprir os demais itens do processo de seleção e 
admissão, deve demonstrar suficiência em língua portuguesa e deverá apresentar o 
certificado do CELP-BRAS <http://portal.mec.gov.br>. Inicialmente será aceito o 
protocolo de inscrição no exame, para posterior apresentação do resultado. 
 
A seleção será efetuada de forma idêntica à dos candidatos brasileiros, ressalvados os 
casos de convênios e acordos internacionais. 
 
Candidatos com diplomas emitidos em países com os quais o Brasil mantém Tratado de 
Cooperação devem atender as exigências definidas nesse Tratado. 
 
Em qualquer outra situação não contemplada nos itens anteriores, deverá ser consultada 
a Consultoria Jurídica da PUC-SP. 
 

44..  TTAAXXAA  DDEE  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  
 
O valor da taxa de inscrição no processo seletivo para a Pós-Graduação é R$ 290,00 
(duzentos e noventa reais). 
 
O Boleto Bancário para pagamento da taxa será impresso somente após o preenchimento 
da ficha. 

http://portal.mec.gov.br/
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A informação do pagamento será feita automaticamente à Universidade, após o 
pagamento nos prazos estabelecidos, pelo sistema bancário. 
 
Não haverá devolução da taxa de inscrição. 
 

55..    IISSEENNÇÇÃÃOO  DDAA  TTAAXXAA  DDEE  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  PPAARRAA  EEXX--AALLUUNNOOSS 
 
Os ex-alunos que concluíram Graduação, Especialização ou Mestrado na PUC-SP e os que 
concluirão seus cursos no 2º semestre de 2021 estão isentos da taxa de inscrição e 
deverão desconsiderar o boleto gerado. Nesses casos deverão anexar: 
 
- ex-aluno/aluno de Graduação: cópia do Diploma ou Certificado de Colação de 
Grau/Atestado emitido pela SAE com data de previsão de Colação de Grau; 
 
- ex-aluno/aluno de Especialização: cópia do Certificado de Conclusão do Curso ou 
Declaração de Conclusão do Curso emitida pela COGEAE/Declaração com data de 
previsão de finalização do curso emitida pela COGEAE; 
 
- ex-aluno/aluno de Mestrado: Ata de Defesa/Declaração emitida pela Secretaria de 
Administração Escolar de Pós-Graduação com data de previsão de Defesa. 
 
Se o documento não for anexado a inscrição será invalidada. 
 
Os candidatos com isenção que, eventualmente, pagarem a taxa poderão requerer a 
devolução do dinheiro junto à Secretaria Acadêmica depois de encerrado o período de 
inscrições, de 01 e 02 de dezembro de 2021. 
 

66..  MMEESSTTRRAADDOO  ––  2233  ((vviinnttee  ee  ttrrêêss))  VVAAGGAASS    
 
66..11..  DDOOCCUUMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  
 
O candidato deve anexar eletronicamente toda documentação no ato de sua inscrição 
ou até o dia 22 de outubro de 2021 às 15 horas e 59 minutos (final do período de 
inscrição) 
 
Solicita-se ao candidato enviar para o e mail do Programa  (sssocial@pucsp.br) 
cópia salva e baixada em arquivo de seu currículo Lattes; cópia de seu ante 
projeto de pesquisa e sua justificativa de interesse em cursar o Mestrado. 
 
Obs.: por questões técnicas, não é possível reaproveitar os documentos 
anexados que foram utilizados em inscrições anteriores. Portanto, deverão ser 
excluídos. 
  
A inscrição só será validada quando todos os documentos exigidos tiverem sido anexados 
eletronicamente. 
 
A documentação para inscrição no processo seletivo do Mestrado deverá, 
obrigatoriamente, conter: 
 
a) cópia da Cédula de Identidade (RG); 
 

mailto:sssocial@pucsp.br


 
 

         PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP 
    Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 

 
 
 

 
 

Rua Ministro Godói, 969 – 4º andar – 4E-11 – Perdizes – São Paulo – SP –  CEP 05015-000  
Fone: (11) 3670-8512  – E-mail: sssocial@pucsp.br  – www.pucsp.br/pos 

4 

- de acordo com a legislação vigente, os seguintes documentos podem substituir a 
Cédula de Identidade: Carteira de Identidade Militar; Carteira Nacional de Habilitação; 
Carteira de Trabalho; Passaporte; Carteiras de Identidades Profissionais (somente de 
órgão de classe com representação federal). 
 
b) cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), no caso de candidato estrangeiro 
(vide item 3 deste Edital); 
 
c) cópia do Diploma de Graduação registrado, quando expedido por instituição brasileira, 
ou reconhecido legalmente por instituição brasileira, quando expedido por instituição 
estrangeira; 
 
- na falta do Diploma de Graduação, a inscrição pode ser feita com cópia do Certificado 
de Colação de Grau acompanhada do atestado de reconhecimento do curso pelo MEC. 
 
- alunos concluintes devem encaminhar Declaração emitida pela autoridade competente 
da instituição de origem (Secretaria) com data de previsão de Colação de Grau. 
 
Nesses casos, será concedido o prazo de no máximo um semestre para a apresentação 
do diploma, sob pena de cancelamento retroativo da matrícula e desligamento do curso. 
 
d) cópia do Histórico Escolar da Graduação; 
 
e) currículo lattes; 
 
f) anteprojeto de pesquisa com base no seguinte roteiro: 
 
• título; 

• justificativa do estudo e vinculação explícita a uma das linhas de pesquisa do 
Programa; 

• problematização, devidamente fundamentada com revisão bibliográfica, sobre o tema 
e indicação do objeto de estudo; 

• objetivos do estudo; 

• procedimentos metodológicos; 

• indicação da bibliografia de referência. 
 
g) Justificativa do interesse em cursar a pós-graduação em Serviço social - Nível 
Mestrado (máximo 5 páginas). 
 

66..22..  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  
 
Serão candidatos os interessados que 
 
a) completarem sua inscrição no prazo previsto neste Edital; 
b) anexarem toda a documentação prevista; 
c) efetuarem o pagamento da Taxa de Inscrição. 
 
Perderá o direito de concorrer à vaga o candidato que 
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a) não anexar todos os documentos exigidos neste Edital até a data final do período de 
inscrição (22/10/2021 às 15h59min) e não efetuar o pagamento da taxa de inscrição 
até a data de vencimento; 
b) não participar do processo seletivo nas datas estabelecidas neste Edital. 
 
Caso o número de inscritos seja inferior ao estabelecido pela PUC-SP, não haverá o 
processo seletivo. A universidade se compromete a devolver o valor pago pela inscrição 
nessas situações. 
 
66..33..  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  SSEELLEEÇÇÃÃOO 
 
O processo de seleção se desenvolverá através de: 
 
Entrevista Individual realizada de modo remoto (Plataforma Teams – Fundação São 
Paulo). 
 
Na entrevista individual serão abordados os seguintes conteúdos:  
 
- Tópicos para a entrevista individual de Mestrado abaixo indicados, a partir da 
bibliografia indicada; 

- Anteprojeto de pesquisa;  

- Currículo Lattes do(a) candidato(a).  

 
Tópicos indicados para a entrevista individual do Mestrado*: 
 
• Questão Social e Serviço Social 

• Estado, Política Social e Trabalho Profissional 

• Ética e Serviço Social 

• A Dimensão Técnico Operativa do Serviço Social 

• Movimentos Sociais e Lutas Sociais 

• Conservadorismo e Serviço Social 

• Seguridade Social e Assistência Social 

• Atribuições e Competências Profissionais da/o Assistente Social 

• Construção Histórica do Projeto Ético-Político do Serviço Social Brasileiro. 

• Cidade, Território e Política Pública. 
 

*Atenção: O candidato deverá escolher um dos tópicos acima e realizar exposição oral, 
abordando de forma abrangente os aspectos relacionados ao tópico escolhido, durante a 
entrevista, de acordo com a bibliografia indicada no item 8 deste edital. 
 
Critérios de Avaliação: 
 
Critérios de avaliação dos tópicos indicados para a entrevista individual do 
Mestrado: 
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Será avaliada a apreensão do (a) candidato (a) sobre o debate contemporâneo acerca do 
Serviço Social e da Política Social, a partir da Bibliografia indicada. 
 
Critérios de avaliação do currículo: 
 
• Experiência docente 

• Experiência em pesquisa 

• Atualização profissional  

• Participação em eventos científicos  

• Disponibilidade de tempo para estudo 
 
Critérios de avaliação do anteprojeto de pesquisa: 
 
• Abordagem e pertinência do tema às linhas de pesquisa do Programa (cf. no site do 

Programa); 

• Adequação e consistência teórico-metodológica; 

• Qualidade da redação. 
 
Observação 2: As notas de cada um dos itens que compõem a entrevista serão 
atribuídas na escala de 0 a 10.0. A classificação final do candidato será a 
resultante da média aritmética de cada uma das notas obtidas nos conteúdos 
abordados nos três itens da Entrevista. 
 
Datas das entrevistas: 
 
As entrevistas serão realizadas nos seguintes dias: 
 
Dia 17 de novembro das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas.  
Dia 18 de novembro das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas. 
Dia 19 de novembro das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas. 
Dia 22 de novembro das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas. 
Dia 23 de novembro das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas.  
Dia 24 de novembro das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas. 
Dia 25 de novembro das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas. 
 
Os horários das entrevistas individuais serão divulgados por e-mail.  
 

66..44..  PPRROOFFIICCIIÊÊNNCCIIAA  EEMM  LLÍÍNNGGUUAA  EESSTTRRAANNGGEEIIRRAA  
 
O candidato deve comprovar proficiência no(s) idiomas(s) exigido(s) pelo Programa, no 
prazo de 6 (seis) meses, a partir de seu ingresso no Programa. 
 
É necessário verificar no Programa de que forma essa proficiência poderá ser 
comprovada. 
 

77..  DDOOUUTTOORRAADDOO  ––  1122  ((ddoozzee))  VVAAGGAASS    
 
77..11..  DDOOCCUUMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  
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O candidato deve anexar eletronicamente toda documentação no ato de sua inscrição 
ou até o dia 22 de outubro de 2021 às 15 horas e 59 minutos (final do período de 
inscrição). 
 
Solicita-se ao candidato enviar para o e-mail do Programa (sssocial@pucsp.br)  
cópia salva e baixada em arquivo de seu currículo Lattes; cópia de seu ante- 
projeto de pesquisa e sua justificativa de interesse em cursar o Doutorado. 
 
Obs.: por questões técnicas, não é possível reaproveitar os documentos 
anexados que foram utilizados em inscrições anteriores. Portanto, deverão ser 
excluídos. 
 
A inscrição só será validada quando todos os documentos exigidos tiverem sido anexados 
eletronicamente. 
 
A documentação para inscrição no processo seletivo do doutorado deverá, 
obrigatoriamente, conter: 
 
a) cópia da Cédula de Identidade (RG); 
 
- De acordo com a legislação vigente, os seguintes documentos podem substituir a 
Cédula de Identidade: Carteira de Identidade Militar; Carteira Nacional de Habilitação; 
Carteira de Trabalho; Passaporte; Carteiras de Identidades Profissionais (somente de 
órgão de classe com representação federal). 
 
b) cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), no caso de candidato estrangeiro 
(vide item 3 deste Edital); 
 
c) cópia do Diploma de Graduação registrado, quando expedido por instituição brasileira, 
ou reconhecido legalmente por instituição brasileira, quando expedido por instituição 
estrangeira; 
 
d) cópia do Histórico Escolar da Graduação; 
 
e) cópia do Diploma do Mestrado, expedido por Programa reconhecido pela CAPES; 
 
- na falta do Diploma de Mestrado, a inscrição pode ser feita com cópia da Ata de Defesa 
da Dissertação de Mestrado, acompanhada do Certificado de Reconhecimento do Curso 
pelo MEC/CAPES, ou Declaração oficial da instituição com data de previsão de Defesa 
Pública, acompanhada do Certificado de Reconhecimento do Curso pelo MEC/CAPES. 
 
Nesses casos, será concedido o prazo de no máximo um semestre para a apresentação 
do diploma, sob pena de cancelamento retroativo da matrícula e desligamento do curso. 
 
f) cópia do Histórico Escolar do Mestrado; 
 
g) currículo lattes; 
 
h) anteprojeto de pesquisa com base no seguinte roteiro: 
 
• título; 

mailto:sssocial@pucsp.br
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• justificativa do estudo e vinculação explícita a uma das linhas de pesquisa do 
Programa; 

• problematização, devidamente fundamentada com revisão bibliográfica, sobre o tema 
e indicação do objeto de estudo; 

• objetivos do estudo; 

• procedimentos metodológicos; 

• indicação da bibliografia de referência. 
 
i) Justificativa do interesse em cursar a pós-graduação – Nível Doutorado (máximo 5 
páginas). 
 

77..22..  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO 
 
Serão candidatos os interessados que 
 
a) completarem sua inscrição no prazo previsto neste Edital; 
b) anexarem toda a documentação prevista; 
c) efetuarem o pagamento da Taxa de Inscrição. 
 
Perderá o direito de concorrer à vaga o candidato que 
 
a) não anexar todos os documentos exigidos neste Edital até a data final do período de 
inscrição (22/10/2021 às 15h59min) e não efetuar o pagamento da taxa de inscrição 
até a data de vencimento; 
b) não participar do processo seletivo nas datas estabelecidas neste Edital. 
 
Caso o número de inscritos seja inferior ao estabelecido pela PUC-SP, não haverá o 
processo seletivo. A universidade se compromete a devolver o valor pago pela inscrição 
nessas situações. 
 

77..33..  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  SSEELLEEÇÇÃÃOO  
 
O processo de seleção se desenvolverá através de: 
 
Entrevista Individual realizada de modo remoto (Plataforma Teams – Fundação São 
Paulo). 
 
Na entrevista individual serão abordados os seguintes conteúdos:  
 
 - Tópicos para a entrevista individual de Doutorado abaixo indicados, a partir de     
bibliografia indicada; 

- Anteprojeto de pesquisa; 

- Currículo Lattes do(a) candidato(a). 

 
Tópicos indicados para entrevista individual de Doutorado*: 
 
• Formação sócio-histórica do Brasil 
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• Questão Social e Serviço Social 

• Trabalho, Espaços Sócio-ocupacionais e Intervenção Profissional 

• Lutas Sociais e Direitos Humanos 

• A Dimensão Política do Serviço Social 

• Estado, Sociedade Civil e Espaços Públicos 

• Manifestações do Conservadorismo na Vida Social na Atualidade 

• Proteção Social e Garantia de Direitos. 

• Ensino e Formação Profissional 

• Pesquisa e Produção de Conhecimento em Serviço Social 
 
*Atenção: O candidato deverá escolher um dos tópicos acima e realizar exposição oral, 
abordando de forma abrangente os aspectos relacionados ao tópico escolhido, durante a 
entrevista, de acordo com a bibliografia indicada no item 8 deste edital. 
 
Critérios de avaliação dos tópicos indicados para a entrevista individual do 
Doutorado: 
 
Será avaliada a apreensão do (a) candidato (a) sobre o debate contemporâneo acerca do 
Serviço Social e da Política Social, a partir da bibliografia indicada. 
 
Critérios de avaliação do currículo: 
 
• Experiência docente 

• Experiência em pesquisa 

• Publicações  

• Atualização profissional 

• Participação em eventos científicos 

• Disponibilidade de tempo para estudo. 
 
Critérios de avaliação do anteprojeto de pesquisa: 
 
• Abordagem e pertinência do tema às linhas de pesquisa do Programa (cf. no site do 

Programa) 

• Adequação e consistência teórico-metodológica 

• Qualidade da redação. 
 
Observação 2: As notas de cada um dos itens que compõem a entrevista serão 
atribuídas na escala de 0 a 10.0. A classificação final do (a) candidato (a) será a 
resultante da média aritmética de cada uma das notas obtidas nos conteúdos 
abordados nos três itens que compõem a Entrevista. 
 
Datas das entrevistas: 
 
As entrevistas serão realizadas nos seguintes dias:  
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Dia 17 de novembro das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas.  
Dia 18 de novembro das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas. 
Dia 19 de novembro das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas. 
Dia 22 de novembro das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas. 
Dia 23 de novembro das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas.  
Dia 24 de novembro das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas. 
Dia 25 de novembro das 9 às 13 horas e das 14 às 18 horas. 
 
Os horários das entrevistas individuais serão divulgados por e-mail. 
 

77..44..  PPRROOFFIICCIIÊÊNNCCIIAA  EEMM  LLÍÍNNGGUUAA  EESSTTRRAANNGGEEIIRRAA  
 
O (a) candidato(a) deve comprovar proficiência no(s) idiomas(s) exigido(s) pelo 
Programa, no prazo de 6 (seis) meses, a partir de seu ingresso no Programa. 
 
É necessário verificar no Programa de que forma essa proficiência poderá ser 
comprovada. 
 

88..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  ((MMEESSTTRRAADDOO  ee  DDOOUUTTOORRAADDOO))      
 

ABRAMIDES, Maria Beatriz Costa. O Projeto Ético-Político do Serviço Social 

Brasileiro - Ruptura com o Conservadorismo. São Paulo: Cortez Editora, 2019. 

 
ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. 

 
ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão. O novo proletariado de serviços na era 
digital. São Paulo: Boitempo, 2018. 

BARROCO, Maria Lucia. & TERRA, Sylvia Helena. Código de Ética do/a Assistente 

Social Comentado. Conselho Federal de Serviço Social - CFESS (organizador). São 

Paulo: Cortez Editora, 2012. 

BHERING, Elaine Rossetti & BOSCHETTI, Ivanete.  Política Social: fundamentos e 

história. São Paulo: Cortez Editora, 2006. 

COUTINHO, Carlos Nélson. Sociedade civil e democracia no pensamento liberal e 

marxista. In: Revista Libertas, v.8, n.2, [online]. Juiz de Fora/MG: UFJF, 2008. 

Disponível em: https://periodicos.ufjf.br/index.php/libertas/article/view/18168/9420. 

COUTO, B. R.; RAICHELIS, R. YAZBEK, Maria Carmelita (Org.) ; SILVA, M. O. S. 

E. (Org.) . O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: disputas e resistências 

em movimento. São Paulo: Cortez Editora, 2019. 

http://lattes.cnpq.br/8049096413430157
http://lattes.cnpq.br/3793698817577507
http://lattes.cnpq.br/1435259707895948
http://lattes.cnpq.br/1435259707895948
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GONÇALVES, Renata. - Quando a questão racial é o nó da questão social. Revista 

Katálysis. Florianópolis. V. 21, N. 3, set. /dez. 2018.  

GOHN, Maria da Glória. Teoria dos Movimentos Sociais – paradigmas clássicos e 

contemporâneos. São Paulo: Loyola E., 1997.  

MIOTO, Regina C. T. Família Contemporânea e Proteção Social: notas sobre o contexto 

brasileiro. FÁVERO, Eunice T. (Org.). Famílias na cena contemporânea: (des)proteção 

social, desigualdades e judicialização. Uberlândia/MG: Navegando, 2020.  e-Book 

[online]. Disponível em: https://www.editoranavegando.com/livro-familias-na-cena. 

IAMAMOTO, Marilda V. Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche – capital 

financeiro, trabalho e questão social. São Paulo: Cortez Editora, 2007.  

IAMAMOTO, Marilda V. & SANTOS, Cláudia M. (orgs.). A história pelo avesso. A 

reconceituação do Serviço Social na América Latina e interlocuções internacionais. 

PARTE I: O Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina: 

determinantes históricos, memória e desdobramentos. São Paulo: Cortez, 2021.  

HARVEY, David. Anticapitalismo em tempos de pandemia: marxismo e ação 

coletiva. São Paulo: Boitempo Ed., 2020. e-Book. 

KOGA, Dirce. Medidas de Cidades – entre territórios de vida e territórios vividos. São 

Paulo: Cortez, 2011.  

Legislação Profissional do Serviço Social (Lei de Regulamentação da profissão de 

Assistente Social, 1993; Código de Ética Profissional das/dos Assistentes Sociais, 1993; 

Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social, 1996). 

MARTINELLI, Maria Lúcia et al. (Orgs). A História Oral na pesquisa em Serviço 

Social: da palavra ao texto. São Paulo: Cortez, 2019. 

MARX, Karl. O capital. Crítica da Economia Política. Livro 1. Vol. 1 e 2. São Paulo: 

Boitempo Editorial, 2013. 

MAZZEO, Antônio Carlos. Estado e burguesia no Brasil: origens da autocracia 

burguesa. São Paulo: Boitempo, 2015. 

https://www.editoranavegando.com/livro-familias-na-cena
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MOURA, Clóvis. Dialética Radical do Brasil Negro. São Paulo: Fundação Maurício 

Grabois coedição com Anita Garibaldi, 2014. 

NETTO, José Paulo. Capitalismo monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez 

Editora, 2011, 8ª. Ed. 

PAZ, Rosangela D. O.; SILVA, Ademir A. (Orgs.). Políticas públicas e direitos sociais 

no contexto da crise capitalista contemporânea. São Paulo: Paulinas, 2020. e-Book. 

Localizar em: https://ebookspaulinas.com.br/produto/politicas-publicas-e-direitos-

sociais-no-contexto-da-crise/164 sugestão de inclusão /.  

PRADO JR., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2011. 

RAICHELIS, Raquel, VICENTE, Damares e ALBUQUERQUE, Valéria. A nova 

Morfologia do Trabalho no Serviço Social. São Paulo: Cortez Editora, 2018.  

RAICHELIS, Raquel e ARREGUI, Carola C. O trabalho no fio da navalha: nova 

morfologia no Serviço Social em tempos de devastação e pandemia. Serviço Social & 

Sociedade [online]. 2021, n. 140, pp. 134-152. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/sssoc/a/MVGcWc6sHCP9wFM5GHrpwQR/. 

Revista Serviço Social & Sociedade n. 120. Edição Especial. Formação, trabalho e 

lutas sociais. São Paulo: Cortez Editora, out-dez/2014. 

Revista Serviço Social & Sociedade Edição Especial n. 115. Área Sociojurídica. São 

Paulo: Cortez Editora, julho/setembro, 2013. 

Revista Serviço Social e Sociedade n.128. Serviço Social e Conjuntura. São Paulo: 

Cortez Editora, janeiro/abril/2017. 

RODRIGUES, M. L. O Ensino Superior e a Formação Docente em Serviço Social. 

Curitiba: Ed. Appris e Nemess, 2019. 

SCHWARCZ, Lília M. Sobre o autoritarismo brasileiro. São Paulo:Companhia das 

Letras, 2019. 

https://ebookspaulinas.com.br/produto/politicas-publicas-e-direitos-sociais-no-contexto-da-crise/164%20sugest%C3%A3o%20de%20inclus%C3%A3o%20/
https://ebookspaulinas.com.br/produto/politicas-publicas-e-direitos-sociais-no-contexto-da-crise/164%20sugest%C3%A3o%20de%20inclus%C3%A3o%20/
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SIMIONATO, Ivete. Sociedade civil e lutas sociais na América Latina: entre a 

harmonização das classes e as estratégias de resistência. In: BEHRING, E.; BOSCHETTI, 

Ivanete; MIOTO, Regina; SANTOS, Silvana M. M. (orgs.). Capitalismo em crise, 

política social e direitos. 1ª ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

SPOSATI, Aldaíza (Org.). SUAS e Proteção Social na Pandemia COVID-19 – Nota 

Técnica do NEPSAS. São Carlos: Pedro & João Editores, 2020. Disponível em  

https://cisama.sc.gov.br/assets/uploads/23b57-nota-tecnica-agosto.pdf. 

SPOSATI, Aldaíza. Descaminhos da Seguridade Social e desproteção social no Brasil. In: 

Revista Ciência e Saúde Coletiva [online], 2018, vol.23, n.7, pp.2315-2325. 

Disponível em https://doi.org/10.1590/1413-81232018237.10202018. 

99..  RREESSUULLTTAADDOO    
 
O resultado será divulgado no dia 10/12/2021 após as 17 horas no site 
http://www.pucsp.br/pos. 
 
As chamadas posteriores ficam a critério de cada Programa, de acordo com a lista de 
classificação. 
 
Caso o número mínimo de vagas definido pela PUC-SP para o ingresso de alunos não 
seja preenchido, não haverá abertura da turma. 
 

1100..  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  
 
Caso o candidato aprovado não possa comparecer no período de matrícula, poderá 
autorizar um procurador mediante procuração devidamente registrada em cartório. 

O candidato aprovado que não efetuar a matrícula acadêmica ou não realizar o 
pagamento do boleto no período estipulado ou não assinar o Contrato de Prestação de 
Serviço Educacional da Instituição perderá o direito à vaga. 

A matrícula nos Programas de Pós-Graduação será semestral e o pagamento ocorrerá na 
forma de mensalidades. 

O valor da mensalidade estará vinculado ao Programa escolhido e independe da 
quantidade de créditos a serem cursados em cada semestre. 

Os valores serão reajustados conforme determinações legais vigentes. 

O aluno estará regularmente matriculado após a confirmação do pagamento da sua 
matrícula pelo setor financeiro da Universidade. 

Nos Termos do Artigo 5º, da Lei 9.870/99, não será aceita matrícula de candidato que 
tem débito junto à Universidade. 
 

https://cisama.sc.gov.br/assets/uploads/23b57-nota-tecnica-agosto.pdf
https://doi.org/10.1590/1413-81232018237.10202018
http://www.pucsp.br/pos
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1111..  DDAATTAA  EE  LLOOCCAALL  DDAA  MMAATTRRÍÍCCUULLAA    
 
As matrículas dos candidatos aprovados para o Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social ocorrerão no período de 13 a 15 de dezembro de 2021, das 10h00 às 12h00 
e das 15h00 às 17h00. 
 
LOCAL: Rua Ministro Godói, 969 – 4º andar – sala 4E-11 – Perdizes – São Paulo. 
 
Para realização da matrícula acadêmica, que deve ser feita pessoalmente1 pelo 
candidato ou seu procurador, é necessário apresentar os originais (exceto diplomas) e 
uma cópia dos documentos a seguir relacionados (para serem confrontados): 
 
• cópia da Cédula de Identidade (RG); 

• cópia do Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), no caso de candidato estrangeiro; 

• cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

• cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física); 

• cópia de comprovante de residência; 

• cópia do Histórico Escolar da Graduação; 

• cópia do Histórico Escolar do Mestrado (somente para candidatos aprovados para o 
doutorado); 

• cópia autenticada do Diploma de Graduação registrado, quando expedido por 
instituição brasileira, ou reconhecido legalmente por instituição brasileira, quando 
expedido por instituição estrangeira*; 

• cópia autenticada do Diploma do Mestrado, expedido por Programa reconhecido pela 
CAPES (somente para candidatos aprovados para o doutorado)**. 

 
* Na falta do Diploma de Graduação, a matrícula pode ser feita com cópia do Certificado 
de Colação de Grau acompanhada do atestado de reconhecimento do curso pelo MEC. Os 
alunos concluintes devem apresentar declaração original emitida pela sua Faculdade de 
origem com data de previsão de colação de grau (mesma declaração apresentada na 
inscrição). Nesses casos, será concedido o prazo de um semestre para a apresentação do 
diploma, sob pena de cancelamento retroativo da matrícula e desligamento do curso. 
 
** Na falta do Diploma de Mestrado, a matrícula pode ser feita com cópia da Ata de 
Defesa da Dissertação de Mestrado, acompanhada do Certificado de Reconhecimento do 
Curso pelo MEC/CAPES. Nesses casos, será concedido o prazo de um semestre para a 
apresentação do diploma, sob pena de cancelamento retroativo da matrícula e 
desligamento do curso. 
 
A apresentação de todos os documentos exigidos, bem como a autenticidade dos 
mesmos são de inteira responsabilidade do candidato, sob pena de ter sua matrícula 
recusada. 
 

                                                 
1 ATENÇÃO: caso as atividades presenciais na universidade permaneçam suspensas, devido à pandemia da 

COVID-19, as informações sobre a matrícula online serão dadas no momento da publicação do resultado do 
processo seletivo. 
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Ainda para a matrícula acadêmica deverão ser entregues os seguintes 
documentos originais: 
 
• duas vias do contrato de prestação de serviços educacionais preenchidas e assinadas, 

que estará disponível no site da Pós-Graduação, na página de Resultado do Processo 
Seletivo; 

• requerimento de matrícula que estará disponível no site da Pós-Graduação; 

• uma foto 3x4 recente. 
 

1122..  VVAALLIIDDAADDEE  DDOO  PPRROOCCEESSSSOO  SSEELLEETTIIVVOO  
 
O processo seletivo, objeto do presente Edital, será válido somente para o ingresso no 
Mestrado/Doutorado que terão início no primeiro semestre de 2022. 
 

1133..  OOUUTTRRAASS  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  
 

Para responder a dúvidas relacionadas à documentação e informação específica deste 
Edital, o candidato deve contatar o Programa pelo e-mail sssocial@pucsp.br ou pelo 
telefone (11) 3670-8512. 

 
 
 
 

São Paulo, 01 de outubro de 2021 
 
 
 

Profa. Dra. Raquel Raichelis Degenszajn 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em  

Serviço Social 
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