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JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO CURSO 

 

A Universidade do Estado de Minas Gerais no ano de 2013 passou por um 

processo de ampliação institucional, ao anexar outras instituições universitárias ao seu 

quadro, num processo de estadualização que assumiu fundações de ensino superior 

em cidades de diferentes regiões do estado de Minas Gerais, passando a oferecer 

nessas cidades ensino público, gratuito e de qualidade.  

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola – FAFILE – foi fundada 

em 1970. Em 1999 foi credenciada na qualidade de Campus Fundacional Agregado à 

Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG. Em 2007, passou a ser FAVALE – 

Faculdades Vale do Carangola, com a incorporação da FACEX e do ISEC.  No ano de 

2013 a FAVALE passa a integrar, oficialmente, a Universidade do Estado de Minas 

Gerais, garantindo educação universitária gratuita e de qualidade na cidade de 

Carangola. E desde o ano de 2008 o curso de Serviço Social vem formando 

profissionais qualificados para toda a região do Caparaó e Zona da Mata Mineira.  

O curso de Serviço Social da Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade 

Carangola, implantado em 2008, para atender à demanda apresentada pela sociedade, 

com o propósito de consolidar importantes estratégias no enfrentamento das 

expressões da questão social, no município da Carangola e região, que possuem 

características particulares, na formação histórica, política, econômica e social 

marcadas por uma colonização agropecuária, fundada principalmente pela cultura 

cafeeira. 

Com isso, foram formados aproximadamente 220 profissionais do Serviço Social 

desde a implantação do Curso nesta região, sendo assim necessário o aperfeiçoamento 

do estudo dos mesmos, com isso um Curso de Especialização contribuiria para o 

crescimento destes profissionais e demais formados em outras instituições.  

O curso tem por objetivo proporcionar aos assistentes sociais e gestores da 

região capacidade interventiva e propositiva no seu campo de atuação e para que não 

sejam apenas um repassador de benefícios sociais ou assistenciais, mas que 

contribuam para a construção de uma sociedade igualitária e sem exploração de 

classe. 
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Nesse sentido, e por saber que a qualificação na área de Serviço Social é hoje um 

dos requisitos imprescindíveis para a melhoria da qualidade de vida da população 

empobrecida, a UEMG - Unidade Carangola, além de cumprir com seus objetivos 

sociais, está contribuindo com o desenvolvimento municipal, regional, estadual e 

nacional. 

A atual situação social, econômica e política da cidade de Carangola, assim como 

das demais cidades brasileiras, apresenta alto índice de desigualdades sociais. De 

acordo com o apontado no Atlas da exclusão social no Brasil, a cidade de Carangola se 

encontra em 1.238º lugar no ranking de exclusão social. Está localizada na Zona da 

Mata mineira, possui cerca de 32 mil habitantes e tem como principais atividades 

econômicas o comércio, serviços e, sobretudo, as atividades agropecuárias. Na área de 

saúde, é considerada cidade polo de uma micro região de 12 municípios da Gerência 

Regional de Saúde de Manhumirim. 

É possível dizer, ainda, que a cidade de Carangola posiciona-se como um 

referencial de polarização no que diz respeito à educação. Esta posição,iniciou sua 

consolidação a partir do ano de 1972 com a criação da Faculdade de Filosofia e Letras 

de Carangola, com seus cursos de licenciaturas.  

Geograficamente Carangola, está localizada num raio de 100 km das cidades 

apresentadas no Quadro 1, cuja população totaliza 367.516 habitantes.  
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Quadro 1 
População da Região Geoeducacional 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO 

Alto Caparaó   5.268 

Alto Jequitibá   8.305 

Caiana   4.957 

Caparaó   5.209 

Carangola 32.293 

Divino 18.895 

Durandé   7.353 

Espera Feliz 22.856 

Faria Lemos   3.335 

Fervedouro 10.351 

Manhuaçu 79.250 

Manhumirim 21.251 

Miradouro 10.251 

Muriaé 99.949 

Orizânia   7.284 

Pedra Dourada   2.179 

São Francisco do Glória   5.071 

São João do Manhuaçu 10.245 

Tombos   9.542 

Vieiras   3.672 

TOTAL                  367.516 

                  FONTE: IBGE, Censo 2010. 



P á g i n a  | 9 

 

A implantação do curso de Serviço Social, em setembro de 2008, até o presente 

momento está favorecendo o fortalecimento e a valorização da profissão de assistente 

social na cidade e região de abrangência, significando, ainda, uma possibilidade de 

qualificação para os assistentes sociais formados que, através dos eventos promovidos 

pelo curso de Serviço Social, atualizam seus saberes, qualificando sua prática 

profissional e, concomitantemente partilham conhecimentos com os alunos, através 

da oferta de estágios em seus locais de trabalho, proporcionando uma formação 

profissional embasada nos princípios teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-

operativos, com conteúdos sintonizados com o projeto ético-político da profissão, 

embasados no valor central, que é a liberdade e princípios valorativos como a 

igualdade e justiça social. 
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ORGANIZAÇÃO E REGIME DE FUNCIONAMENTO 

 

 O curso será oferecido pela Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade 

Carangola com carga horária total de 360 horas relógio que correspondem à 432 

hora/aula, excluída a monografia, distribuídas em 18 meses, sendo uma disciplina a 

cada mês nos dias de sexta-feira de 18h as 22h e sábado e domingo de 8h da manhã às 

12h e de 13h as 17h, sendo ainda reservado a cada disciplina 04h em modalidade EAD 

(Ensino à distancia) para fins de fomentar as discussões em sala de aula, nesta 

plataforma EAD serão colocados textos e fóruns de debates para os alunos discutirem 

entre si e o professor da disciplina sobre a temática que será abordada. Acontecerá em 

todos os terceiros finais de semana do mês. Vale ressaltar que historicamente a 

Unidade de Carangola antes mesmo do processo de estadualização já realizava cursos 

de pós graduação concentrados em um único fim de semana, entendemos que desta 

forma contribui para os discentes moradores de outros municípios se deslocarem para 

Carangola. Em caso de alunos faltosos, os mesmos irão realizar uma atividade de 

reposição e receberão todo o material online distribuído aos alunos para assim, 

realizar a leitura e estudo do conteúdo. O curso tem previsão de início para o mês de 

Março de 2018. Serão ofertadas 30 vagas para profissionais do Serviço Social e demais 

interessados em atuarem no desenvolvimento das políticas sociais, podendo se 

estender até 40 alunos caso haja demanda. 

 Com relação ao método de avaliação, esse ficará a critério do professor definir 

a melhor forma de contribuir para o processo de aprendizado dos discentes, tendo os 

mesmos que obter um aproveitamento mínimo de 70% da disciplina e 

frequência mínima de 75% para obter a aprovação. Ainda, sugere-se que o 

docente explicite, em seu plano de trabalho, como será o critério de avaliação de sua 

disciplina, para ciência e acompanhamento, tanto por parte da coordenação, quanto 

por parte dos alunos; 

Será realizado um trabalho de conclusão de curso, que consiste na 

realização de um artigo, a partir da definição de um tema-problema 

relacionado à área de concentração do curso e às linhas de pesquisa do 

curso previamente definidas por este projeto.  
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Os alunos serão admitidos por meio de Edital que será lançado 

previamente, onde os alunos serão selecionados por meio de avaliação 

curricular e carta de apresentação de interesse em realizar o curso de pós -

graduação em Gestão de Políticas Públicas e Serviço Social.  

O presente instrumento pedagógico pretende desenvolver uma política 

acadêmica que articule o ensino, pesquisa e extensão através dos grupos temáticos, 

linhas de pesquisa e grupos de estudos, vale ressaltar que esta articulação se dará aos 

projetos e grupos de pesquisas que estejam ocorrendo no Curso de Serviço Social no 

ano corrente.  

Os grupos temáticos são instâncias pedagógicas que integram o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Neles estão aglutinados as pesquisas, os projetos de iniciação 

científica, o Trabalho de Conclusão de Curso, as oficinas de prática, o estágio, a 

supervisão acadêmica, projetos de extensão e as atividades acadêmico-científico-

culturais do curso de graduação de Serviço Social e que serão articulados ao curso de 

pós-graduação lato sensu desenvolvido pela Unidade.  

A ideia é desenvolver um trabalho dinâmico e propositivo ao longo do percurso 

do presente instrumento pedagógico, através de diversas atividades teóricas e 

práticas, de pesquisa e de extensão vinculadas à formação profissional dos docentes 

de Serviço Social. Pretende-se desenvolver isso através dos Projetos de Pesquisa e 

Extensão existente no curso, de modo que possa a partir de agora integrar alunos da 

graduação e pós-graduação, assim com o objetivo de enriquecer a formação de ambos. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO  

 

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição:  

1- Formulário de Inscrição (disponível no site): apresentar original e uma cópia;  

2- Duas fotos 3X4 recentes (uma em cada formulário de inscrição);  

3- Curriculum Lattes;  

4-  Cópia do CPF e da Carteira de Identidade (em três vias); 

5- Cópia do comprovante de residência (em duas vias);  

6- Cópia do comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$50,00.  
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SELEÇÃO 

O Processo Seletivo consistirá em:  

 

1.  Análise do Curriculum Vitae.  Serão valorizadas a experiência profissional na área de 

Serviço Social (trinta pontos), a formação complementar em atividades realizadas na 

gestão pública ou em áreas afins (vinte pontos);  

2.  Análise de carta de intenção em formato redacional (50 pontos), num montante de 

100 (cem) pontos. Como critério para avaliação da carta de intenção serão 

considerados: coerência e coesão textual; entendimento do candidato sobre questões 

afetas à administração pública e o Serviço Social; utilização da norma culta.  

3.  Serão considerados (as) aprovados(as) os(as) candidatos que obtiverem média 

mínima de 60 (sessenta) pontos no processo seletivo; Em caso de empate na 

classificação dos(as) candidatos(as), terá prioridade o(a) candidato(a) de maior idade 

(mais idoso) e, como segundo critério, o que obtiver maior nota na avaliação 

curricular. 

 

MATRÍCULA NO CURSO 

 

No ato da matrícula deverão ser apresentados originais (para conferência e 

autenticação) e duas cópias dos seguintes documentos:  

1. Cópia frente e verso, legível, do Diploma de Graduação (ou declaração de conclusão 

de curso acompanhada do histórico escolar), expedido por estabelecimento de ensino 

superior legalmente reconhecido;  

2. Cópia, legível, da Certidão de Nascimento ou Casamento;  

3. Cópia frente e verso, legível, do título de eleitor com comprovante de estar em dia 

com as obrigações eleitorais;  

4. Cópia frente e verso, legível, do Certificado de Reservista;  

5. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de matrícula no valor de R$50,00.  
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PÚBLICO ALVO 

Profissionais da área de Serviço Social e demais interessados em atuar no 

desenvolvimento de Políticas Sociais. 

 

INVESTIMENTO DO CURSO  

 

O valor do CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU” EM GESTÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS E SERVIÇO SOCIAL é de R$2.682,00 (Dois mil seiscentos e oitenta e dois 

reais), mais a matrícula no valor de R$50,00 (cinquenta reais) e sendo dividido em 18 

parcelas de R$149,00, pagas mensalmente. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Neste momento do curso, serão reservadas 40h para orientação para elaboração de 

um artigo. Podendo ser elaborada em grupo de até 02 pessoas. Com temática definida 

de acordo com a proposta do curso. Essas orientações serão distribuídas entre os 

professores do curso de pós graduação, tendo este o compromisso de acompanhar 

todo o processo de elaboração do trabalho de conclusão de cursos dos alunos 

orientandos, bem como definir juntamente com a coordenação do curso, banca de 

avaliação e data para apresentação do artigo científico. Este processo terá início a 

partir da disciplina de Metodologia Científica, justamente momento reservado para 

definir todo este trâmite.  

 

 

FLUXO CURRICULAR 

 

 DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

01 Estado, Políticas Sociais e Serviço Social.  24h/a 

02 Gestão de Pessoas 24h/a 
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03 A Ética Profissional  24h/a 

04 Planejamento, Gestão e Avaliação de Políticas, Programas e Projetos 24h/a 

05 Política de Saúde Pública: Reforma Sanitária, fundamentos e legislação de saúde. 24h/a 

06 Política de Previdência Social: história, fundamentos e legislação previdenciária. 24h/a 

07 Política de Assistência Social: história, fundamentos e legislação. 24h/a 

08 Política de Saúde Mental: Reforma Psiquiátrica, fundamentos e legislação.  24h/a 

09 Planejamento Estratégico e Serviço Social 24h/a 

10 Política sobre a Infância e Juventude e o Estatuto da Criança e do Adolescente 24h/a 

11 Estatuto do Idoso e o debate sobre envelhecimento 24h/a 

12 Metodologia de Pesquisa 24h/a 

13 Elaboração de Projeto e captação de recursos 24h/a 

14 Território e Política Nacional de Assistência Social 24h/a 

15 O espaço Sóciojurídico 24h/a 

16 Políticas Públicas, Gênero e Etnia 24h/a 

17 O Serviço Social na Educação 24h/a 

18 Legislações Sociais 24h/a 

Total  432h 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

1. Estado, Políticas Sociais e Serviço Social DATA: 14;15;16/04/2017 

Prof. Msc. Warllon de Souza Barcellos 

EMENTA 

Traçar uma reflexão sobre as Políticas Sociais (gênese e desenvolvimento) como espaço de 
intervenção dos Assistentes Sociais, a partir de um processo de discussão sobre a 
fundamentação teórica e metodológica da profissão de Serviço Social, que sustenta 
dialeticamente o “fazer profissional” nas suas dimensões “prático-operativa” e “ético-
política”, contribuindo para uma reflexão critica em torno do pensar e agir profissional, 
tendo por base a concepção “teórico-metodológica” fundamentada nas reflexões 
construídas por Karl Marx. 

OBJETIVO 

Traçar uma reflexão sobre as Políticas Sociais (gênese e desenvolvimento) como espaço de 
intervenção dos Assistentes Sociais 

METODOLOGIA 

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 
será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 
por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por 
parte do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 
necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 
propostas pelo docente. 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

CARVALHO, R.; IAMAMOTO, M. V. Relações sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de 
uma interpretação histórico-metodológica. São Paulo: Cortez; Lima: Celats, 1982. 
IAMAMOTO, M. V. Projeto profissional, espaços ocupacionais e trabalho do assistente 
social na atualidade. In: CFESS-Conselho Federal de Serviço Social. Atribuições privativas 
do(a) assistente social. Brasília: Cfess, 2002, p. 13-50.  
______. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São 
Paulo: Cortez, 2003.  
______. A produção de Conhecimento em Serviço Social no Brasil. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL (ENPESS) IX, 2004, Porto Alegre. 
Anais... Porto Alegre, 2004.  
______. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e questão 
social. São Paulo: Cortez, 2007. 

2. Gestão de Pessoas DATA: 19;20;21/05/2017  

Prof. Msc. Altamiro Lacerda Junior 

EMENTA 



P á g i n a  | 16 

 

O conceito de gestão de pessoas ou administração de recursos humanos é uma associação 

de habilidades e métodos, políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo 

de administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano nas 

organizações. 

A Gestão de Pessoas ocorre através da participação, capacitação, envolvimento e 

desenvolvimento de funcionários de uma empresa, e a área tem a função de humanizar as 

empresas. Muitas vezes, a gestão de pessoas é confundida com o setor de Recursos 

Humanos, porém RH é a técnica e os mecanismos que o profissional utiliza e gestão de 

pessoas tem como objetivo a valorização dos profissionais. Em uma empresa, a gestão de 

pessoas deve ser feita pelos gestores e diretores, porque é uma área que requer 

capacidade de liderança.  

OBJETIVO  

Demonstrar o conceito de Gestão de Pessoas eassociação de habilidades e métodos, 

políticas, técnicas e práticas definidas, com o objetivo de administrar os comportamentos 

internos e potencializar o capital humano nas organizações. 

METODOLOGIA  

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 

será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 

por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por parte 

do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 

necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades 

avaliativaspropostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALBUQUERQUE, Lindolfo Galvão de; LEITE, Nildes Pitombo. Gestão estratégica de pessoas: 
conceito, evolução e visão. In: ALBUQUERQUE, Lindolfo Galvão de; LEITE, Nildes Pitombo 
(Org.). Gestão de pessoas: perspectivas estratégicas. São Paulo: Atlas, 2009.  
 
ALMEIDA, Renato Rua. Das cláusulas normativas das convenções coletivas de trabalho: 
conceito, eficácia e incorporação nos contratos individuais de trabalho. Revista LTr, São 
Paulo, v. 60, n. 12, p. 1602-1660, dez. 1996.  
 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 
organizações. 3. ed. Rio de janeiro: Elsevier, 2010.  
 
_______. Construção de talentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  
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FLEURY, Maria Tereza Leme (Coord.). As pessoas na organização. São Paulo: Gente, 2002. 

 

3. Ética Profissional  

Prof. Msc. Cynthia Ferrarez DATA: 16;17;18/06/2017  

EMENTA 

Realizar uma discussão acerca dos fundamentos da ética; além disso, debater a Ética e o 

capitalismo, de modo a subsidiar o debate acerca da ética profissional no âmbito da 

intervenção. Unidade I: Fundamentos ontológicos e sócio-históricos da Ética; Unidade II: 

Ética profissional e Serviço Social; Unidade III: Instrumentos normativos do exercício 

profissional; Unidade IV: Agenda política das entidades representativas da profissão.  

OBJETIVO 

O objetivo desta unidade é estar realizando uma discussão acerca dos fundamentos da 

ética; além disso, debater a Ética e o capitalismo, de modo a subsidiar o debate acerca da 

ética profissional no âmbito da intervenção 

METODOLOGIA 

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 

será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 

por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por parte 

do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 

necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades 

avaliativaspropostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

APSS-Associação de Profissionais de Serviço Social. A ética no Serviço Social, princípios e 
valores. Código de ética adoptado pela assembleia geral da IFSW em Colombo, Srilanka, em 
julho de 1994. 
MIRANDA, J. Os direitos sociais e a sua efectivação. In: AAVV. Envelhecer - um direito em 
construção. Actas do seminário. Lisboa: CESIS, 1999.   
SANCHEZ-SERRANO, J. L. S. Ética y Trabajo Social. Intervenção Social, Edit. Universidade 
Lusíada, Lisboa, n. 29, p. 127-138, 2004.     

 

 



P á g i n a  | 18 

 

4. Planejamento, Gestão e Avaliação de Políticas, 
Programas e Projetos 

DATA: 14;15;16/07/2017 

Prof. Msc. Ana Claudia de Jesus Barreto 

EMENTA 

Esta disciplina objetiva discutir o Histórico, desenvolvimento, importância e concepções do 

conceito de planejamento; tipos de gestão e avaliação: monitoramento, avaliação política 

da política, avaliação de processo, avaliação de impacto; métodos e procedimentos 

utilizados nos diferentes tipos de avaliação; problemas e controvérsias no campo da 

avaliação de programas sociais. 

OBJETIVO 

Objetiva discutir o planejamento, gestão e avaliação de políticas, programas e projetos. 

 

METODOLOGIA 

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 

será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 

por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por parte 

do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 

necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 

propostas pelo docente. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

ALARCÃO, Isabel. Tendências no estudo sobre avaliação. In: RICO, Elizabeth Melo (Org.). 

Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate. São Paulo: Cortez; Instituto de 

Estudos Especiais, 1999. p. 29-39.  

 

ARRETCHE, Marta T. S. Políticas sociais no Brasil: descentralização em um Estado 

Federativo. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 14, n.40, p.111-141, 1999. 

 

GARCIA, Ronaldo Coutinho. Subsídios para organizar avaliações da ação governamental. 

Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, n. 23, p. 7-70, jun. 2001. 
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5. Política de Saúde Pública (SUS): Reforma Sanitária, fundamentos e legislação de 

saúde.   

Prof. Msc. Warllon de Souza Barcellos DATA: 18;19;20/08/2017  

EMENTA:  

A disciplina Política de Saúde Pública (SUS) tem por finalidade abordar o desenvolvimento 
das políticas de saúde no Brasil, sua trajetória histórica até o decorrer do século XXI. Para 
tanto, será estudada a Reforma Sanitária Brasileira, a construção do SUS no contexto da 
Seguridade Social, com seus princípios e diretrizes, o processo de institucionalização, 
organização, descentralização, os modelos de atenção à saúde, noções de gestão, 
financiamento, regulação e a normatização do SUS. Unidade 1: Histórico da política de 
saúde no Brasil; Unidade 2:Reforma Sanitária e as novas concepções acerca da saúde: 
Sistema Único de Saúde: a institucionalização do SUS; Bases legais da Lei nº 8080; 
Princípios e diretrizes do SUS; A inclusão da promoção e prevenção à saúde na política de 
saúde; A inclusão das vigilâncias na política: Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária e 
Vigilância Epidemiológica; Organização do financiamento da saúde no Brasil; 
Descentralização e Municipalização; Modelos assistenciais em saúde: Estratégia de Saúde 
Familiar (ESF); Bases legais da participação organizada da sociedade, conferências e 
conselhos de saúde (Lei nº8. 142); Unidade 3. Atuação do assistente social na política de 
Saúde: Intervenção profissional e trabalho inter e Multidisciplinar na atenção à saúde. 

OBJETIVO 

Abordar o desenvolvimento das políticas de saúde no Brasil, sua trajetória histórica até o 

decorrer do século XXI.  

METODOLOGIA  

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 

será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 

por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por parte 

do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 

necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 

propostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Sistema Único de Saúde (SUS): princípios 

e conquistas. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.  

BRAVO, Maria Inês; MATOS, Maurílio Castro de. Reforma Sanitária e Projeto ético-político 

do Serviço Social: elementos para debate. In: Saúde e Serviço Social.  Maria Inês de 

Souza Bravo ... [et. al.], (organizadoras) – 4.ed. – São Paulo: Cortez: Rio de Janeiro: UERJ, 
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2009.  

VASCONCELOS, A. M. de. A prática do serviço social: cotidiano, formação e alternativas na 

área da saúde. 2.ª Ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

6. Política de Previdência Social: história, fundamentos e legislação previdenciária 

Prof. Msc. Adriana Pereira Bento DATA: 15;16;17/09/2017  

EMENTA:  

A disciplina busca debater a Previdência Social enquanto política pública de proteção social 

inscrita no tripé da seguridade Social, sua gênese, base legal e condicionalidades para o 

acesso, por se tratar de uma política de direito, mas com base contributiva. Abarca a 

análise de conjuntura frente ao avanço neoliberal e a Reforma da Previdência. Abrange a 

discussão sobre sua estruturação, serviços e benefícios, evidenciando o papel do Serviço 

Social em seu organograma.Delineia a carta de benefícios e serviços ofertados à população 

demandante e suas regras de concessão.Unidade 1 – A Política de Previdência Social: do 

seguro mútuo à Política Pública inscrita no tripé da Seguridade Social: O desenho da 

Previdência Social brasileira sob a inspiração estrangeira: os modelos bismarckiano 

(alemão), rooseveltiano (americano) e beveridgiano (inglês);A evolução histórica da política 

de Previdência Social no Brasil: dos Montépios, CAP's, IAP's  à sua inscrição  no tripé da 

Seguridade Social;Fontes de custeio e o desmonte do Estado: a Reforma da Previdência e 

seus  impactos. Unidade 2 – O Serviço Social na Previdência: A construção da prática do 

Serviço Social na Previdência Social; A Matriz Metodológica do Serviço Social na 

Previdência; Limites e possibilidades  do Serviço Social na Previdência. Unidade 3 – Direitos 

Previdenciários: conhecendo os benefícios, serviços e condicionalidades: Tipos de 

segurado, qualidade de segurado, carência, perda da qualidade de segurado;Benefícios 

Previdenciários: aposentadorias, pensões, auxílios, salários; Benefício 

Assistencial/BPC;Serviços previdenciários: Serviços Social, perícia médica, reabilitação 

profissional. 

OBJETIVO  

Debater a Previdência Social enquanto política pública de proteção social inscrita no tripé 

da seguridade Social, sua gênese, base legal e condicionalidades para o acesso, por se 

tratar de uma política de direito, mas com base contributiva. 
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METODOLOGIA  

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 

será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 

por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por parte 

do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 

necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 

propostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BERHING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Politica social: Fundamentos e história. 7. 
Ed. – São Paulo: Cortez, 2010. – (Biblioteca básica de serviço social; v. 2). 
YAZBEK, Maria Carmelita.  Os fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço 
Social.In: CFESS/ ABEPSS. Serviço Social: direitos e competências profissionais. Brasília: 
CFESS/ABEPSS, 1999. 
SILVA, Ademir Alves da. O Serviço Social na Previdência: entre a necessidade social e o 
benefício. In: CABRAL, Maria do Socorro Reis; BRAGA, Léa. Serviço Social na Previdência: 
trajetória, projetos profissionais e saberes. São Paulo: Cortez, 2008. 
NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social: uma análise do serviço social no Brasil pós – 
64 / José Paulo Netto – 8. Ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

7. Política de Assistência Social: história, fundamentos e legislação 

Prof. Msc. Adriana Pereira Bento DATA: 20;21;22/10/2017  

EMENTA 

A disciplina abordará o contexto em que se desenvolve a política de proteção social no 

Brasil, sendo enfatizada a política de assistência social, destacando seus marcos 

importantes. Pretende-se localizar a importância histórica do assistente social na 

constituição dessa política e traçar uma reflexão crítica sobre a política de assistência social 

no marco do contexto neoliberal. Serão trabalhadas as principais legislações que se 

configuram na materialização do conteúdo da assistência social e os benefícios mais 

representativos desta política.Unidade 1: Processo histórico e fundamentos da Assistência 

Social: da benemerência ao direito; Unidade 2: A construção do Sistema Único de 

Assistência Social: A importância histórica do assistente social na constituição da Política 

de Assistência Social; As legislações de Assistência Social e os principais benefícios; Rede 

SUAS e o CadÚnico; Financiamento da Assistência Social e o Controle Social; Unidade 3: Os 

desafios postos a Política de Assistência Social no contexto neoliberal. 
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OBJETIVO 

Abordar o contexto em que se desenvolve a política de proteção social no Brasil, sendo 

enfatizada a política de assistência social, destacando seus marcos importantes. Pretende-

se localizar a importância histórica do assistente social na constituição dessa política e 

traçar uma reflexão crítica sobre a política de assistência social no marco do contexto 

neoliberal. 

METODOLOGIA 

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 

será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 

por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por parte 

do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 

necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 

propostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABREU, M. Serviço Social e organização da cultura: perfis pedagógicos da prática 
profissional. SP: Cortez, 2002. 
BEHRING. E. Brasil em contra-reforma-desestruturação do Estado e perda de direitos. SP: 
Cortez, 2003 
DURIGUETTO, MA. L. e MOLJO, C. (orgs). SUAS, Serviço Social e organizações da sociedade 
civil: uma análise da realidade municipal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 2011, no prelo. 
GUERRA.Y. A dimensão investigativa no exercício profissional. In: Serviço Social: direitos 
sociais e competências profissionais. Brasília: Edição: CFESS e ABEPSS, 2009.  
 
 

 

8. Política de Saúde Mental: Reforma Psiquiátrica, fundamentos e legislação 

Prof. Msc. Warllon de Souza Barcellos DATA: 17;18;19/11/2017  

EMENTA:  

Visa contextualizar a doença mental no cenário mundial, desde seus primórdios até os dias 

atuais, caracterizando o tratamento dado a doença mental pela psiquiatria até a luta pela 

desospitalização. Enfocar a Reforma Psiquiátrica iniciada na Itália e suas influências no 

Brasil. Contextualizar a desospitalização no Brasil e a formação da Política de Saúde 

Mental. Apresentar os conceitos e valores que caracterizam a reforma psiquiátrica 

brasileira. Discutir a concepção de desinstitucionalização e apresentar as legislações 
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pertinentes à saúde mental no Brasil. Unidade 01: A história do saber e das práticas que se 

constituem sobre a doença mental; Unidade 2: Reforma Psiquiátrica: as concepções acerca 

da desospitalização e da Desinstitucionalização; Unidade 3: Reforma Psiquiátrica no Brasil: 

Política de Saúde Mental no Brasil; A constituição dos CAPS; Legislações em Saúde Mental. 

OBJETIVO  

Contextualizar a doença mental no cenário mundial, desde seus primórdios até os dias 

atuais, caracterizando o tratamento dado a doença mental pela psiquiatria até a luta pela 

desospitalização. 

METODOLOGIA 

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 

será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 

por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por parte 

do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 

necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 

propostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde (BR). Saúde Mental em dados - 12. Informativo eletrônico 5(9). 
Brasília: Ministério da Saúde; 2012. 
Pitta AMF. Um balanço da reforma psiquiátrica brasileira: instituições, atores e políticas. 
Cienc. Saúde Colet. [Online]. 2011; [citado 10 fev 2015];16(12): 4579-89. 
Furegato ARF, Galera SAF, Pillon SC, Cardoso L. Characterizing mental 
healthcareserviceteams. Revista de Salud Publica [online]. 2010; 
Vasconcellos VC. Trabalho em equipe na saúde mental: o desafio interdisciplinar em um 
caps. SMAD Rev Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas [online]. 2010; 
GOUVEIA, Rachel Passos. Saúde mental e os desafios atuais da atenção psicossocial, 2017, 

Rio de Janeiro, Ed. Grammna. 
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9. Planejamento Estratégico e Serviço Social DATA: 15;16;17/12/2017  

Prof. Msc. Adriana Pereira Bento 

EMENTA 

A disciplina pretende abordar a concepção e função do Estado na sociedade capitalista, o 
papel da burocracia no Estado e a dinâmica da realidade social, para compreender o 
planejamento estratégico enquanto ferramenta da intervenção profissional na busca do 
seu objetivo profissional, considerando a sua dimensão ético-política. Trabalharemos as 
funções gerenciais básicas, as premissas do planejamento estratégico e as etapas de um 
planejamento estratégico situacional. Unidade 1: A concepção e função do Estado na 
sociedade capitalista; Unidade 2: O papel da burocracia do Estado; Unidade 3: 
Planejamento estratégico: ferramenta da intervenção profissional; Unidade 4: Etapas do 
Planejamento Estratégico Situacional: Exercitando: a construção da organização de um 
planejamento estratégico em sala de aula.  

OBJETIVO 

Abordar a concepção e função do Estado na sociedade capitalista, o papel da burocracia 
no Estado e a dinâmica da realidade social, para compreender o planejamento estratégico 
enquanto ferramenta da intervenção profissional na busca do seu objetivo profissional, 
considerando a sua dimensão ético-política. 

METODOLOGIA 

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 
será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 
por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por 
parte do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 
necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 
propostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BUARQUE. Sérgio C. Metodologia de planejamento do desenvolvimento local e municipal 
sustentável. Brasília: Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) 
1999.  
BROSE, Markus. O Marco Lógico: instrumento de gestão e comunicação. Metodologia 
Participativa: uma introdução a 29 instrumentos. P. 279 a 286. MarkusBrose (org). Porto 
Alegre. Tomo Editorial, 2001. 
GARCIA, Vileni. Instrumentos de Planejamento no Processo de Transformação. Diretrizes 
para a Elaboração de Projetos. Curso de Capacitação de Gestores Sociais. Fundação 
Joaquim Nabuco. Escola de Governo e Políticas Públicas. Recife, 1998.  
IARA. Carlos Julio. A Sustentabilidade do Desenvolvimento Local. Desafios de um processo 
em construção. Brasília: Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). 
Recife: Secretaria de Planejamento do Estado de Pernambuco - SEPLAN, 1998. 
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10. Política sobre a Infância e Juventude e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente 

DATA: 19;20;21/01/2018  

Prof. Msc. Ana Luiza Avelar de Oliveira  

EMENTA 

A disciplina abordará a trajetória da construção dos direitos da criança e do adolescente 
enfatizando seus paradigmas norteadores, marcos legais e os diferentes modelos de 
atendimento à criança e adolescentes no Brasil, tendo em vista subsidiar o debate acerca 
dos instrumentos normativos que tratam do direito da criança e do adolescente na 
contemporaneidade, tal como a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente; da política de atendimento à criança e ao adolescente, bem como os dilemas 
e desafios que se põe à sua efetivação.1)Trajetória da constituição da política: 
Paradigmas de Atendimento à Infância e Juventude; Estatuto da Criança e do Adolescente; 
2) Equipamentos Sociais de Atendimento e Defesa aos Direitos da Criança e do 
Adolescente: Infância e Juventude: temas atuais; Infância e Juventude como categoria 
social; Educação e Trabalho; Violência; Gerações e Família.  

OBJETIVO 

Abordar a trajetória da construção dos direitos da criança e do adolescente enfatizando 
seus paradigmas norteadores, marcos legais e os diferentes modelos de atendimento à 
criança e adolescentes no Brasil, tendo em vista subsidiar o debate acerca dos 
instrumentos normativos que tratam do direito da criança e do adolescente na 
contemporaneidade.  

METODOLOGIA  

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 

será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 

por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por parte 

do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 

necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 

propostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil, promulgada 

em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Fisico e contribuinte, 1988. 

BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente: Lei nº. 8.069, de 13 de junho de 1990. Diário 

oficial [da] Republica Federativa do Brasil, Brasília, 16 de julho, 1990. 

FALEIROS, Paula Vicente de. Escola que protege: enfrentando a violência contra criança e 

adolescentes. 2. ed. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade, 2008. 

MACHADO, Martha de Toledo. A proteção constitucional de crianças e adolescentes e os 

direitos humanos. São Paulo: Manole, 2003. 

OLIVEIRA. Oris de. O trabalho infanto-juvenil no direito do brasileiro 2 ed Brasília: OIT, 

1996. 



P á g i n a  | 26 

 

11. Estatuto do Idoso e o debate sobre envelhecimento 

Prof. Msc. Cynthia Ferrarez DATA: 16;17;18/02/2018 

EMENTA 

Será abordada a heterogeneidade do processo de envelhecimento. O envelhecimento 

populacional: proteção legal e cidadania. Unidade I:processo de envelhecimento: 

construção sócio-histórica, biológica, espacial e cultural: A construção social da velhice e 

a “invenção” da Terceira Idade; A heterogeneidade do processo de envelhecimento;Viver 

e gerenciar a velhice: entre preconceitos e estereótipos.Unidade II: Política de Atenção ao 

Idoso: O envelhecimento populacional na Agenda das Políticas Públicas brasileiras; Política 

Nacional do Idoso;Estatuto do Idoso;Política Nacional de Saúde do Idoso. 

OBJETIVO  

Abordar a heterogeneidade do processo de envelhecimento. O envelhecimento 

populacional: proteção legal e cidadania. 

METODOLOGIA  

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 

será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 

por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por 

parte do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 

necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 

propostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME. Estatuto do 
Idoso. Brasília: 2004.  
BEAUVOIR, S. de. A Velhice. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 1990. 
RAMOS, Paulo Roberto Barbosa. Fundamentos constitucionais do direito à velhice. 
Florianópolis: Letras contemporâneas, 2002.  
_____ (Org.) Os Direitos fundamentais das pessoas idosas. 3. ed. São Luís: Promotoria do 
Idoso e Deficiente, 2003. 
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12. Metodologia de Pesquisa 

Prof. Msc. Ana Luiza Avelar de Oliveira DATA: 16;17;18/03/2018  

EMENTA 

Conhecimento e trabalho científico. Pesquisa Social. O rigor metodológico na construção 

do conhecimento. A dimensão investigativa da intervenção profissional. A pesquisa e a 

produção do conhecimento no Serviço Social. Instrumentos e técnicas de pesquisa. 

Unidade I: Introdução à metodologia de Pesquisa: Conceitos básicos: Metodologia e 

Pesquisa social; As linhas de pensamento das Ciências Sociais; Conhecimento e Método na 

Teoria Social Crítica; Unidade II: Pesquisa e Serviço Social:  A inserção e importância da 

pesquisa no Serviço Social; A dimensão investigativa como parte constitutiva da prática 

profissional; A produção de conhecimento no Serviço Social; Unidade III: O processo de 

Formulação da Pesquisa e suas etapas: A construção do projeto de pesquisa e suas fases; 

Elaboração de um projeto de pesquisa: atividade prática.  

OBJETIVO 

Proporcionar aos alunos conhecimento sobre trabalho científico. Pesquisa Social. O rigor 

metodológico na construção do conhecimento. A dimensão investigativa da intervenção 

profissional. A pesquisa e a produção do conhecimento no Serviço Social. Instrumentos e 

técnicas de pesquisa. 

METODOLOGIA  

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 

será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 

por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por 

parte do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 

necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 

propostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BOMENY, H., Birman, P. (orgs.). As assim chamadas ciências sociais. Rio deJaneiro, 
UERJ/Relume-Dumará, 1991, parte III.  
LÖWY, M. Asaventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchhausen. S. Paulo,Cortez, 
1994.  
SANTOS, B. S. Um discurso sobre as ciências. Porto, Afrontamento, 1992. 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. S. Paulo, Cortez, 2000.  
SOUZA FILHO, R. Apontamentos sobre o materialismo dialético. In: Revista Libertas, V.2 
N.2. Editora UFJF: Juiz de Fora, 2002. 
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THIOLLENT, M. Crítica metodológica, investigação social e enquete operária. S.Paulo, Pólis, 
1982.  

 

13. Elaboração de Projeto e captação de recursos DATA: 27;28;29/04/2018 

Prof. Msc. Josélia Rita da Silva 

EMENTA: 
Dominar ferramentas teóricas e práticas, para conceber e desenhar projetos para a 
captação de recursos financeiros. Visa explicar a elaboração de projetos visando a captação 
de recursos. Unidade 1: O que é um projeto? Conceituando Projeto Social; Análise 
situacional e problematização; Dados e informações para contextualização do projeto; 
Partes de um projeto; Tipos de Projeto; Órgãos Financiadores – públicos e privados; 
Sistemas de Elaboração de Projetos – SIGA/SICONV; Gestão do Projeto: Equipe; 
Implementação e Avaliação de Indicadores; Atividade Prática de Elaboração de um Projeto. 

OBJETIVO  

Proporcionar aos alunos mecanismos que lhes façam dominar ferramentas teóricas e 
práticas, para conceber e desenhar projetos para a captação de recursos financeiros. 

METODOLOGIA 

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 
será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 
por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por parte 
do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 
necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 
propostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. GIL, A. C. 
Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994.  
______. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  
LAKATOS, E. M. de A.; MARCONI, M. de A. Fundamentos da metodologia científica. São 
Paulo: Atlas, 2003.  
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais: 
pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998. 
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14. Território e Política Nacional de Assistência 

Social 

DATA: 18;19;20/05/2018 

Prof. Msc. Ana Claudia de Jesus Barreto 

EMENTA 

Esta disciplina objetiva discutir o território e as expressões da questão social, a influência 

do urbano na disciplina de Serviço Social e a institucionalização do PNAS. Unidade 1: 

Apresentar a produção capitalista do espaço e trabalhar a diferença entre espaço e 

território e as expressões da questão social; Unidade 2: Apresentar o Território, a gestão 

de Políticas Sociais e as Políticas de Assistência Social Unidade 3: Apresentar os desafios e 

avanços da institucionalização da Política Nacional de Assistência Social.  

 

OBJETIVOS 

Discutir o território e as expressões da questão social, a influência do urbano na disciplina 

de Serviço Social e a institucionalização do PNAS. Unidade 1: Apresentar a produção 

capitalista do espaço e trabalhar a diferença entre espaço e território e as expressões da 

questão social 

 

METODOLOGIA 
Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 

será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 

por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por parte 

do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 

necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 

propostas pelo docente. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. A prática espacial urbana como segregação e o “direito à 
cidade” como horizonte utópico. Vasconcelos, Pedro de Almeida; Corrêa, Roberto Lobato; 
Pintaudi, Silvana Maria (Orgs). São Paulo: Contexto, 2013, p. 96-126.  
CARVALHO, Inaiá Maria Moreira; BARRETO, Vera Sá. Segregação residencial, condição 
social e raça em Salvador. Caderno Metrópole. 2001, p. 251-273.  
CORREA, Lobato Roberto. O Espaço Urbano. São Paulo, Ed Ática, 1987.  

KOGA, Dirce. Medidas de Cidades: entre territórios de vida e territórios vividos. 2ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2011. 
SPOSATI, Aldaíza. Território e Gestão de Políticas Sociais. Revista Serviço Social. Londrina. 
Vol. 16, N. 01, 2013, p. 8-18. 
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15. O espaço Sóciojurídico DATA: 15;16;17/06/2018 

Prof. Msc. Ana Luiza Avelar de Oliveira 

EMENTA 

A disciplina objetiva fazer um histórico do Serviço Social no Poder Judiciário, 

especialmente a sua entrada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entender a estrutura 

do Poder Judiciário e a inserção da profissão neste espaço. Para isso, vamos trabalhar a 

realidade social, analisando a demanda do atendimento e as relações de trabalho. 

Buscaremos o entendimento dos instrumentos de trabalho – entrevistas, visitas 

domiciliares, relatórios, laudos e pareceres. Unidade 1: O Serviço Social no Sóciojurídico: 

histórico e fundamentos: A estrutura do Poder Judiciário e a inserção do assistente social 

no Poder Judiciário; As demanda para o Serviço Social neste espaço sócio-ocupacional; As 

relações de trabalho: interdisciplinaridade e as especificidades do Serviço Social; Os 

instrumentos e técnicas mais utilizados pelos assistentes sociais no Sociojurídico.  

OBJETIVOS 

Objetiva fazer um histórico do Serviço Social no Poder Judiciário, especialmente a sua 
entrada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entender a estrutura do Poder Judiciário e 
a inserção da profissão neste espaço. 

METODOLOGIA 

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 
será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 
por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por 
parte do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 
necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 
propostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

FÁVERO, E. T. . O Estudo Social - fundamentos e particularidades de sua construção na 
Área Judiciária. In: CFESS. (Org.). O Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos 
contribuição ao debate no Judiciário, Penitenciário e na Previdência Social.. 1ª ed. São 
Paulo: Cortez, 2003, v. , p. 09-51.  
CHUAIRI, Sílvia Helena. Assistência jurídica e serviço social: reflexões interdisciplinares. 
Revista Serviço Social e Sociedade. São Paulo, n. 67, p. 124-144, Set. 2001. 
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16. Políticas Públicas, Gênero e Etnia  DATA: 20;21;22/07/2018 

Prof. Msc. Erika Amorim  

EMENTA 

Discutir o processo de elaboração e aplicação de projetos e ações que visam assegurar a 

transversalidade e a intersetorialidade de gênero e etnia nas políticas públicas. Unidade 1: 

Políticas Públicas, Sexo e Gênero: Políticas Públicas e Gênero Panorama conceitual: 

gênero, sexo e sexualidade; Gênero e Hierarquia; Desigualdades de Gênero; Movimentos 

de mulheres. Unidade 2: Políticas Públicas e Etnia: A construção histórica da ideia de etnia; 

O Percurso do Conceito de Etnia no Campo de Relações Étnicas no Brasil; Desigualdades; 

Movimento Negro e Movimento de Mulheres Negras: uma agenda contra o racismo. 

Unidade 3: Políticas Públicas e Promoção da Igualdade: Diversidade e Igualdade; Políticas 

afirmativas de etnia e gênero e a busca da igualdade de oportunidades.  

OBJETIVO 

Discutir o processo de elaboração e aplicação de projetos e ações que visam assegurar a 

transversalidade e a intersetorialidade de gênero e etnia nas políticas públicas.  

METODOLOGIA 

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 
será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 
por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por parte 
do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 
necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 
propostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, Magali da Silva. Desumanização da população negra: genocídio como princípio 
tácito do capitalismo. In: EM PAUTA. Revista da Faculdade de Serviço Social da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. EM PAUTA, Rio de Janeiro – 2° Semestre de 2014 
- n. 34, v. 12, p. 131- 154  
______. Mulher Negra Militante: trajetórias de vida, identidade e resistência no contexto 
da política de ação afirmativa na Universidade do estado do Rio de Janeiro – UERJ. Tese de 
doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento do Serviço 
Social, 2011. 
CARLOTO, Cássia Maria; MARIANO, Silvana Aparecida. No meio do caminho entre o privado 
e o público: um debate sobre o papel das mulheres na política de assistência social. Rev. 
Estud. Fem. [online]. 2010, vol.18, n.2, pp. 451-471. 
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17. O Serviço Social na Educação DATA: 17;18;19/08/2018 

Prof. Msc. Cynthia Ferrarez 

EMENTA 

A disciplina pretende inicialmente debater a politica de educação brasileira, a concepção 
de educação que norteia politica social e os rebatimentos da crise do capital sobre a 
mesma. A partir da compreensão da política de educação pretende se discutir o histórico 
do debate do serviço social na Educação e a atuação e inserção profissional na 
área.Unidade 1: A politica de educação brasileira: Concepção de educação que norteia as 
politicas sociais; Rebatimentos da crise do capital na politica de educação; Unidade 2: 
Histórico do debate do serviço social na educação: Atuação e inserção profissional na 
educação. 
 

OBJETIVO 

Debater a politica de educação brasileira, a concepção de educação que norteia politica 
social e os rebatimentos da crise do capital sobre a mesma. A partir da compreensão da 
política de educação pretende se discutir o histórico do debate do serviço social na 
Educação e a atuação e inserção profissional na área. 
 

METODOLOGIA 

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 
será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 
por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por parte 
do discente,dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 
necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 
propostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de. “O Serviço Social na educação”. Revista Inscrita. n. 6. 
Brasília: CFESS, 2000. pp. 19 - 24. 
_________. “Educação Pública e Serviço Social”. Serviço Social e Sociedade. n. 63. São 
Paulo: Cortez, 2000. pp. 62-75. 
_________. “Educação”. Capacitação continuada em Serviço Social e Política Social. 
Módulo 3. Brasília: CFESS/ABEPSS/CEAD-Unb, 2000. pp. 153-163. 
FRIGOTTO, G. O Enfoque da DialÈtica Materialista HistÛrica na Pesquisa Educacional. In: 
FAZENDA, I. (Org.). Metodologia da Pesquisa Educacional. S„o Paulo: Cortez, 1991. 
GAMBOA, Sílvio Sánchez. Epistemologia da pesquisa em educação. Campinas, SP: Práxis, 
1996. 
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18. Legislações Sociais DATA: 14;15;16/09/2018 

Prof. Msc. Warllon de Souza Barcellos 

EMENTA 

Esta disciplina irá buscar trabalhar as legislações sociais pertinentes a gestão das políticas 
públicas e o Serviço Social. LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social.  Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  Lei Maria da Penha.  LOS - Lei Orgânica da Saúde;  Política Nacional de Pessoa com 
Deficiência: Lei nº 7.853/1989, Lei nº 10.048/2000 e Lei nº 10.098/2000, Decreto nº 3.298/1999 e 
Decreto nº 5.296/2004.  Estatuto do Idoso. 
OBJETIVO 

Proporcionar aos alunos mecanismos para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso.  

METODOLOGIA 

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 
será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 
por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por 
parte do discente, dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 
necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 
propostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Lei Maria da Penha; 
LOS - Lei Orgânica da Saúde;  
Política Nacional de Pessoa com Deficiência: Lei nº 7.853/1989; 
Lei nº 10.048/2000; 
Lei nº 10.098/2000;  
Decreto nº 3.298/1999; 
Decreto nº 5.296/2004; 
Estatuto do Idoso. 

 

19. Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) 

DATA: 19;20;21/10/2018 

Prof. Msc. Josélia Rita da Silva 

EMENTA 

O TCC poderá será um artigo científico, com tema a ser definido pelo aluno dentro da 
proposta temática do curso. Deverá ser redigido observando as Normas da ABNT. Os 
alunos poderão escolher ser orientados entres professores do curso, mediante a aceitação 
do professor escolhido.  

OBJETIVO 

Proporcionar aos alunos mecanismos para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso.  
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METODOLOGIA 

Serão aulas expositivas com a finalidade de passar o conteúdo aos discentes. A disciplina 
será desenvolvida mediante exposições orais do docente, supondo-se a leitura de textos 
por parte dos discentes, e exposição de seminários. O adequado aproveitamento, por 
parte do discente, dependerá da apropriação suficiente das indicações bibliográficas sendo 
necessário para aprovação 75% de frequência e média 70 nas atividades avaliativas 
propostas pelo docente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. GIL, A. C. 
Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994.  
______. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  
LAKATOS, E. M. de A.; MARCONI, M. de A. Fundamentos da metodologia científica. São 
Paulo: Atlas, 2003.  
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e sociais: 
pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998. 
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COMPOSIÇÃO DO CORPO DOCENTE 

NOME TITULAÇÃO Vínculo Funcional Disciplinas 

Adriana Bento Mestre em Planejamento 
Regional e Serviço Social 
pela Universidade Federal 
Fluminense – UFF 

Unidade Carangola Política de Previdência 
Social: história, 
fundamentos e legislação 
previdenciária; 
Carga horaria de 20h 

Política de Assistência 
Social: história, 
fundamentos e legislação; 
Carga horaria de 20h 

Planejamento Estratégico e 
Serviço Social. 
Carga horaria de 20h 

Altamiro 
Lacerda de 
Almeida Junior 

Mestre em Administração – 
Organização, Gestão e 
Políticas Públicas pela UFV – 
Universidade Federal de 
Viçosa.  

Unidade Carangola Gestão de Pessoas.  
Carga horaria de 20h 

Ana Claudia de 
Jesus Barreto 

Mestre em Serviço Social 
pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora - UFJF. 
Doutoranda em Serviço 
Social pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – 
UFRJ.  

Unidade Carangola Instrumentos e técnicas de 
intervenção profissional 
Carga horaria de 20h 

Território e Política 
Nacional de Assistência 
Social 
Carga horaria de 20h 

Ana Luiza 
Oliveira Avelar  

Mestre em Serviço Social 
pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora – UFJF.  

Unidade Carangola ECA – Estatuto da Criança e 
do Adolescente; 
Carga horaria de 20h 

Metodologia de Pesquisa; 
Carga horaria de 20h 

O espaço Sóciojurídico; 
Carga horaria de 20h 

 

Cynthia 
Ferrarez 

Mestre em Serviço Social 
pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ. 
Doutoranda em Serviço 

Unidade Carangola A Ética Profissional no 
Serviço Social e o Código de 
Ética Profissional; 
Carga horaria de 20h 
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Social pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – 
UFRJ.  

Estatuto do Idoso e o 
debate sobre 
envelhecimento; 
Carga horaria de 20h 

O Serviço Social na 
Educação; 
Carga horaria de 20h 

Erika Amorim Mestre em Extensão Rural 
pela Universidade Federal 
de Viçosa Unidade 
Carangola (UFV). 
Doutoranda em História 
Social das Relações Políticas 
na Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES). 

Unidade Carangola Políticas Públicas, Gênero e 
Etnia.  
Carga horaria de 20h 

Josélia Rita da 
Silva  

Mestrado em Administração 
de Empresas pela Fundação 
Instituto Capixaba de Pesq. 
em Contabilidade, Economia 
e Finanças, FUCAPE.  

Unidade Carangola Elaboração de Projeto e 
captação de recursos. 
Carga horaria de 20h 

Warllon de 
Souza Barcellos 

Mestre em Políticas Sociais 
pela Universidade Estadual 
do Norte Fluminense 

Unidade Carangola Estado, Políticas Sociais e 
Serviço Social.  
Carga horaria de 20h 

Política de Saúde Pública 
(SUS): Reforma Sanitária, 
fundamentos e legislação 
de saúde.   
Carga horaria de 20h 

Política de Saúde Mental: 
Reforma Psiquiátrica, 
fundamentos e legislação.  
Carga horaria de 20h 

Elaboração de Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC).  
Carga horaria de 20h 
 

Legislações Sociais 
Carga horária de 20h 
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ESTRUTURA FÍSICA 

  

Sala ampla e arejada com data show, não haverá locação de nenhum material, visto 

hoje a Unidade dispor de todo material necessário para o andamento do curso.  

 

OUTROS CURSOS EXISTENTES NA INSTITUIÇÃO 

 

A Universidade do Estado de Minas Gerais oferece à comunidade local e da 

região os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras, 

Matemática, Pedagogia, Serviço Social, Turismo e Sistema da Informação. 

 O Quadro 1 apresenta informações sobre os cursos da Unidade da UEMG em 

Carangola e a Figura 1 apresenta dados sobre o processo seletivo e ingressantes do 

curso de Bacharelado em Serviço Social da UEMG – Carangola. Vale ressaltar que, 

entre 2008 (ano de início do curso) até novembro de 2013 ainda era FAVALE1, as 

mensalidades eram pagas, com valores altos, o que justifica uma queda na demanda 

de inscritos nos vestibulares entre 2011 a 2013. Quando a houve a estadualização da 

FAVALE em dezembro de 2013, ocorre o crescimento da demanda em 100%.Isso 

demonstra que o curso tem um grande potencial e que o ingresso na Universidade 

pública é uma oportunidade para os interessados. Acreditamos que o investimento em 

propaganda e divulgação do vestibular de uma forma ampla e maciça tenderá a 

melhorar o crescimento da demanda. Pois nota-se que ainda há um desconhecimento 

da população da cidade de Carangola e região sobre a natureza pública e gratuita da 

Unidade Acadêmica de Carangola. 

                                                           
1 Antes da estadualização a Unidade Acadêmica se intitulava Fundação Vale do Carangola.. 
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Quadro 1: Dados dos cursos oferecidos pela UEMG – Unidade Carangola. 

CURSOS Serviço Social Administração 
Ciências 

Biológicas 
Geografia História Letras Matemática Pedagogia 

Sistema de 
Informação 

Turismo 

Titulação 
Bacharel em 

Serviço Social 
Bacharel em 

Administração 

Licenciado em 
Ciências 

Biológicas 

Licenciado em 
Geografia 

Licenciado 
em História 

Licenciado 
em Letras 

Licenciado em 
Matemática 

Licenciado 
em 

Pedagogia 

Bacharel em 
Sistema de 
Informação 

Bacharel em 
Turismo 

Modalidade Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial Presencial 

Número de alunos 
por turma 

50 45 50 45 45 45 45 45 40 45 

Número de turmas 
em andamento 

5 4 4 1 2 1 3 4 1 1 

Relação 
candidatos/vaga do 
último processo 
seletivo 

1,7 5,6 4,6 1,6 2,8 2,4 2,7 6,7 5,0 1,0 

Turno de 
funcionamento 

Noturno Noturno Noturno Noturno Noturno Noturno Noturno Noturno Noturno Noturno 

Reconhecimento do 
curso 

Portaria nº 404, 
de 22/07/2014. 

Portaria nº 274, de 
14/12/2012. 

Decreto nº 
286, de 

21/12/2012. 

Decreto de 
07/11/2005. 

Decreto de 
29 de Julho 

2008. 

Portaria nº 
286, de 

21/12/2012. 

Decreto de 22 
de maio de 

2007. 

Decreto de 
14 de julho 

de 2005. 

Portaria nº 
283, de 

22/07/2011. 

Portaria nº 
270, de 

19/07/2011. 

 

 

 

 

 



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

 UEMG. Estatuto e Regimento da Universidade do Estado de Minas Gerais. 2004. 

 UEMG. Plano de Desenvolvimento Institucional-PDI 2015-2024. 

 RESOLUÇÃO COEPE/UEMG No 132/2013 –Regulamenta a implantação do regime de 

matrícula por disciplina nos Cursos de Graduação da Universidade do Estado de Minas 

Gerais – UEMG e institui procedimentos e limites para matrícula. 

 Resolução COEPE/UEMG No 66/2008 - Estabelece as normas gerais para Cumprimento 

de disciplinas em regime de dependência nas Unidades da Universidade do Estado de 

Minas Gerais-UEMG. 

 Decreto No. 5626 – Regulamenta a Lei No.10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais– Libras, e o art. 18 da Lei N o.10.098 de 19 de 

dezembro de 2000.  

 Resolução 459, de 10 de dezembro de 2013 – Consolida normas relativas à educação 

superior do Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais e dá outras providências.  

 Resolução CNE/CP No. 01/2004 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. 

 Resolução CNE/CES 15, de 13 de março de 2002– Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os Cursos de Serviço Social. 

 Resolução CNE/CP 02 de 18 de junho de 2007 – Institui a duração e a carga horária dos 

cursos graduação, bacharelado na modalidade presencial. 

 Resolução CNE nº 02 de 15 de junho de 2012 – Estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental. 

 Resolução CNE nº 1 de 30 de maio de 2012 – Estabelece Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos. 
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