
Disciplina: Estado, Direitos e Políticas Sociais

Cód: 01411 Créditos:4

Ementa:  A compreensão do caráter  do  Estado na  sociedade capitalista.  Formação História  do
Estado  Moderno.  Teoria  Geral  do  Estado:  Maquiavel,  Hobbes,  Locke,  Marx.  Capitalismo
contemporâneo e transformações do Estado a partir só século XX e a conquista e efetivação dos
direitos sociais. O processo de produção e reprodução da questão social na sociedade capitalista,
sua gênese, significado e formas de expressão. As políticas sociais como forma de enfrentamento
da questão social. O desenvolvimento da sociedade, do Estado e das políticas sociais no Brasil.

Disciplina: Serviço Social, Direitos sociais e Movimentos Sociais

Cód: 01412 Créditos: 4

Ementa:  O  Serviço  Social  como  profissão  inscrita  na  divisão  sócio-técnica  do  trabalho.  As
dimensões teórico-metodológicas, ético-política e técnico-operativa em consonância com o projeto
político da profissão. Os espaços sócio-ocupacionais de atuação do Serviço Social. Concepções
teóricas  dos  movimentos  sociais  e  direitos  sociais.  História  dos  movimentos  sociais  e  direitos
sociais  no  Brasil.  Serviço  Social,  Movimentos  Sociais  e  direitos  sociais  no  contexto  do
capitalismo, evidenciando as relações de igualdade e a diversidade humana.

Disciplina: Metodologia da Pesquisa Social

Cód: 01425 Créditos: 4

Ementa:  Discussões  teórico-metodológicas  sobre  a  construção  do  conhecimento.  A pesquisa
científica e os dilemas éticos no processo de investigação. Principais matrizes epistemológicas da
pesquisa.  A construção da pesquisa social.  Estratégias de investigação científica.  O projeto de
pesquisa e sua operacionalização.

Disciplina: Fundamentos histórico-teórico-metodológicos do Serviço Social

Cód: 01426 Créditos: 4

Ementa:  Análise  crítica  das  tendências  teórico-metodológicas  e  suas  inflexões  no  trbalho
profissional. A constituição do serviço social a partir das transformações no sistema capitalista de
produção.  Discussão  acerca  da  necessidade  de  redimensionamento  da  profissão  frente  às
transformações societárias contemporâneas.

Disciplina: Políticas Sociais e Família

Cód: 01427 Créditos: 3

Ementa:  Contextualização histórica do lugar da família nas políticas brasileiras.  Concepções e
tendências que alicerçam o trabalho com famílias em programas e projetos sociais. Análise crítica,
a partir da realidade nacional e regional, das perspectivas de análise e intervenção com famílias
nas políticas sociais e públicas.



Disciplina: Ética e Direitos Humanos

Cód: 01428 Créditos: 3

Ementa: Reflexão ontológica sobre a ética e os direitos humanos. A história dos direitos humanos
no Brasil e no mundo. Ética, Direitos Humanos e Preconceito. Expressões de violação dos direitos
humanos. Lutas e demandas pela concretização dos direitos humanos. Limites e possibilidades da
materialização  dos  direitos  humanos  e  a  luta  por  reconhecimento  social  no  contexto  da
diversidade, pluralidade, heterogeneidade dos sujeitos na sociabilidade do capital.

Disciplina: Avaliação de Políticas Sociais

Cód: 01413 Créditos: 3

Ementa:  Congrega  estudos  e  discussões  acerca  da  Avaliação  de  Políticas  Públicas  e  Sociais
Públicas,  como  pesquisa  acadêmica  e  campo  de  conhecimento,  materializadas  a  partir  dos
seguintes  temas:  Conceitos  de  Políticas  Públicas  e  Sociais;  sentido  e  objetivos  de  avaliação;
avaliação  política  e  avaliação  de  políticas  públicas;  tipologias  e  tendências  da  avaliação  de
políticas públicas e sociais, bem como, indicadores de avaliação.

Disciplina: Estudos Feministas e Relações Patriarcais de gênero

Cód: 01439 Créditos: 3

Ementa:  Feminismo:  história  e  teoria.  Emergência  do  conceito  de  gênero  e  patriarcado.  A
contribuição da categoria gênero para os estudos feministas. A contribuição do feminismo para os
estudos de gênero. As principais vertentes teóricas feministas. Feminismo como movimento de
transformação social e o projeto ético-político do serviço social.

Disciplina: Infância e Juventude

Cód: 01430 Créditos: 3

Ementa: A história social da infância. Marcos regulatórios e políticas de proteção a infância e
juventude no Brasil: do paradigma da situação irregular à proteção integral. Direitos humanos da
infância e juventude: avanços e desafios. A infância e a juventude e o Serviço Social.

Disciplina: Questão Social e Serviço Social

Cód: 01414 Créditos: 3

Ementa: Definições da questão social. Fundamentos históricos, culturais, econômicos e políticos
da  questão  social.  Expressões  da  questão  social  na  contemporaneidade,  contemplando  temas
interdisciplinares e sua relação com o serviço social.

Disciplina: Seminário de dissertação

Cód: 01441 Créditos: 2

Ementa:  Discussão  dos  temas  objeto  de  pesquisa  e  os  debates  de  textos  relacionados  aos
procedimentos  teórico-metodológicos  nos  grupos  de  pesquisa.  Orientação  para  elaboração  e
socialização dos projetos de dissertação.



Disciplina: Seminário de Dissertação II

Cód: 01442 Créditos: 2

Ementa:  Encontros  periódicos  para  acompanhamento  das  pesquisas  realizadas  pelos  discentes,
com o  objetivo  de  possibilitar  um ambiente  de  debate  sobre  o  desenvolvimento  da  pesquisa.
Participação nos grupos de pesquisa. Qualificação dos projetos de dissertação.

Disciplina: Serviço Social, Trabalho e Formação profissional

Cód: 01443 Créditos: 4

Ementa: Acumulação capitalista e processos de trabalho. Transformações no mundo do trabalho e
seus rebatimentos na práxis profissional. O debate contemporâneo do Serviço Social. Dimensões
da  formação  profissional  do  assistente  social:  teórico-metodológico,  ético-político  e  técnico-
operativo.  Os  desafios  à  implementação  do  projeto  ético-político  do  Serviço  Social  na
contemporaneidade.


