
 
 
COORDENADORA DO CURSO:  
Profª. Drª. Olinda Rodrigues 
 
CORPO DOCENTE: 
Os docentes do Curso são professores doutores e 
mestres vinculados a Faculdade de Serviço Social 
da UFPA. (Cristina Maria Arêda Oshai, Carlos 
Alberto Batista Maciel, Edval Bernardino Campos, 
Olinda Rodrigues, Ari de Souza Loureiro, Maria 
José de Souza Barbosa, Maria Luiza Nobre 
Lamarão). 
 
PROGRAMAÇÃO DOS MÓDULOS  

Disciplina CH 

Módulo I – Estado e Políticas Públicas na 
Atualidade 

 Globalização Reestruturação 
Produtiva  

 Estado e Políticas Públicas 

 
 

30 h 
 

30 h 

Módulo II – Direitos Sociais e Políticas 
Setoriais 

 O Planejamento Urbano e o Serviço 
Social 

 Politica de Direitos Humanos e o 
Serviço Social 

 Os Serviços Sociais e os Desafios da 
Gestão 

 Trabalho e Políticas Públicas 

 Politicas Sociais  

 Politica de Assistência Social 

 Politica de Saúde e Serviço Social 

 Infância, Adolescência, Juventude e 
Família. 

 
 

30 h 
 

30 h 
 

30 h 
 

30 h 
30 h 
30 h 
30 h 

 
30 h 

Modulo III – Metodologia Científica 

 Metodologia da Pesquisa 

 Seminários de Pesquisa 

 
30 h 
30 h 

Módulo IV – Elaboração e Defesa da 
Monografia 

 Orientação de Monografia (7 
horas para cada aluno) 

 Apresentação e Defesa da 
Monografia 

 
 

07 h 
 

03 h 
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AVISO: EM VIRTUDE DA REFORMA DA SALA 
DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO ESTAREMOS 
ATENDENDO NA SALA DO OBSERVATÓRIO 
PARAENSE LOCALIZADO NO INSTITUTO DE 
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – ICSA - 
TERREO. 
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1 JUSTIFICATIVA DO CURSO:  
 
Os princípios e diretrizes constitucionais de 1988 
ratificaram a consolidação e a ampliação dos 
direitos sociais e estabeleceram parâmetros 
norteadores para a operacionalização das políticas 
públicas em todo território nacional. Dentre esses, 
a descentralização político-administrativa e a 
garantia legal da participação da sociedade civil 
organizada no processo de formulação das 
políticas públicas e do controle social destas, 
impulsionaram novos desafios para os gestores e 
os operadores das diferentes esferas do governo.  

A União, os Estados e os Municípios passaram a 
se adequar às novas exigências constitucionais, 
sob pena de não poderem integrar os sistemas 
político-administrativos das diversas políticas 
setoriais. Como exemplos, podem ser destacados 
o Sistema Único de Saúde – SUS e o Sistema 
Único de Assistência Social – SUAS, que 
estabelecem obrigações e competências para os 
gestores em suas áreas de políticas setoriais. 

O exercício da participação democrática no 
planejamento e no controle social das políticas 
públicas exige, do governo e da sociedade civil 
organizada, o desenvolvimento de novas 
disposições políticas para a construção de uma 
agenda republicana para cada área setorial. 

Em paralelo, existe a constituição de cenários 
profundamente complexos em que a 
reestruturação produtiva alia-se as mudanças 
proporcionadas pela chamada reforma de Estado, 
que têm afetado o alcance e o papel das políticas 
públicas devido a visão reducionista deste. 

Em meio a esses cenários, os diferentes 
profissionais da área social, são desafiados em 
seu fazer técnico, uma vez que a formação 
profissional, via de regra, não os preparou para o 
enfrentamento das injunções contemporâneas 
presentes no ambiente das políticas públicas.  

Uma vez que a qualificação não deve se reduzir a 
simples obtenção de informações gerenciais, 

administrativas e burocráticas, é preciso fazer com 
que a informação adquirida consiga proporcionar 
uma formação ética e política que amplie o 
horizonte teórico - prático do exercício profissional. 

A proposta do curso de especialização “Políticas 
Públicas e Serviço Social”, organizado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da 
UFPA, pretende contribuir com uma formação que 
substantive a capacidade interventiva dos 
profissionais que atuam nas políticas públicas, 
qualificando o seu trabalho na medida em que 
desenvolvem sua capacidade analítica e crítica 
acerca da compreensão do cenário sócio-político 
em que as políticas públicas são constituídas e das 
especificidades das políticas setoriais. 

 OBJETIVOS DO CURSO: 

Geral: 

 Capacitar profissionais de serviço social e de 
áreas afins para uma atuação qualificada nas 
políticas públicas desenvolvidas no território 
nacional e regional. 

Específicos: 

 Formar especialistas em Políticas Públicas e 
Serviço Social para atuarem em programas, e 
projetos que desenvolvem serviços sociais 
destinados a materialização de direitos de 
cidadania. 

 Fortalecer o exercício da pesquisa como 
prática relevante para a atuação institucional e 
profissional em programas e projetos na área 
das políticas públicas. 

 Formar quadros qualificados para a 
continuidade e o aprofundamento da formação 
profissional em cursos stricto – sensu. 

 
 
PÚBLICO ALVO: 
Este curso lato-sensu se destina aos profissionais 
de serviço social e áreas afins que atuam nas 
políticas públicas, ou ainda naqueles profissionais 
que pretendem desempenhar atividades em 
programas e projetos desenvolvidos nas diferentes 
políticas setoriais. 

Pretende-se, com a realização deste curso, 
oferecer condições para o desenvolvimento de 
competências e habilidades importantes para o 
planejamento, a gestão e a execução de serviços 
sociais realizados em diferentes políticas públicas 
nas quais os profissionais da área social atuam. 
 
CARGA HORÁRIA TOTAL:  
O curso proposto terá um total de 360 horas em 
atividades acadêmicas de sala de aula. 
 
DURAÇÃO:  
17 Meses com o Início previsto para 18/02/2013 - 
Término: 18/07/2014 
 
PERIODICIDADE DO CURSO:  
Segundas, Quartas e Sextas-Feiras das 18:00 
horas até as 21:30 horas 
 
INVESTIMENTO: 
Inscrição: R$ 200,00 
Mensalidades: Dezessete de R$ 320,00 
Para pagamento até o dia 05 de cada mês será 
praticado um desconto, ficando a mensalidade 
em R$ 290,00. 
 
INSCRIÇÕES 
Período: 21 de janeiro de 2013 a 28 de fevereiro 
de 2013. 
 
Loca: Secretaria do Curso de Especialização em 
“Políticas de Assistência Social e Controle Social”, 
altos do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas.  
Telefone (91) 3201.8632/8687 
Horário: 09hs as 17hs de segunda a sexta-feira 
 
Requisitos: Curriculum Vitae comprovado 
(preferencialmente Currículo Lattes); Carta de 
Intenção; Ficha de Inscrição preenchida com foto 
3x4 recente; Proposta de tema de estudo (máximo 
três laudas) Comprovante de pagamento de taxa 
de inscrição. 
 

INÍCIO DAS AULAS: 11/03/2013. 


