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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

SERVIÇO SOCIAL 2017.1 

DISCIPLINA
 

CÓDIGO
 

POLÍTICA SOCIAL II SS030 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

72 h 6º 

 

EMENTA 

As políticas sociais no contexto do neoliberalismo. O debate sobre a crise das políticas 

sociais. Formulação e gestão das políticas sociais do Brasil na atual conjuntura. Os 

princípios da descentralização político-administrativa e a constituição do fundo público. Os 

processos de municipalização e a questão da focalização. O Terceiro Setor. As políticas 

setoriais e suas respectivas legislações. 

 

OBJETIVOS 

GERAL: 

Contribuir para a formação de profissionais capazes de responder às demandas sociais, na 

perspectiva de assegurar direitos, democratizar o acesso do cidadão às políticas sociais, 

por meio da instauração de práticas profissionais competentes, com potencial de produzir 

conhecimentos e propor alternativas para a transformação da realidade social. 

 

ESPECÍFICO: 

• Possibilitar ao aluno a compreensão das relações entre Estado, Política Social e Prática 

do Serviço Social.  

• Compreender a singularidade da Política Social brasileira em relação ao cenário da 

Política Social  

• Analisar a posição das Políticas Sociais Públicas na sociedade face às demandas sociais;  

• Identificar as estratégias do Serviço Social na formulação e execução das políticas. 
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PERFIL DO EGRESSO SERVIÇO SOCIAL 

O perfil do bacharel em Serviço Social estabelecido coletivamente pela ABEPSS propõe: 

• profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e implementando 

propostas para o seu enfrentamento, por meio de políticas sociais públicas, empresariais, 

de organizações da sociedade civil e movimentos sociais; 

• profissional dotado de formação intelectual e cultural generalista crítica, competente em 

sua área de desempenho, com capacidade de inserção criativa e propositiva no conjunto 

das relações sociais e no mercado de trabalho; 

• profissional comprometido com os valores e princípios, sobretudo, os norteadores do 

Código de Ética do assistente social. 

Considera-se no processo formativo as competências e habilidades específicas, sendo que 

a formação deverá possibilitar desenvolvimento da capacidade de: 

• Elaborar, implementar e avaliar planos, programas e projetos sociais; 

• Planejar, organizar e administrar benefício e serviços sociais; 

• Realizar pesquisas que ofereçam subsídios para a criação de políticas públicas;  

• Prestar assessoria e consultoria às diversas instituições públicas e privadas em matéria 

que incidem sobre garantia de direitos, de políticas sociais; 

• Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre matéria de 

Serviço Social. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

• As Políticas Sociais no contexto brasileiro 

• A participação política na construção das políticas sociais 

• Origem, características e funções das políticas sociais 

• Organização e gestão das políticas sociais 

• A Questão Social e desafios para implementação de políticas sociais de direito 

• Política Social e Serviço Social: os desafios da intervenção profissional 

• Questão Social, Políticas Sociais e Serviço Social no capitalismo monopolista 

UNIDADE II 

• As práticas setoriais da Política Social brasileira 

• Movimentos Sociais e Políticas Sociais  

• Juventude e Políticas Públicas no Brasil  

• Conceitos e preconceitos no debate recente sobre o Bolsa Família  

• Política Nacional sobre Drogas  

• Política Indígena 
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• Política Mulheres 

• Política Igualdade Racial 

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas e dialogadas, com utilização de recursos multimídia, textos, seminários 

de entendimentos, estudo individual e grupal e relatos de experiência profissional. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será contínua, considerando-se: 

- a interação docente-discente; 

- assiduidade e participação dos alunos nas aulas; 

- leitura e discussão de textos indicados; 

 

Serão realizadas as seguintes avaliações: 

Unidade I: 

 Avaliação escrita com valor 6,0 pontos. 

 Trabalhos individuais com valor de 4,0 pontos. 

Unidade II: 

 Prova escrita com valor de 5.0 pontos. 

 Seminários em grupo com valor de 5,0 pontos (2,0 pontos apresentação da equipe e 3,0 

pontos apresentação individual). 
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BEHRING, E. R. Política Social no Capitalismo Tardio. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LAURELL, Ana Cristina. Avançando em direção ao passado: a política social do 

neoliberalismo. In: Laurell, Asa Cristina(org.). Estado e políticas sociais no neoliberalismo. 

Trad. Rodrigo León Contrera. São Paulo: Cortez, 1995. 

MONTAÑO, Carlos e DURIGUETTO. Maria Lucia. Estado, Classe e Movimento Social. 3. 
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ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

SPOSATI, Aldaíza de Oliveira. Carta Tema: a Assistência Social no Brasil. 2. ed. São 

Pulo: Cortez, 1995   

 

COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 


