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PLANO DE ENSINO - 2020 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Curso(s) Serviço Social 

Nome do eixo (específico ou 

comum) 
Fundamentos da Formação Sócio Histórica  

Nome completo do Módulo Política Social II  

Data de Aprovação pela Comissão 

de curso 
08/10/2020 

Equivalência a módulo(s) 

extinto(s) 
-- 

Termo 6º termo 

Tipo de Unidade Curricular 

(fixa/eletiva/domínio conexo) 
fixa 

Docentes responsáveis 
 Sonia Regina Nozabielli; Tânia Maria Ramos de Godoi 

Diniz  

Números dos crachás 0916823-9/0002 //  0917322-1/0001 

Departamento das docentes 

responsáveis 
Políticas Públicas e Saúde Coletiva 

Pré-requisitos -- 

Freqüência mínima obrigatória 75% 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

60 20 80 

FICHA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Áreas 

Disciplinares 

abrangidas 

Serviço Social,  

 

 

Objetivos Gerais 

Analisar as políticas sociais como processo e resultado de relações complexas 

e contraditórias que se estabelecem entre Estado e sociedade, em tempos de 

contrarreforma neoliberal. 

Objetivos 

Específicos do 

módulo 

 Debater as bases legais e institucionais das políticas sociais no 

contexto brasileiro.  

 Analisar a construção sócio histórica das políticas sociais no Brasil 

nas áreas de educação, habitação, pessoa com deficiência, idosos, criança 

e adolescente e população em situação de rua. 

Ementa 

(Máx.500 

caracteres) 

Reestruturação produtiva e neoliberalismo. Implementação das políticas 

sociais e descentralização político administrativa. As políticas sociais, o Fundo 

público e o financiamento. Análise crítica das políticas setoriais e por 

segmentos populacionais (educação, habitação, pessoa com deficiência, 

idosos, criança e adolescente e população em situação de rua). 

 

Conteúdo 

programático 

Reestruturação produtiva e neoliberalismo; 

Descentralização político administrativa na implementação das políticas 

sociais 

Fundo público e o financiamento das políticas sociais; 

Análise crítica das políticas setoriais e por segmentos populacionais 

(educação, habitação, pessoa com deficiência, idosos, criança e adolescente e 

população em situação de rua). 
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Avaliação 

 

Metodologia de ensino: Aulas expositivas dialogadas, trabalhos em grupos, 

leituras dirigidas, reflexões coletivas a partir de filmes e documentários. 

A avaliação, entendida como processo, tem o objetivo identificar a capacidade 

de reflexão, síntese e apropriação dos conteúdos, bem como o interesse e 

compromisso dos/as estudantes com sua formação. Fazem parte do processo 

de avaliação: presença nas aulas (mínimo 75%), leitura dos textos indicados, 

participação nos trabalhos e nas aulas, pontualidade na entrega e qualidade dos 

trabalhos realizados e reflexões individuais. Será realizada uma avaliação 

individual semestral em data previamente agendada; serão realizadas 

atividades grupais como parte da avaliação; apontamentos e fichamentos de 

textos da bibliografia básica. 

 

 

Básica  

ARRETCHE, Marta. Estado Federativo e Políticas Sociais: determinantes 

da descentralização. Rio de Janeiro: REVAN; São Paulo: FAPESP, 2000. 

BEHRING, E.R.; ALMEIDA, M.H., T. Trabalho e Seguridade Social: 

percursos e dilemas. São Paulo: Cortez Editora, 2008 

SALVADOR, Evilásio. Fundo Público e seguridade social no Brasil. São 

Paulo, Cortez, 2010. 

 

Complementar  

MONNERAT, G.L., ALMEIDA, N.L.T., SOUZA, R.G. (org.) A 

intersetorialidade na agenda das políticas sociais. Campinas: Papel Social, 

2014. 

RIZZINI, Irene. PILOTTI, Francisco (org). A arte de governar crianças: a 

história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no 

Brasil. São Paulo: Cortez, 2009 

SILVA, Maria Lucia Lopes da. Trabalho e população em situação de rua no 

Brasil. São Paulo: Cortez Editora, 2011. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA 

A unidade curricular será ministrada em modo remoto com as seguintes ferramentas tecnológicas:  

ambiente virtual do Google Meet com todos os encontros síncronos; envio de exercícios, atividades 

e textos por e-mail; indicação de vídeos e filmes como atividades não síncronas.  

A estratégia metodológica problematizadora de ensino será de cunho participativo e envolverá: aulas 

dialogadas, leituras dirigidas, debates coletivos, garimpo de histórias e músicas sobre expressões da 

questão social, trabalhos em grupos, . 

Cronograma das aulas  

 

SEMANA 

DATA         

HORÁRIO 

Conteúdo programático/Metodologia 

1ª. SEMANA 

23/11 

Seg 

14h e 19h 

ATIVIDADE SÍNCRONA no Meet.  

 

Introdução à UC; explicação das atividades a serem desenvolvidas no semestre  

e da dinâmica da UC. 

 

Tema da aula: Sobre o projeto neoliberal, a crise do capital e suas consequências  

para a proteção social.  

Texto para leitura: Agudização da barbárie e desafios ao Serviço Social.  

Ivanete Boschetti.  
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2ª. SEMANA 

30/11 

Seg 

 

14h e 19 h 

ATIVIDADE SÍNCRONA no Meet.  

 

Tema da aula: Fundo público e o financiamento das políticas sociais 

Texto para leitura: Fundo Público e o financiamento das políticas sociais no  

Brasil. Evilásio Salvador.  

3ª. SEMANA 

07/12 

Seg 

14h e 19 h 

 

ATIVIDADE SÍNCRONA no Meet.  

 

Tema da aula: análise crítica das políticas sociais; levantamento de dados e 

informações sobre as políticas, abrangendo raça, etnia, sexo, gênero e geracional, 

trabalho e renda, violência,  

Política urbana e Política para a população em situação de rua 

 

Textos para subsidiar o debate: Políticas públicas e direito à cidade (Cadernos 

Didáticos); Rua sem Saída: Um estudo sobre a relação entre o Estado e a  

População de Rua de Brasília.  Camila Potyara Pereira. 

 

Fontes para pesquisas de dados: IBGE, PNAD Contínua, OXFAM, IPEA, INPE, 

INFOPEN, INFOPEN Mulheres, Atlas da Violência, INDE, Dados.gov.br,  

DATASUS, MOPS, IPV 

4ª. SEMANA 

14/12 

Seg 

14h e 19 h 

 

ATIVIDADE SÍNCRONA no Meet 

 

Tema da aula: análise crítica das políticas sociais; levantamento de dados e 

informações sobre as políticas, abrangendo raça, etnia, sexo, gênero e geracional 

Política de educação e Política para pessoas com deficiência 

 

Textos para subsidiar o debate: A questão da pessoa com deficiência no Brasil.  

Jeane Ferraz; Os circuitos da história e o balanço da educação no Brasil na  

primeira década do Século XXI. Gaudêncio Frigotto.   

 

Fontes para pesquisar de dados: IBGE, PNAD Contínua, OXFAM, IPEA, INPE, 

INFOPEN, INFOPEN Mulheres, Atlas da Violência, INDE, Dados.gov.br,  

DATASUS, MOPS, IPV 

5ª. SEMANA 

21/12 

Seg 

14h e 19 h 

 

ATIVIDADE SÍNCRONA no Meet 

 

Tema da aula: análise crítica das políticas sociais; levantamento de dados e 

informações sobre as políticas, abrangendo raça, etnia, sexo, gênero e geracional 

Política do idoso e Política da criança e adolescente 

 

Textos para subsidiar o debate: Proteção social para a pessoa idosa na Brasil.  

Notas para o debate. Jonorete Benedito; Políticas sociais de atendimento às  

crianças e aos adolescentes no Brasil. José Perez e Erik Passone.  

 

Fontes para pesquisas de dados: IBGE, PNAD Contínua, OXFAM, , IPEA, INPE, 

INFOPEN, INFOPEN Mulheres, Atlas da Violência, INDE, Dados.gov.br,  

DATASUS, MOPS, IPV 
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6ª. SEMANA 

04/01/2021 

Seg 

14h e 19 h 

 

ATIVIDADE SÍNCRONA no Meet 

 

Tema da aula: análise crítica das políticas sociais; entrevista com profissional que 

atua na área da política abordada 

Política urbana e Política da criança e adolescente 

7ª. SEMANA 

11/01 

Seg 

14h e 19 h 

 

 ATIVIDADE SÍNCRONA no Meet 

 

Tema da aula: análise crítica das políticas sociais; entrevista com profissional que 

atua na área da política abordada 

Política para pessoas com deficiência e Política do idoso 

8ª. SEMANA 

18/01 

Seg 

14h e 19 h 

 ATIVIDADE SÍNCRONA no Meet 

 

Tema da aula: análise crítica das políticas sociais; entrevista com profissional que 

atua na área da política abordada 

Política de educação e Política para a população em situação de rua 

9ª. SEMANA 

25/01 

Seg 

14h e 19h 

ATIVIDADE SÍNCRONA no Meet 

 

Tema da aula: análise crítica das políticas sociais: apresentação de músicas  

referidas às políticas sociais 

Política urbana e Política para pessoa com deficiência 

 

10ª. SEMANA 

01/02 

Seg 

14h e 19h 

 

ATIVIDADE SÍNCRONA no Meet 

 

Tema da aula: análise crítica das políticas sociais: apresentação de músicas  

referidas às políticas sociais 

Política de educação e Política da criança e adolescente 

 

11ª. SEMANA 

08/02 

Seg 

14h e 19h 

 

ATIVIDADE SÍNCRONA no Meet 

 

Tema da aula: análise crítica das políticas sociais: apresentação de músicas  

referidas às políticas sociais 

Política do idoso e Política para a população em situação de rua 

 

12ª. SEMANA 

22/02 

Seg 

ATIVIDADE SÍNCRONA no Meet 

Tema da aula: a intersetorialidade das políticas sociais, arranjos institucionais e 

normativos, papel do Estado com vistas à proteção social 

Política urbana em diálogo com todas as políticas sociais. 
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14h e 19h  

 

Textos para subsidiar o debate: Direito à cidade e questões raciais. Gabriela  

Leandro. Sistemas de Proteção Social, Intersetorialidade e Integração de  

Políticas Sociais. Maria Carmelita Yasbek. 

13ª. SEMANA 

01/03 

Seg 

14h e 19h 

ATIVIDADE SÍNCRONA no Meet 

 

Tema da aula: construção coletiva de síntese, debate conceitual e político, projetos em 

disputa e formas de resistências. 

 

Encerramento da Unidade Curricular 

 

DOCENTES PARTICIPANTES 

Nome docente Departamento Crachá Carga 

Horária 

Sonia Regina Nozabielli Políticas Públicas e Saúde Coletiva 0916823-9/0002 80h 

Vespertino 

80 

Noturno 

Tânia Maria Ramos de Godoi 

Diniz 

Políticas Públicas e Saúde Coletiva 0917322-1/0001 80h 

Vespertino 

80 

Noturno 

Assinatura das docentes 

responsáveis 

 

 

 

 

 

Assinatura, carimbo ou nome legível da coordenação 

 

 


