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Relação das disciplinas POSTERR 

 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS –  03 (três) disciplinas, totalizam 

12 créditos: 

 

 

1. Metodologia da Pesquisa Social  
 

Ementa 

As correntes do pensamento sociológico e a produção do conhecimento. 
Distinções e disputas no campo epistemológico e a pesquisa social. 
Metodologia de pesquisa em ciências sociais e a particularidade histórica da 
pesquisa em Serviço Social. A produção de dados, os instrumentais, as 
técnicas de pesquisa e análise. Ética em pesquisa. Projeto de pesquisa. 
 
Obrigatória 

Carga Horária: 68h  

Créditos: 4.0 

 

2. Estado, Política Social e Serviço Social 
 

Ementa 

Concepção, gênese, desenvolvimento e crise das políticas sociais na 
sociabilidade capitalista. Natureza, papel do Estado e as relações com as 
classes sociais e a “questão social”. Relações das políticas sociais com o 
Serviço Social, direitos e cidadania. Políticas sociais, Expropriação e 
Acumulação de Capital no Capitalismo Contemporâneo. As relações entre 
Estado, sociedade civil e o Serviço Social nas diferentes esferas institucionais e 
na formulação de políticas sociais. 
 
Obrigatória 

Carga Horária: 68h  

Créditos: 4.0 

 

3.  Território e Desenvolvimento  
 

Ementa 

Dinâmica territorial e diferentes escalas de ação e de análise dos processos 
sócio 
espaciais, a diversidade histórico-cultural do território, as estratégias e os 
instrumentos de gestão e de planejamento territorial. Polarização do 
crescimento econômico no contexto capitalista e desafios para a 
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implementação de estratégias de desenvolvimento de base territorial em 
múltiplas escalas (local, regional, nacional, global, etc.). Governança territorial e 
desenvolvimento econômico e social descentralizado. Políticas sociais e 
rebatimentos sobre o território. Cultura, identidade e redes como mecanismo de 
diferenciação, de competitividade territorial e força estratégica no processo de 
desenvolvimento. 
 
Obrigatória 

Carga Horária: 68h 

Créditos: 4.0 

DISCIPLINAS OPTATIVAS: 

Mínimo de 03 (três) a serem cursadas pelos discentes, 

totalizando 12 créditos: 

 

1. Trabalho, Questão Social e Direitos 
  

Ementa 

Fundamentos Ontológicos da categoria trabalho e sua centralidade na vida 
social. A crítica da economia política e o lócus da acumulação capitalista na 
produção e reprodução das relações sociais. A teoria valor-trabalho e o 
fetichismo das mercadorias. A teoria da mais- valia em Marx. A subsunção do 
trabalho ao capital. A “Questão Social” no capitalismo e o campo da luta de 
classes. “Questão Social” e Direitos no capitalismo contemporâneo: gênese e 
contradições. 
 
Optativa 

Carga Horária: 68h  

Créditos: 4.0 

 

2. Serviço Social, Questão Social e Capitalismo Brasileiro  
 

Ementa 

Gênese sócio histórica do Serviço Social na sociabilidade burguesa. Serviço 
Social, “questão social” e capitalismo brasileiro. As bases da revolução 
burguesa à brasileira e os fundamentos teórico-metodológicos, históricos e 
ético-políticos do Serviço Social no Brasil. Projeto ético-político, 
conservadorismo e neoconservadorismo no neoliberalismo. 
 
Optativa 

Carga horária: 68 h  

Créditos: 4.0 
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3. Proteção Social e Cidadania no Capitalismo 

 
Ementa 

A Proteção Social em suas divergentes concepções e matrizes teóricas. As 
teorias da cidadania e o conceito de emancipação humana. O Sistema de 
proteção social, a seguridade social brasileira e os direitos de cidadania. 
 
Optativa 

Carga horária: 68h 

Créditos: 4.0 

 

4. Mutações Econômicas e Dinâmicas Territoriais  
 

Ementa 

Estudar as novas estratégias de desenvolvimento das instituições econômicas 
nas dimensões setoriais e territoriais, à luz da globalização econômica e da 
integração dos países na economia mundial, com destaque para o Brasil. 
Explorar as principais abordagens teóricas e metodológicas que procuram 
interpretar esses processos recentes, e debater as expectativas do futuro 
próximo das transformações contemporâneas. Buscar apoio reflexivo na 
perspectiva interdisciplinar, voltada para a interação da economia e da 
geografia econômica com as ciências sociais e cognitivas. 
 
Optativa 

Carga horária: 68h 

Créditos: 4.0 

 

5. Participação, Democrática e Controle Social  
 

Ementa 

Estado e participação. Estado ampliado e a democracia burguesa. Participação 
e democracia: o déficit democrático, a participação cidadã e a participação 
institucional. Conselhos gestores de políticas: origem e tendências. 
 
Optativa 

Carga horária: 68h 

Créditos: 4.0 

 

6. Tópicos Especiais em Política Social Seguridade Social 1: Saúde  
 

Ementa 

Aborda as políticas públicas de saúde no Brasil, na Bahia e no Recôncavo 
buscando fazer correspondência com os modelos de saúde. Ancora-se na 
compreensão da saúde como um direito universal e como uma política social 
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que contribui para a redução das desigualdades. Enfoca, do ponto de vista 
teórico e histórico as políticas de saúde, os determinantes e as desigualdades 
sociais, a atual configuração do sistema de saúde brasileiro, visualizando o 
Sistema Único de Saúde em articulação com os modelos de atenção em saúde 
no âmbito individual e coletivo. 
Optativa 

Carga horária: 68h 

Créditos: 4.0 

 

7. Tópicos Especiais em Política Social Seguridade Social 2: 
Previdência Social  

 
Ementa 

A previdência como política de seguridade social. A questão conceitual da 
previdência no contexto das relações econômicas e sociais. Trabalho, emprego 
e previdência social. O processo de intervenção do Estado e a formulação da 
seguridade social. As lutas e crises no âmbito da previdência e seus modelos 
de financiamento, administração e benefício s. A previdência social no Brasil e 
a perspectiva populista, corporativista e tecnocrática. Cidadania e previdência 
na seguridade social brasileira pós Constituição de 1988. A relação da 
previdência com assistência e saúde. A reforma da previdência social na 
década de 90. 
 
Optativa 

Carga horária: 68h 

Créditos: 4.0 

 

8. Tópicos Especiais em Política Social Seguridade Social 3: 
Assistência Social  
 

Ementa 

A trajetória histórica da assistência nas sociedades capitalistas: caridade, 
humanismo, filantropia, as estratégias de controle dos pobres. A pobreza de 
massa no capitalismo e as medidas assistenciais no final do século XIX e início 
do século XX. A relação entre assistência social e trabalho no capitalismo. A 
Origem e Desenvolvimento da Assistência Social no Brasil. O sistema de 
seguridade social instituído na Constituição brasileira de 1988 e seu significado 
para a política de assistência social. Bases conceituais, legais, princípios e 
diretrizes da LOAS e Política de Assistência Social. O Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). Natureza e alcance dos direitos e serviços 
socioassistenciais; estrutura organizacional e mecanismos de gestão; funções 
e beneficiários. A contribuição do Serviço Social na produção e no 
redimensionamento do conhecimento teórico-prático da política de assistência 
social. 
 
Optativa 
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Carga horária: 68h 

Créditos: 4.0 

 

9. Pobreza, Identidade, Cidadania e Cultura  
 

Ementa 

A historicidade e o caráter multifacetado da condição de pobreza. Abordagem 
das questões relativas à pobreza na contemporaneidade. Pobreza e miséria na 
sociedade brasileira, baiana e no Recôncavo. A análise da cultura, dos modos 
de vida e do processo de construção de significados da pobreza, e sua relação 
com as políticas sociais. Dimensões objetivas e subjetivas da pobreza. Pobreza 
e cidadania, principais aproximações teóricas. Pobreza, cidadania e construção 
de identidades. 
 
Optativa 

Carga horária: 68h 

Créditos: 4.0 

 

10. Análise e Avaliação de Políticas e Programas Sociais  
 

Ementa 

Elementos do processo de elaboração e implementação de políticas e 
programas sociais. As etapas do processo decisório. Analise dos principais 
modelos e perspectivas teóricas sobre a formulação, implementação, analise e 
avaliação de políticas e programas sociais, buscando identificar os marcos 
conceituais, desenhos e instrumentos. Os métodos e modelos utilizados na 
análise das políticas e programas sociais, problematizando os limites dessas 
metodologias com uma perspectiva crítica na perspectiva de compreender as 
dimensões para análise de políticas sociais e programas sociais considerando 
a abrangências dos direitos, orçamento, controle democrático, relação entre as 
esferas de governo em contexto de contrarreforma do Estado e de 
financeirização do capital. 
 
Optativa 

Carga horária: 68h 

Créditos: 4.0 

 

11. Família, Serviço Social e Políticas Sociais  
 

Ementa 

Historicidade e aspectos conceituais da categoria Família. A história da família 
no Brasil, conceitos, debates e polêmicas na atualidade, arranjos familiares e o 
processo de subjetivação capitalista. Família, Serviço Social e políticas 
públicas sociais no Brasil. 
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Optativa 

Carga horária: 68h 

Créditos: 4.0 

 

12. Gênero, Sexualidade e Raça/Etnia no Neoliberalismo  
 

Ementa 

As concepções teóricas sobre gênero, raça/etnia e sexualidade no Norte e Sul 
Global. Os regimes de gênero, sexualidade e raça na ordem do colonialismo e 
do neoliberalismo. Perspectivas feministas latino-americanas e os ativismos de 
mulheres, negras/os, indígenas e LGBT. O Serviço Social e o enfrentamento a 
exploração/opressão de gênero, raça/etnia, sexualidade e classe social. 
 
Optativa 

Carga Horária: 68h  

Créditos: 4.0 

 

ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS 

 
 
1. Pesquisa Orientada  

 
Ementa 

Orientação das atividades de pesquisa e da elaboração da dissertação. 
Atualização e discussão de referencial teórico-metodológico. 
 

Carga Horária: não se aplica  

Créditos: não se aplica  

Referências: não se aplica 

 
2. Proficiência em língua estrangeira  

 
Ementa 

Leitura e interpretação dos textos relacionados aos temas do curso em língua 
inglesa. 
 

Carga Horária: não se aplica  

Créditos: não se aplica  

Referências: não se aplica 
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3. Exame de qualificação  
 

Ementa 

Avaliação do projeto de dissertação mediante apresentação a banca 
examinadora. Planejamento, organização e desenvolvimento da pesquisa. 
Coerência entre objeto, objetivos e referencial teórico. 
 

Carga Horária: não se aplica  

Créditos: não se aplica  

Referências: não se aplica 

 
4. Estágio em docência  
 

Ementa 
Prática de estágio docente. Experiência  de ensino. Planejamento
 de atividades pedagógicas em disciplina da graduação com 
temática relacionada ao programa. 
 

Carga Horária: não se aplica  

Créditos: não se aplica  

Referências: não se aplica 

 

 

5. Projeto de Dissertação  
 

Ementa 

Elaboração de projeto de pesquisa. 
 

Carga Horária: não se aplica. 

Créditos: não se aplica. 

Referências: não se aplica. 

 
6. Defesa de Dissertação  

Ementa 

Apresentação perante banca examinadora de dissertação de mestrado. 
 

Carga Horária: não se aplica. 

Créditos: não se aplica.  

Referências: não se aplica. 


