OPTATIVAS QUE SERÃO OFERTADAS NO SEMESTRE 2022.2 PELO COLEGIADO DE ENSINO DE
GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL:

IPSC83 – Tópicos Especiais em Serviço Social (Turma 1): Tramas e Enredos Contemporâneos:
sobre gênero e sexualidade, classe, raça e geração
EMENTA: Aprofundamento em torno das contribuições dos feminismos e estudos de
gênero/sexualidade à crítica do patriarcado capitalista, da colonialidade e do racismo estrutural
e institucional. Feminismos, movimentos LGBTQIA+ e as lutas emancipatórias na
contemporaneidade. Transversalidade de gênero/sexualidade, raça e geração na formulação e
implementação das políticas sociais. Neoconservadorismo versus Gênero e sexualidades.
Trajetórias e encruzilhadas de mulheres diversas: velhas, jovens, quilombolas, trans, negras,
indígenas. A formação profissional em Serviço Social e o lugar designado ao debate sobre gênero
e diversidade sexual.
Horário: sexta-feira 14:50h – 18:30h
Professoras: Josimara Aparecida Delgado Baour e Márcia Santana Tavares

IPSC83 – Tópicos Especiais em Serviço Social (Turma 2): SUAS
EMENTA: A política Nacional de Assistência Social e a Construção do Sistema Único de
Assistência Social (Suas). Familismo e/ou Matricialidade sociofamiliar: perspectivas do trabalho
no Suas. Lugar e não-lugar de Psicólogos, Assistentes sociais e Técnicos sociais no SUAS:
interfaces, diferenças e especificidades entre as atuações. A intervenção psicossocial e seu foco
em grupos, comunidades e instituições. Práticas Interventivas e de superação de riscos e
vulnerabilidades através dos serviços e benefícios socioassistenciais na Proteção Social Básica.
Práticas Interventivas e de superação de riscos e vulnerabilidades através dos serviços e
benefícios socioassistenciais na Proteção Social especial (média e alta complexidade). Atividades
e Instrumentalidades no Suas: Acolhimento, Entrevista psicossocial, visita domiciliar, busca
ativa, atendimento social e psicossocial, estudo e parecer social e psicossocial, Relatório social
e Psicossocial, Encaminhamento e Plano de Acompanhamento Familiar. Técnicas e Métodos
participativos úteis no suas: Analise de necessidades, estudo de caso, dinâmica de grupo, círculo
de cultura, caminhada comunitária, ecomapa e genograma.
Horário: quinta-feira 14:50h – 18:30h
Professor: Givanildo da Silva Nery

IPSE04 – ACCS: Populações Tradicionais, Imigrantes, Refugiados, Religiosidade, Direitos
Humanos e Políticas Públicas
EMENTA: Povos tradicionais: indígenas, quilombolas e ciganos. População migrante e refugiada.
Horário: sexta-feira 14:50h – 18:30h
Professoras: Elisabete Aparecida Pinto e Marina da Cruz Silva

