
OPTATIVAS QUE SERÃO OFERTADAS PELO COLEGAIDO DE SERVIÇO 
SOCIAL NO SEMESTRE 2016.2 

IPSC83 – Tópicos Especiais em Serviço Social: Gênero e Raça/etnia no 
serviço social: repensando sua instrumentalidade  
Ementa: As relações de gênero e étnico-raciais e sua correlação com a origem 
e institucionalização do serviço social. A intersecção entre gênero, raça e classe 
social na constituição das expressões da questão social. A trajetória da 
incorporação da discussão de gênero e raça/etnia no serviço social.  A utilização 
das categorias analíticas de gênero e raça/etnia como aporte teórico 
metodológico na formação profissional. A transversalidade de gênero e étnico-
racial nas políticas públicas e suas implicações nas práticas interventivas da/do 
assistente social.  
Horário: quinta-feira 14:50 – 18:30 
Professoras: Márcia Santana Tavares/ Elisabete Aparecida Pinto 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IPSC83 – Tópicos Especiais em Serviço Social: Envelhecimento e 
sociedade 
Ementa: A construção do envelhecimento na sociedade moderna. 

Desigualdades de classe, gênero, geração e etnia na análise do envelhecimento. 

Velhice, trabalho e proteção social. O envelhecimento na agenda das políticas 

públicas: dos primeiros sistemas de proteção social ao desmonte dos EBE.  

Envelhecimento, gerações e novos arranjos familiares em contexto de mudanças 

societárias. Os idosos no Brasil contemporâneo: tendências demográficas. 

Temas atuais: discriminação, violência, cuidado e sexualidade. 

Horário: sexta-feira 14:50 – 18:30 

Professora: Josimara Aparecida Delgado Baour 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IPSC83 – Tópicos Especiais em Serviço Social: Configurações das 

Políticas de Habitação e Saneamento no Brasil e o trabalho dos Assistentes 

Sociais  

Ementa: O processo de urbanização e industrialização no Brasil. O direito à 

moradia e as políticas urbanas e habitacionais. Territórios e territorialidades. 
Desigualdades sociais e étnico/raciais na construção do espaço urbano. 
Conceitos de Saneamento. A política de saneamento no Brasil e outras 
legislações complementares. O trabalho dos assistentes sociais nas políticas de 
habitação e saneamento. A questão socioambiental e a configuração destas 
políticas. Movimentos sociais urbanos e a luta por moradia e saneamento. 
Horário: terça-feira 8:50 – 12:30 

Professoras: Ana Maria Ferreira Cardoso/Jacqueline Samagaia 

 


