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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

SERVIÇO SOCIAL 2015.2 

DISCIPLINA
 

CÓDIGO
 

POLÍTICA SOCIAL I SS018 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

72 h 4º 

 

EMENTA 

As políticas sociais nas sociedades capitalistas e a  questão  da  cidadania:  o papel dos 

sujeitos políticos na formulação e gestão das políticas públicas e privadas. As 

interpretações sobre concepção, natureza e desenvolvimento das políticas sociais. A 

questão social e as políticas sociais como estratégias para o seu enfrentamento. 

 

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 o conhecimento de mecanismos que impulsionem a aquisição da plena 

cidadania no esforço de garantir a igualdade de oportunidades a grupos específicos; 

Identificar e analisar o debate político sobre as Políticas Sociais no âmbito das relações 

Estado e Sociedade; 

Situar as peculiaridades da realidade brasileira, o projeto político neoliberal X Políticas 

Sociais, estas, enquanto direito do cidadão e dever do Estado; 

Oportunizar a compreensão do contexto brasileiro atual no âmbito das Políticas Sociais, no 
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que se refere à participação, descentralização e controle social; 

 

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 

 

Conceitos de política social e Noções de arena política; 

Estruturação Provisão pública de bem estar social no contexto de reorganização das 

relações entre Estado e sociedade.  

Gestão participativa das políticas sociais no Brasil.  

Conceitos básicos: teorias explicativas da constituição e desenvolvimento das políticas 

sociais; Formulação e gestão e políticas sociais sob a ótica da Constituição Federal de 

1988;  

 

UNIDADE II 

O papel dos sujeitos políticos na formulação e controle das políticas sociais.  

Análise comparada das Políticas Sociais no Brasil em políticas sociais setoriais e 
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transversais;  

Análise comparada das políticas sociais no Brasil; 

Políticas sociais: o público e o privado;  

Sociedade civil e a execução das políticas sociais no Brasil, direitos emergentes na 

contemporaneidade; 

Políticas sociais: globalidade e localidade. 

 

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 4.0 pontos. 

 Seminários em grupo com valor de 6,0 pontos (3,0 pontos apresentação da equipe e 3,0 

pontos apresentação individual). 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARENDT. Hannah. A Condição Humana. Tradução: Roberto Raposo. 10.ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2007.  

BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política social: fundamentos e história. 

São Paulo: Cortez, 2008.  

BEHRING, Elaine Rosseti. Brasil em contra-reforma: desestruturação do Estado e perda 

de direitos. São Paulo : Cortez, 2008. p. 31-76. 

BOBBIO, Noberto. Teoria Geral da Política: A Filosofia Política e as Lições dos Clássicos. 

Rio 



 4

de Janeiro: Campus, 2000.  

BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Uma Defesa das Regras do Jogo. Tradução: 

Marcos Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 2007.  

CFESS/ABEPSS. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais– Brasília: 

CFESS/ABEPSS, 2009. 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2001.

DEMO, Pedro. Política Social, Educação e Cidadania. Campinas. 10. ed.  São Paulo:

Papirus, 1994. 
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