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Anexos ao Edital 

Seleção de candidatos para o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social (PPGSS), 

turmas 2020/1 

 

Linhas de Pesquisa 

 

Linha 1: SERVIÇO SOCIAL, SEGURIDADE SOCIAL E POLÍTICAS SOCIAIS 
Abarca estudos e pesquisas sobre os sistemas de proteção social, a seguridade social e sua relação com o Estado e a sociedade civil. 
Debate políticas de saúde, previdência social e assistência social, políticas de transferência de renda, de segurança alimentar e 
seguro desemprego. Abarca estudos sobre territorialidade e habitação, políticas de educação, políticas para o idoso, para mulheres, 
para crianças e adolescentes, para juventudes, para populações em situação de rua, para pessoas com deficiência, entre outros 
segmentos e setores. Inclui debates sobre a produção do conhecimento e o trabalho interdisciplinar e do assistente social nessas 
áreas, bem como a avaliação de políticas públicas e estudos acerca do financiamento público e da relação público privado. 

 

Linha 2: SERVIÇO SOCIAL, ENSINO E FORMAÇÃO 
Abarca estudos e pesquisas sobre os fundamentos do Serviço Social, sobre a questão social e sobre questões de método. 
Contempla estudos sobre os eixos ético-políticos, teórico-metodológicos e técnico-operativos da profissão e sobre a formação em 
Serviço Social e sua relação com o trabalho do assistente social, suas atribuições e competências. Inclui estudos sobre as diretrizes 
curriculares da ABEPSS e os núcleos de formação para a graduação em Serviço Social e as orientações para a Pós-Graduação. 
Abarca estudos sobre modalidades de ensino, sobre ensino e formação na graduação e pós-graduação, sobre estratégias 
pedagógicas, sobre teoria e metodologia de pesquisa, sobre ética e projeto ético-político, sobre formação continuada, sobre 
supervisão e estagio, sobre orientação e avaliação na graduação e pós-graduação, sobre gestão em escolas e na universidade e 
sobre trabalho e produção do conhecimento nessas áreas. 

 

Linha 3: SERVIÇO SOCIAL, TRABALHO E PROCESSOS SOCIAIS 
Estudos e pesquisas sobre trabalho como categoria ontológica, os processos de trabalho,  relações e condições de trabalho no 
modo de produção capitalista, estado , economia política  reestruturação produtiva e as metamorfoses no mundo do trabalho,  
emprego e desemprego, espaços sociocupacionais e a inserção do assistente social, o trabalho na escola, o trabalho na saúde, o 
trabalho na assistência social, trabalho e poder local, trabalho no setor público, trabalho no terceiro setor e na iniciativa privada,  
trabalho interdisciplinar, saúde do trabalhador, trabalho concreto e abstrato e os processos de alienação, políticas de trabalho e 
renda, trabalho cooperativo e economia popular solidária, entre outras estratégias de produção, relações e modos de produção.  
Essa linha abarca também o estudo de processos sociais tais como a participação, os processos de gestão social e planejamento, o 
trabalho em rede, as práticas conselhistas, os movimentos sociais, as organizações populares, os movimentos sindicais e como 
contraponto, processos como a pobreza, a discriminação, o racismo, a violência, entre outros. Contempla ainda os estudos que 
versam sobre o trabalho interdisciplinar e do assistente social para o fortalecimento e ou enfrentamento desses processos e as 
contribuições do Serviço Social em termos de produção do conhecimento sobre essas temáticas. 

 

Linha 4: SERVIÇO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, DESIGUALDADES E RESISTÊNCIAS  
Estudos e pesquisas sobre os direitos humanos e seu caráter histórico. Os sistemas de proteção dos direitos humanos e suas 
relações com o Estado e sociedade civil, as violações de direitos, os avanços e retrocessos societários na afirmação de direitos. 
Estudos sobre políticas sociais voltadas a populações historicamente vulneráveis em termos de direitos humanos: povos negros, 
indígenas e quilombolas, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, pessoas idosas, jovens, crianças e adolescentes, pessoas 
com deficiência, populações em situação de rua, mulheres, trabalhadores do campo e da cidade, povos refugiados e imigrantes, 
etc. Investigações sobre os processos de desigualdade e resistência e suas repercussões no modo e condições de vida dos sujeitos 
sociais, considerando os diversos marcadores sociais. Estudos relacionados ao poder punitivo do Estado no sistema prisional, de 
justiça e de segurança pública e a justiça restaurativa. Estudos das múltiplas expressões de violência e estratégias para o seu 
enfrentamento. A linha contempla ainda estudos sobre o trabalho profissional (do assistente social e em uma perspectiva 
interdisciplinar) nessas áreas e suas contribuições para a área científica do Serviço Social e das áreas afins, nos termos da produção 
de conhecimento acerca dessas temáticas. 
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ANEXO 1 – Documentos  

Os candidatos aprovados na prova escrita de conhecimento (brasileiros) ou na entrevista (estrangeiros) 
deverão, através do e-mail: edital.ppgss@pucrs.br, informar e encaminhar: 
 

No corpo do e-mail: informar o tema do Projeto de Pesquisa. 

Como anexo, separadamente e em arquivo PDF, encaminhar a documentação abaixo relacionada:  
 

a) Declaração informando a linha de pesquisa e a autodeclaração (quando for o caso) (anexo 
02); 

b) Cópia do diploma* (frente e verso). Estrangeiros deverão apresentar diploma do Curso 
reconhecido pelo país de origem; 

c) Cópia do histórico escolar do curso de mestrado (para doutorado) ou do curso de graduação 
(para mestrado) (frente e verso); 

d) Cópia colorida e legível de 01 foto 3x4;  

e) Cópia, frente e verso, de documento de identidade** (RG, CNS ou CNH***);  

f) Cópia do cadastro de pessoa física (CPF). Dispensado caso o número conste no RG, CNS ou 
CNH;  

g) Se estrangeiro, cópia do Registro Nacional de Estrangeiros - modelo 19 (RNE) ou cópia do 
passaporte.  

 

OBS*: Candidatos ao Doutorado: cópia do diploma do curso de mestrado, reconhecido pela Capes ou pelo Órgão competente do país 

de origem. Será aceita a ata de defesa final do Curso de Mestrado para até março de 2020 mantendo-se a exigência de entrega do 
diploma até 60 (sessenta) dias a contar da data da defesa (quando for o caso). Candidatos ao Mestrado: cópia do diploma do curso 

de graduação, reconhecido pelo MEC ou pelo Órgão competente do país de origem. Será aceito documento comprobatório de conclusão 

de curso para até março de 2020, mantendo-se a exigência de entrega do diploma até 60 (sessenta) dias a contar da data da colação 

de grau (quando for o caso).  

OBS**: Não serão aceitas carteiras de classe.  

OBS***: No caso da entrega da CNS ou da CNH: juntar à documentação a certidão de nascimento ou casamento. 

 

 

ANEXO 2 – Declaração  

 
Recortar, preencher e anexar conforme o item 3 do edital: 
 

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

 

SELEÇÃO PPGSS, TURMA 2020/1 
 

(    ) DOUTORADO       (    ) MESTRADO 

 
 
EU, _______________________________________________ informo que minha opção é pela linha de pesquisa: 
 

(    ) LINHA 1 (    ) LINHA 2 (    ) LINHA 3 (    ) LINHA 4 

 
 
(     )  Assistente Social                (    )  Outra formação. Qual? _________________________________ 
 

(     )  Estrangeiro advindo das áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas. 

(     )  Autodeclarado preto, quilombola, pardo, indígena, travesti, transgênero, transexual ou refugiado. 

(     )  Candidato com deficiência ou necessidades educacionais especiais. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ANEXO 3 – Bibliografia de referência para a prova escrita de conhecimento (sem consulta) 

ALAYÓN, Norberto. Desafíos para el Trabajo Social en América Latina en los momentos decisivos de capital y el avance 
del conservadorismo. Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 15, n. 1, p. 10 - 18, jan./jul. 2016. Disponível em:  
http://revistaseletronicas.pucrs.br/fass/ojs/index.php/fass/article/view/24099/14624. 
 

 ALVES, Giovanni. Trabalho e subjetividade. São Paulo, Boitempo, 2011 
 
BORÓN, Atilio. Democracia y Reforma Social en América Latina: reflexiones a propósito de la experiencia europea. In: 
Estado, capitalismo y democracia en América Latina. 1 ed. Buenos Aires: Clacso, 2003, p. 179-205 (Cap. V). 
Disponível em: http://www.rebelion.org/docs/146190.pdf. 
  
IAMAMOTO, Marilda. Serviço Social em tempo de capital fetiche. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
PANIAGO, Maria Cristina Soares. Mészáros e a incontrolabilidade do capital. São Paulo, Instituto Lukács, 2012. 
 
PEREIRA, Potyara A. P. e PEREIRA, Camila P. Marxismo e Política Social. Brasília: Ícone, 2010. 
 
PIQUERAS, Andrés, DIERCKXSENS (org) O capital frente ao seu declínio. São Paulo, Expressão Popular, 2018 
 
PRATES, Jane C. A pesquisa social a partir do paradigma dialético-crítico: do projeto à análise do dado. In: 
FERNANDES, Idilia e PRATES, Jane C. (Org). Diversidade e estética em Marx e Engels. Campinas: Papel Social, 
2016. 
 
RAICHELIS, Raquel, VICENTE, Damares e ALBUQUERQUE, Valéria (org) A nova morfologia do trabalho no Serviço 

Social. São Paulo: Cortez, 2018. 
 
RAMOS, Sâmya Rodrigues; SANTOS, Silvana Mara de Morais dos Santos. Projeto profissional e organização política do 
Serviço Social brasileiro: lições históricas e lutas contemporâneas. In: OLIVEIRA E SILVA, Maria Liduína (org.). 
Serviço Social no Brasil: história de resistências e de ruptura com o conservadorismo. São Paulo: Cortez: 
2016, p. 209-233. 
 

ANEXO 4 – Currículo Lattes 

 
a)  A apresentação do Currículo Lattes deve ser impressa diretamente da Plataforma Lattes (CNPq) 

http://lattes.cnpq.br e estar atualizado.  
 

b)  As informações (a partir de janeiro de 2014) referentes à formação acadêmica/titulação, à atuação profissional, à 
produção científica, tecnológica e artística/cultural e aos dados complementares deverão ser comprovadas por 
meio de fotocópia simples dos documentos comprobatórios.  

 
c)  A comprovação de publicações poderá ser realizada da seguinte forma: cópia da capa (CD, anais, revista ou livro), 

sumário (destacando-se a produção), ficha catalográfica e a 1ª página da publicação. 
 
d)  Os documentos comprobatórios deverão estar ordenados e numerados conforme o respectivo item/aba 

apresentado no Currículo Lattes.  
 

e)  O Currículo, e seus comprovantes, deverão estar encadernados em um único espiral.  
 
f)   Currículos que contemplem períodos anteriores a 2014 serão desconsiderados. 
 
 

ANEXO 5 – Projeto de Pesquisa 

 
a) Projeto de Pesquisa composto de: identificação; introdução, delimitação do tema; formulação do problema e 

questões norteadoras; objetivos; (3 páginas aproximadamente) fundamentação teórica (4 páginas 
aproximadamente); metodologia (incluindo a explicitação dos processos de coleta e tratamento dos dados - 4 

páginas aproximadamente); cronograma e referências bibliográficas. O Projeto de Pesquisa deve conter no 
máximo 15 páginas, digitado em fonte “Arial”, tamanho 12, espaço 1,5; e impresso, preferencialmente, em 
frente e verso. O projeto deve estabelecer a relação do tema de pesquisa proposto com a área de concentração do 
Programa, bem como indicar a linha de pesquisa a que se vincula. 

 
b)  O Projeto de Pesquisa deverá estar encadernado em espiral.   
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