
 

              

 

COORDENAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO: ASSISTÊNCIA E DIREITOS SOCIAIS: 

LEGISLAÇÃO E INTERVENÇÃO 

 

Modalidade:  Especialização lato-sensu 

 

Coordenador(a): Profa. Angélica Alves D’ Almeida de Melo Lula 

 

OBJETIVO 

 

Qualificar profissionais capazes de apreender o significado social e as práticas do 

dia a dia da profissão e intervir de forma crítica e qualificada, nos espaços de atuação 

profissional, com fundamentação teórico-metodológica e posicionamento ético-político, 

na garantia dos direitos dos cidadãos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Reconhecer o caráter interventivo da profissão, determinado pelos seus espaços 

sócio ocupacionais no contexto das relações sociais, em consonância com as reais 

necessidades sociais da população demandatária dos serviços sociais; 

 

 Estimular a participação no processo de organização da categoria profissional, bem 

como, nos movimentos sociais e demais espaços de democratização da esfera 

pública; 

 

 Preparar o profissional para atuar juntos às crianças, adolescentes, adultos e 

idosos, considerando ainda os direitos humanos e as políticas da assistência, 

saúde e educação que são ofertadas para os referidos públicos; 

 

 Formar especialistas capazes de desenvolver as competências e habilidades 

requeridas pelo mercado de trabalho, para atuarem como mediadores dos direitos 

sociais dos cidadãos nas políticas públicas. 



PÚBLICO-ALVO 

 

Gestores(as) e servidores(as) públicos, profissionais atuantes em áreas de 

Responsabilidade Social em Organizações Não-Governamentais ou sem fins lucrativos, 

bacharéis na área de humanas, sobretudo, Serviço Social, Ciências Sociais, Pedagogia, 

Psicologia, Direito e na área de Ciências Sociais Aplicadas, tais como: Administração 

Pública, Direito e Relações Internacionais. Ter disponibilidade para participar dos 

encontros presenciais nos locais previstos. Ter disponibilidade para realizar as 

atividades desenvolvidas no curso. 

 

PROCESSO SELETIVO 

 

A seleção será realizada mediante análise do currículo do candidato, 

preenchimento da ficha de inscrição, entrevista (em data a ser definida) e apresentação 

dos seguintes documentos: diploma e histórico de Graduação, CPF, RG e comprovante 

de residência.  

 

CARGA HORÁRIA 

 

380 (trezentos e oitenta) horas. 

 

DURAÇÃO 

 

22 meses, incluindo o prazo para a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso 

(em forma de artigo científico). Dessa forma, serão 19 disciplinas presenciais e 03 

meses para o TCC. 

 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO  

 

 Cópia autenticada do diploma de graduação;  

 Curriculum Vitae atualizado; 

 Cópia da carteira de identidade (RF) e CPF (e originais); 



 Cópia do boleto bancário que conste o pagamento da Taxa de Inscrição (este 

documento pode ser obtido no seguinte endereço: www.faculdadedoserido.com.br); 

 01 foto 3x4; 

 Cópia do comprovante de endereço atual. 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

MESES DISCIPLINA CARGA 

HORÁRIA 

1 A Gestão da Política Social no Brasil 20h 

2 Legislação do Serviço Social – dimensões de atuação do profissional no 
mercado de trabalho 

20h 

3 Os programas de Transferência de Renda 20h 

4 Estratégias e técnicas de intervenção na Assistência Social 20h 

5 Direitos das crianças e adolescentes: Políticas e Programas 20h 

6 Ministério público: Conselho tutelar e afins 20h 

7 Políticas Públicas voltadas para a mulher 20h 

8 Políticas Públicas voltadas para o Idoso 20h 

9 Direitos humanos e as políticas protetivas para as pessoas em situação 
de vulnerabilidade social 

20h 

10 A política nacional para integração da pessoa com deficiência 20h 

11 Política para pessoas em situação de rua: crianças, adolescentes e 
adultos 

20h 

12 A política de habitação, acessibilidade, meio ambiente e 
sustentabilidade 

20h 

13 Política de Saúde e o SUS- Princípios, Gestão e acesso pelo usuário 20h 

14 O Serviço Social na Educação 20h 

15 Código de Ética profissional e Responsabilidade Social 20h 

16 Legislação Trabalhista do Servidor Público 20h 

17 Metodologia do Trabalho Científico 20h 

18 Projeto de Intervenção 20h 

19 Seminário de apresentação da Intervenção 20h 

20 -  22 TCC – Artigo Científico 20h 

TOTAL DE CARGA HORÁRIA  380 h 

http://faculdadedoserido.com.br/


CORPO DOCENTE 

 

Os cursos de Pós-graduação da Faculdade do Seridó são ministrados pelos 

professores do Departamento de Ciências Contábeis da FAS, além de contarem com a 

participação de profissionais convidados de outros Departamentos e entidades 

externas à Faculdade. Os docentes são, predominantemente, mestres e doutores, com 

larga experiência em seus campos de atuação. 

 

 


