EMENTAS E SÚMULA DAS DISCIPLINA ELETIVAS 2019.1
SS 953 - TÓPICOS ESPECIAIS EM POLÍTICA SOCIAL 3: Saúde
EMENTA:Política social no Brasil contemporâneo. Fundamentos idepolíticos
das políticas sociais. Programas, processos e tendências recentes. Sujeitos
sociais.
 SÚMULA DAS DISCUSSÕES:
Política de Saúde no Brasil contemporâneo, fundamentos ideopolíticos e
racionalidade. SUS, avanços, contradições, contrarreforma.
Ultraneoliberalismo e tendências recentes para a política de saúde brasileira
sob o governo de Jair Bolsonaro, em diferentes áreas.

SS 962 - TRABALHO NA CONTEMPORANEIDADE
EMENTA: Trabalho e sociabilidade. Polêmicas sobre a categoria trabalho.
Crise e mudança na sociedade do trabalho nos séculos XX e XXI.
Restauração capitalista: reestruturação produtiva e as novas formas de
acumulação do capital e de organização dos processos de trabalho. Novas
estratégias de subordinação e controle da força de trabalho. Precarização do
trabalho.
 SÚMULA DAS DISCUSSÕES:
O capitalismo do século XXI vem apresentando um processo de
incorporação - de (velhos e novos) mecanismos de extração do ”mais
trabalho”; de novas estratégias de subordinação e controle da força de
trabalho; e de uma ampliação de novas modalidades de trabalho -, onde a
informalidade, precarização, terceirização, materialidade e imaterialidade são
mecanismos vitais, tanto para a preservação quanto para a ampliação da
acumulação capitalista. Nesta fase de mundialização do capital, vem
ocorrendo uma ampliação de novas modalidades de trabalhos tanto na
indústria, quanto na agricultura, mas especialmente do chamado setor de
serviços e, novas modalidades de contratação e pagamento da força de
trabalho. Este cenário vem conjugado com medidas que limitam a ação do
estado e promovem uma economia ultra neoliberal – atingindo visceralmente
a classe trabalhadora.
Tendo esta ambiência, a disciplina terá como centralidade a situação do
trabalho e dos trabalhadores no “atual” Brasil – com ênfase no nordeste:
reforma trabalhista, reforma da previdência social (- regulação do trabalho;
flexibilização do trabalho: modalidades de contratação, jornada, remuneração
(terceirização, pejotização, uberização, etc); tendências do mercado de
trabalho (autônomos, trabalho intermitente, MEI); trabalho e expropriações;
trabalho e assistência social; formas de representação do trabalho:

sindicatos, movimentos sociais, etc.
SS 954 TÓPICOS ESPECIAIS EM POLÍTICA SOCIAL 4: Desafios das
Políticas Sociais Contemporâneas
 EMENTA: Política social no Brasil contemporâneo. Fundamentos
ideopolíticos das políticas sociais. Programas, processos e tendências
recentes. Sujeitos sociais.
 SÚMULA:
Fundamentos ideopolíticos das políticas sociais. Política social na
conjuntura brasileira recente: determinações econômicas e ideopolíticas.
O papel das organizações classistas e a disputa do fundo público.
Tendências da proteção social na atualidade. Inflexões nas políticas
sociais no momento presente: o desmonte como norma (principais
políticas setoriais).

SS 943 - TÓPICOS ESPECIAIS EM SERVIÇO SOCIAL 1: a renovação do
SS brasileiro – legado e tendências da profissão
 EMENTA: Serviço Social, processos e políticas sociais. Serviço Social
e espaços ocupacionais. Práticas sociais e profissionais do Serviço
Social. As dimensões investigativa e interventiva do Serviço Social
brasileiro.
 SÚMULA DAS DISCUSSÕES:
O processo de Renovação do Serviço Social brasileiro e latino-americano:
aspectos históricos, teórico-metodológicos e ético-políticos.
Os marcos de resistência e consolidação do processo de renovação do
Serviço Social. O Congresso da Virada. As forças e tendências políticas e os
impactos para afirmação de valores e princípios éticos. A organização
política da categoria e a relação com os movimentos sociais. Fundamentos
históricos, teórico-filosóficos e ético- políticos dos códigos de ética
profissional no processo de renovação. O Projeto Ético-Político profissional.
Os temas de investigação do Serviço Social no processo de renovação. O
legado e as tendências da profissão em face do processo de renovação. Os
temas, as abordagens e as concepções predominantes no movimento de
renovação do Serviço Social em Pernambuco. A produção do Programa de
Pós-Graduação em Serviço Social na construção do legado do processo de
renovação em Pernambuco.

