
A presente pesquisa tem por finalidade identificar como as Instituições de Ensino Superior 

(IES) do município de Porto Alegre estão garantindo a formação na graduação de 

profissionais das áreas de Psicologia e Serviço Social, requisitados legalmente para atuar na 

Política de Assistência social, conforme prevê a Norma Operacional de Recursos Humanos do 

Sistema Único de Assistência Social (NOB – RH /SUAS) e a Resolução n˚ 17, de 20 de junho 

de 2011. O estudo é orientado pelo método dialético crítico e caracteriza-se pela abordagem 

quanti-qualitativa. A pesquisa prevê análises documentais de produções acadêmicas (teses e 

dissertações), projetos pedagógicos, e das grades curriculares dos cursos de graduação em 

Psicologia e Serviço Social nas Unidades de Ensino. Será realizado também coleta coletiva, 

através de grupo focal com professores e alunos, selecionados a partir de uma amostra 

intencional para aprofundamento de alguns dados. Neste trabalho, são apresentados os 

resultados parciais da análise documental referente à grade curricular da Faculdade de Serviço 

Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). No primeiro e 

segundo semestre do curso observa-se o movimento de reflexão sobre as respostas do Estado 

e da sociedade civil às expressões da questão social, antes de iniciar a abordagem sobre as 

políticas públicas. No terceiro semestre inicia-se a abordagem do conteúdo sobre a Política 

Social e Proteção Social, como também pode-se perceber que as disciplinas de Gestão, 

Planejamento, Pesquisa, Avaliação e Monitoramento encontram-se distribuídas no decorrer da 

grade curricular do curso. Verifica-se que a partir do quarto semestre é referido o trabalho 

técnico, através de disciplinas sobre intervenções com famílias, sujeitos coletivos, processo 

grupal, participação e controle social, como também a política de assistência social. Portanto, 

a análise documental das grades curriculares dos cursos de Psicologia e Serviço Social é 

relevante para identificação no conteúdo das disciplinas onde a temática Política de 

Assistência Social e Sistema Único de Assistência Social são abordados, bem como os temas 

que lhes são transversais.  

 

 

 


