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EDITAL 2017 CURSO DE SERVIÇO SOCIAL/UFOP 

SELEÇÃO PARA INGRESSO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL: “Desafios e estratégias da articulação entre formação e 

exercício profissional” 

 

1- PROPOSTA: 

O referido curso objetiva constituir um espaço de construção e socialização de 
conhecimento entre Assistentes Sociais atuantes nas várias politicas sociais, 
espaços privados e docência na região dos Inconfidentes. Pretende se ainda, à 
partir do curso de atualização, fortalecer a formação e o trabalho profissional de 
Assistentes Sociais tendo em vista a possibilidade de maior interlocução da 
categoria. 

O curso também se insere no conjunto de ações que o corpo docente desta 
instituição tem empreendido no sentido de promover a formação permanente 
de profissionais na região e no sentido de construir ações futuras relacionadas 
à oferta de pós graduação. 

 
2- DA ESTRUTURA: 

 
- O Curso é composto de 60 horas, distribuídas em 9 módulos a serem 
realizados ao longo de 5 meses; 
- A conclusão do curso inclui a elaboração e apresentação de projeto de 
intervenção direcionado ao espaço de atuação. As/os alunos/as  contarão com 
apoio de um docente da  faculdade de Serviço Social para elaboração do 
projeto. 
-Para obtenção do certificado também é necessária a presença em 75% dos 
módulos e os participantes que solicitarem irão obter a declaração de 
participação em cada módulo. 
 

3 - CRONOGRAMA: Os módulos serão realizados preferencialmente às terças 
feiras no horário de 13:00 horas às 17:00 horas. O calendário será apresentado 
previamente às/aos participantes. 

- O primeiro módulo ocorrerá no dia 30 de agosto às 13horas no ICSA em sala 
a ser divulgada. 

-Os módulos estão previstos da seguinte forma: 

1 Crise do capital e ofensiva contra o trabalho: 
impactos para as políticas sociais e o Serviço 

30 de agosto 
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Social;  

2 Politicas transversais gênero, raça, gerações e as 
políticas sociais 

setembro 

3 Desafios e estratégias da atuação profissional no 
contexto de desabamento da Barragem Fundão em 
Mariana  

setembro 

4 O Serviço Social na contemporaneidade: desafios 
para atuação profissional nas politicas de saúde e 
previdência 

outubro 

5 O Serviço Social na contemporaneidade: desafios 
para atuação profissional na política de Assistência 
Social; 

outubro 

6 O Serviço Social na contemporaneidade: desafios 
para atuação profissional na política de Educação 

novembro 

7 Sujeitos e lutas sociais no Brasil Contemporâneo. 
(atividade realizada em conjunto com o curso 
Ontologia, Estética, Arte e Sociedade) 

novembro 

8 Pesquisa e projetos articuladas ao processo de 
intervenção e supervisão de estágio.  

dezembro 

9 Sistematização do trabalho e projetos de 
intervenção. 

dezembro 

  

4- DAS INSCRIÇÕES:  

-Período de inscrições: 15 de agosto às 16 horas do dia 22 de agosto de 2017 , 
pelo mail: atualizacaossufop@gmail.com            

 - Número de vagas: 40 (quarenta)  

- Público alvo: Assistentes Sociais  

-A inscrição será feita à partir do envio da ficha em anexo para o mail do curso. 

 

5- CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS E DESEMPATE, 
PARA O PREENCHIMENTO DAS 40 VAGAS: 

 1º. Maior tempo de atuação profissional como supervisor/a de campo de 
estágio conveniados UFOP.  

2º. Maior tempo de atuação profissional como supervisor/a de campo de 
estágio conveniados com outras instituições. 

3º. Maior tempo de exercício profissional como assistente social. 

mailto:atualizacaossufop@gmail.com
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 4º. Maior tempo de conclusão do curso de Serviço Social.  

 

6- Resultado 

- A lista de selecionados será publicizada no dia 23 de agosto 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: A comissão organizadora decidirá 
sobre as questões não previstas no presente Edital.  

 Para informações: atualizacaossufop@gmail.com 

 

Alessandra R.  Souza  

Professora do curso de Serviço Social 

DECSO/ ICSA/ UFOP 

 

Anexo: Ficha de inscrição 

 

Nome: 

Município em que atua: 

Área de atuação: 

É supervisora de estágio? (  ) sim    (  ) não 

Se sim há quanto tempo? 

De qual instituição 

 (  )UFOP      (   )Outra instituição  

Ano de formação: 

Há quanto tempo você atua como Assistente Social: 

Você está atuando como Assistente Social no momento? (  )sim  (  ) não 

Enviar para: atualizacaossufop@gmail.com 
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