
 
 

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

EDITAL 01/2017 

SELEÇÃO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO 

SOCIAL/CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 

  O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, torna pública a abertura das inscrições para o processo seletivo para ingresso no curso de 

pós-graduação lato sensu no 2º semestre letivo de 2017. 

O curso de pós-graduação lato sensu tem como tema: “Serviço Social, Políticas Sociais e 

Processo de Supervisão de Estágio”. 

 

1- DA ESTRUTURA CURRICULAR: 

1.1 O Curso é composto de 360 horas, distribuídas em 7 disciplinas, ao longo de 18 meses, além 

disso, sua finalização e conclusão inclui a elaboração e apresentação de monografia, sob 

orientação de um professor da faculdade de Serviço Social. 

1.2 Cronograma: 

 
Disciplinas Período de 

Realização 

1. Crise do capital, políticas sociais e Serviço Social  2º. Sem./2017 

2. Questão social no Brasil contemporâneo: território, sujeitos e lutas sociais  2º. Sem./2017 

3. O Serviço Social na contemporaneidade  1º. Sem./2018 

4. Formação profissional e estágio supervisionado 1º. Sem./2018 

5. Espaços sócio-ocupacionais, trabalho profissional e supervisão de estágio: esfera estatal e 

privada, movimentos institucionalizados.  

2º. Sem./2018 

6. Pesquisa e elaboração de projetos articuladas ao processo de intervenção e supervisão de estágio 2º. Sem./2018 

7. Laboratório para construção do projeto de monografia 1º. Sem./2019 

8. Orientação de monografia 2º. Sem./2018 

1º. Sem./2019 

2º. Sem/2019 

 

1.3 As aulas serão realizadas semanalmente, nas sextas-feiras, sendo uma disciplina no horário de 

10 às 13 horas e outra no horário de 14 às 17 horas.  



2- DAS INSCRIÇÕES: 

2.1 Período de inscrições: de 23/06/2017 a 12/07/2017, pelo email 

curso.supervisaodeestagio@gmail.com 

2.2  Número de vagas: 30 (trinta) 

2.3. Público-alvo por ordem de prioridade:  

1º. Assistentes Sociais, supervisores de campos de estágio conveniados à Faculdade de Serviço 

Social/UFJF;          

2º. Assistentes Sociais, supervisores de campos de estágio não conveniados à Faculdade de 

Serviço Social; 

3º. Assistentes Sociais em efetivo exercício profissional. 

Parágrafo único: Na hipótese de as vagas não serem preenchidas em sua totalidade, considerando 

as prioridades acima elencadas, serão aceitas as inscrições de Assistentes Sociais que não estejam 

em efetivo exercício profissional.             

2.4. Documentos necessários para a inscrição: 

a) Ofício ou declaração do empregador atestando a liberação da/o profissional para a participação 

integral no Curso. 

b) Preenchimento da ficha de inscrição (anexo). 

c) Envio do ofício ou declaração, e da ficha de inscrição devidamente assinados, em formato 

digital (PDF) para o email curso.supervisaodeestagio@gmail.com, no período de 23/6/17 a 

12/07/17, impreterivelmente. 

2.5. Critérios para a classificação dos inscritos e desempate, para o preenchimento das 30 

vagas: 

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

Faculdade de Serviço Social. 

2º. Maior tempo de atuação profissional como supervisor/a de campo de estágio.  

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

4º. Maior tempo de conclusão do curso de Serviço Social. 
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2.6. Documentos necessários no ato da matrícula: 

a) Diploma de graduação em Serviço Social 

b) Número de inscrição no Conselho Regional de Serviço Social 

c) Cópia autenticada registro Civil (Certidão de Nascimento ou de Casamento),  

d) Cópia Simples do CPF e RG. 

2.7 Divulgação da relação dos inscritos, por ordem de classificação:  

A divulgação da relação dos inscritos, por ordem de classificação, será realizada na página da 

pós-graduação, no dia 14/07/17.  

2.8  Período de Matrícula: de 07/08/2017 a 11/08/17. 

2.9. Início do curso: 18/08/17 

 

3 – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

A Comissão terá como componentes as professoras Alexandra Aparecida Leite Toffanetto Seabra 

Eiras e Luciana Gonçalves Pereira de Paula. 

 

4  – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

4.1 A Comissão de Seleção decidirá sobre as questões não previstas no presente Edital.  

4.2 Para informações:  

 Secretaria de Pós-Graduação 

 Faculdade de Serviço Social  

 Campus Universitário, s/n 

 Juiz de Fora – MG 

 36036-900 

 Telefones: (32) 2102-3569;  

 Fax: (32) 2102-3560. 

           E-mail: mestrado.ssocial@ufjf.edu.br 
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