
 

FEMAF- Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco 

Av. Drº João Alberto, N° 100. Res. Mª Rita – Pedreiras/MA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS NO SERVIÇO SOCIAL 

SOBRE O CURSO: 

O curso de Pós-graduação da FEMAF em Políticas Públicas no Serviço Social, tem por 

finalidade formar especialistas nesta área que sejam capazes de refletir sobre desafios e 

tendências que se apresentam para as políticas públicas no cenário contemporâneo, com ênfase 

nas ações voltadas ao enfrentamento da desigualdade social e da pobreza, no contexto de crise 

estrutural do capital com suas graves consequências em todos os domínios da vida social, 

econômica e cultural, visando à preservação, defesa e ampliação dos direitos humanos e da 

justiça social. 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos assistentes sociais e gestores o potencial interventivo, tornando este 

profissional em uma pessoa propositava para assumir atitudes analíticas e avaliativas de forma 

crítica, gerando soluções para os problemas, pensando em alternativas para agir de forma 

reflexiva e eficiente no seu campo de atuação, contribuindo para a construção de uma sociedade 

igualitária e sem exploração de classe. 

MATRIZ: 

COMPONENTE CURRICULAR 

Grupo – I: Unidades Curriculares de Base – 120h   

Estado e Políticas Públicas- 30h 

Formação Profissional e Projeto Ético-Político- 30h 

Políticas Públicas e Direitos Humanos- 30h 

Metodologia Científica- 30h 

Grupo – I I: Unidades Curriculares Específicas- 260h   

Desenvolvimento de Projetos Sociais- 40h 

Gestão dos SUS/SUAS e Políticas Sociais de Saúde Pública- 30h 

Gestão Pública e Mecanismos de Participação- 40h 

Gestão Orçamentária das Políticas Públicas- 40h  

Sistema de Proteção Social Brasileiro- 40h 

Gestão de Programas Sociais- 40h 

Administração Territorial de Políticas Públicas- 30h 

Grupo – I I I: Unidades Curriculares Multidisciplinares –    



TCC – Artigo Científico- 40h 

CARGA HORÁRIA: 420h 

DURAÇÃO: 18 meses 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

De forma geral o processo metodológico utilizado pela FEMAF, para o curso de 

Especialização em Políticas Públicas no Serviço Social se fundamenta na visão de capacitar um 

profissional desta área para a intervenção qualificada, crítica e autônoma  através de ações 

consistentes apoiadas em estratégias metodológicas voltadas para o trabalho social com 

indivíduos, grupos e famílias, nas áreas sociojurídicas, com criança e adolescente, educação, 

saúde e assistência. 

VALOR: R$ 160,00. 

 

 

 


