
1 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL – ABEPSS 
 

RELATÓRIO GESTÃO GTP QUESTÃO URBANA, AGRÁRIA E AMBIENTAL  
2013-2014 

 
Cristina Simões Bezerra (UFJF) 
Joana Valente Santana (UFPA) 

Tania Maria Ramos de Godoi Diniz (UNIFESP-BS) 
Tatiana Dahmer Pereira (UFF) 

 
 
APRESENTAÇÃO  

O documento em tela sistematiza: (i) breve relatório da coordenação do Grupo 

Temático de Pesquisa - GTP Questão Agrária, Urbana e Ambiental no período de 2013 a 

2014 e (ii) Indicações de planejamento de atividades para a gestão de 2015-2016. 

Seu objetivo é constituir registro e subsídios para a continuidade dos trabalhos a 

partir do GTP no âmbito da ABEPSS. Cabe ressaltar a importante contribuição advindas de 

sistematizações das gestões anteriores, utilizadas como fontes e fundamentos para a 

construção do presente material1. 

A coordenação de 2013-2014 foi composta pelas professoras/pesquisadoras 

Cristina Bezerra (UFJF), Tania Maria Godoi Diniz (UNIFESP-BS), Tatiana Dahmer Pereira 

(UFF – representante da ABEPSS), tendo a pesquisadora Joana Valente como 

representante da comissão científica. A atual coordenação, indicada no GTP do último 

ENPESS (2014), incorpora como membros efetivos as Professoras Joana Valente (antes 

integrante da comissão científica) e a Profa Maria das Graças e Silva (UFPE).  

A reflexão estrutura-se em três momentos. O primeiro expõe o papel e o sentido do 

GTP na articulação da área temática de pesquisa do que se constrói como “ênfases” do GTP 

(agrário, urbano e ambiental); apresenta a agenda de tarefas realizadas por seus membros 

da coordenação, anexando alguns documentos e produções em fase de sistematização; 

sinaliza dificuldades, desafios e caminhos possíveis para a constituição de seu 

funcionamento no período a seguir, elencando pontos que podem contribuir para o 

fortalecimento do GTP. Em um segundo momento, apresenta reflexão preliminar sobre a 

produção na área e propostas de encaminhamento dos trabalhos nessa instância. Por fim, 

esse relatório incorpora propostas e conteúdos construídos coletivamente durante o 

Colóquio do GTP realizado durante o XIV ENPESS em Natal, no ano de 2014.  

Foram propostas como norte de reflexão coletiva para o Colóquio do GTP – cujos 

desdobramentos apresentam-se na última parte desse relatório – as seguintes questões: 

a) Qual tem sido a tendência da pesquisa e da produção de conhecimento na área? 

b) Há, com base em uma perspectiva de totalidade, integração entre as “ênfases”? 

c) Há foco nos sujeitos políticos ou Estado / políticas públicas? 

                                                           
1 O relatório contou, também, com a contribuição da Professora Maria das Graças e Silva, que 
integra a gestão atual e participou do Colóquio do GTP durante o ENPESS 2014.  
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d) As pesquisas expressam como horizonte a denúncia às violações de direitos e 

contribuem com visibilidade das lutas sociais?  

Dessa forma, nossa proposta encontra-se em construção, para ser adensada em 

momentos distintos, articulações e encontros a realizarem-se ao longo da gestão 2015-

2016.  

I- CARACTERÍSTICAS E CONSIDERAÇÕES SOBRE O GTP 

 Conforme consta da trajetória de organização política da ABEPSS, a partir de 1998 

esta passa a ter como foco  

a formulação e implementação de estratégias que permitam a articulação 
entre ensino e pesquisa; a definição de uma política de pesquisa da área 
de Serviço Social que priorize eixos, temas e abordagens, tendo em vista 
a qualificação da produção e o fortalecimento e consolidação do Serviço 
Social como área de produção do conhecimento (GTP, 2012)2.  

 Destarte, em 2008 o artigo 34 do Estatuto da entidade versa sobre a constituição 

de Grupos Temáticos de Pesquisa na área de Serviço Social, culminando esse processo na 

criação dos mesmos a partir do ENPESS de 2010, quando ocorrem os colóquios por área 

temática (GTP, 2012). São, segundo o estatuto, definições relacionadas ao GTP: 

 
Art. 34. Os grupos temáticos – GT de pesquisa na área de Serviço Social, 
articulados no âmbito da ABEPSS, são formados por pesquisadores de 
temáticas específicas que constituem subáreas ou especialidades de 
conhecimento do Serviço Social.  
 
Parágrafo único: Compete aos grupos temáticos de pesquisa:  

 
I - propor e implementar estratégias de articulação entre grupos e 
redes de pesquisa na perspectiva do fortalecimento da área do 
Serviço Social;  
II – organizar estratégias de fortalecimento ou 
redimensionamento das linhas de pesquisa na área de Serviço 
Social;  
III- realizar levantamentos permanentes das pesquisas 
desenvolvidas e dos eixos temáticos de cada grupo;  
IV- coordenar ações acadêmico-científicas da entidade relativas 
aos eixos de cada grupo temático;  
V- propor à diretoria estrutura de organização temática para o 
Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social – ENPESS 
(Estatuto ABPESS, 2012).  

 

Partilhamos da construção sobre o sentido do GTP, expresso na sistematização da 

gestão anterior. Segundo esta “o caráter do GTP não é de execução de pesquisas e sim de 

estimular, propiciar o intercâmbio entre os pesquisadores e socializar as pesquisas em 

andamento e/ou executadas” (Apresentação ENPESS, GTP Questão agrária, urbana e 

ambiental, 2012).  

                                                           
2 Informações oriundas de sistematização coletiva produzida pela gestão do GTP 2010-2012 e 
repassada para a atual pelos (as) professores (as) Perci Coelho de Souza (UnB), Maria das Graças e 
Silva (UFPE) e Maria Helena Elpídeo Abreu (UFES).  
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A coordenação teve como tarefa inicial a atualização da ementa programática do 

GTP, tendo partido da seguinte referência:  

Propriedade privada da terra, trabalho e formas de produção e 
reprodução capitalista; Apropriação privada dos recursos naturais; 
Impactos da reconfiguração das atividades econômicas no campo e na 
cidade sobre o mundo do trabalho. Desenvolvimento capitalista, o papel 
do Estado e a particularidade brasileira e latino-americana: 
mundialização do capital e manifestações da crise estrutural do capital 
na cidade e no campo; Gestão ambiental pública e privada e o Serviço 
Social; O Serviço Social e a educação ambiental crítica; Formação 
profissional e questão urbana, agrária e ambiental (GTP Questão agrária, 
urbana e ambiental, Gestão 2011-2102). 

A ementa que orientou o trabalho da coordenação – gestão 2013-2014 - considera 

como objetivo “aprofundar a construção de fundamentos teórico-metodológicos, em uma 

perspectiva de totalidade, para embasar a análise crítica das expressões da questão social 

no âmbito da questão agrária, urbana e ambiental, em sua materialidade na realidade 

brasileira, bem como sobre as estratégias de intervenção profissional nestes campos” 

(Temporalis, 2014, p.225)3.  

O desafio inicial consistiu em rearticular as produções construídas pelo GTP nas 

gestões anteriores e, a partir disso, estabelecer contato com os (as) pesquisadores (as) de 

forma a contribuir para alimentar a sistematização de informações. Para tal tarefa, o grupo 

construiu o seguinte caminho metodológico: com a tarefa de atualizar a sistematização de 

pesquisas, produções (publicações, teses e dissertações) e organizar materiais visando 

assegurar seu registro junto à ABEPSS e sua publicização para o conjunto da categoria, 

considerou-se relevante fazê-la em diálogo com profissionais envolvidos com a temática.  

O levantamento possui caráter qualitativo e quantitativo e se realiza de forma 

permanente a partir de alguns caminhos: (i) o primeiro, com base em material produzido 

pela gestão anterior, buscando complementação através do mapeamento de dados junto 

ao diretório de grupos do CNPq e de currículos lattes de docentes; (ii)  através da 

retomada de listas de emails de ENPESS anteriores disponibilizadas pelas coordenações 

que nos precederam (2010/2012); (iii) consulta ao Diretório do Grupo de Pesquisa do 

CNPq a partir de palavras-chaves4 em cada ênfase; (iv) contato com os (as) coordenadores 

(as) de pesquisas dos grupos e com pesquisadores visando informações sobre mudanças, 

novos grupos e pesquisas, considerando ampliações ou extinções5.   

Em momento anterior ao ENPESS e com a inserção da coordenação como 

assessoria temática nos grupos temáticos, foram realizados esforços de sistematizar 

questões relacionadas aos trabalhos apresentados neste ENPESS. 

                                                           

3 Revista Temporalis, ABEPSS, Brasília (DF), ano 14, n. 27, p. 223-232, jan./jun. 2014. 

4 As palavras chaves utilizadas visaram contemplar a amplitude das ênfases. Recorremos às 
seguintes: questão urbana, questão ambiental, questão agrária, direito à cidade, reforma agrária, 
sustentabilidade ambiental, desenvolvimento sustentável, território. Para seleção na área 
estipulamos o filtro “Ciências Sociais Aplicadas / Serviço Social”. 

5 O GTP postou em setembro no site da ABEPSS, no espaço que lhe compete, carta aos 
pesquisadores solicitando as informações. Em outubro, enviou as cartas à listagem de emails que 
possuía, para além de outros contatos.  
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Observamos que os esforços realizados desde 2010 para construção do GTP 

Questão Agrária, Urbana e Ambiental traduzem-se em processo com acúmulos parciais – 

em relação ao qual é importante a mobilização e o envolvimento permanentes do coletivo 

de pesquisadores para o seu adensamento.   

As dificuldades encontradas foram expressivas, considerando: (i) a inconstante 

atualização das informações sobre núcleos e grupos de pesquisa tanto no diretório quanto 

em lattes de docentes; (ii) a dificuldade de encontrar, pelas palavras-chaves junto à 

plataforma, grupos de pesquisas que remetam claramente aos termos utilizados; (iii) o 

baixo retorno de pesquisadores à demanda exposta. Ressaltamos também os limites do 

levantamento aos núcleos e grupos, uma vez que a identificação das pesquisas individuais 

é possível apenas a partir do contato direto com os docentes.  

Identificamos na organização dos trabalhos da coordenação dois desafios iniciais. 

O primeiro consistia na construção de abordagem sobre as produções de área que 

contribuíssem para a não fragmentação entre “urbano”, “agr|rio” e “(sócio) ambiental”, 

considerando a inviabilidade de se entender a formação social e histórica dissociando 

essas dimensões. Ressaltamos o quanto é inviável, neste modo de produção e, em 

particular, no modelo de desenvolvimento vigente, dissociar a relação estrutural entre 

urbano e agrário ou designar a dimensão ambiental como algo à parte ou como problema 

regional.  

O segundo aspecto refere-se ao quanto as pesquisas e as produções sobre dilemas 

e contradições vivenciadas no campo e na cidade em sua grande maioria possuem como 

centralidade sujeitos histórico-sociais, embora não venham aparecendo dessa forma em sua 

maioria no âmbito da produção do GTP. Em alguns casos, podem vincular-se ou 

referenciar-se ao GTP de Movimentos Sociais, portanto, expressam contradições que 

geram possibilidades de profunda articulação entre os GTPs em questão.  

A coordenação, a despeito das dificuldades operativas e físicas, procurou trabalhar 

de forma articulada, tendo como princípio valorizar os acúmulos das gestões anteriores e 

assegurar a consolidação do GTP.  

Partimos de avaliação que há a necessidade de investir em assegurar a 

sistematização e registro permanentes a serem mantidos junto à ABEPSS do que se 

constrói em cada gestão, garantindo a continuidade operacional do GTP. Essa talvez tenha 

sido a principal dificuldade de estrutura para iniciar os trabalhos.   

Realizamos no período de dois anos da gestão duas reuniões presenciais com 

quase todos os membros, algumas reuniões via internet com recurso do programa “Skype” 

e aproveitamos momentos de encontro de parte das integrantes do GTP para viabilizar a 

organização dos trabalhos. Ressaltamos que, por conta do cotidiano de excessivo trabalho 

nas rotinas acadêmicas, muitas vezes o desenvolvimento das tarefas vivia intermitências.  

Na primeira reunião presencial de coordenação estipulamos a seguinte agenda de 

trabalho (2013-2014): 
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QUADRO I – AGENDA DE TRABALHO GTP (2013-2014) 

 
Após a pactuação em relação a essa agenda, partimos para o levantamento e 

monitoramento de espaços de apresentação de pesquisas por profissionais/docentes da 
categoria.  
 
II - Produção nas temáticas do GTP: 

 

A constituição de pesquisas e de espaços institucionais de produção de 

conhecimento nas ênfases do GTP (agrário, urbano e ambiental) - nas 124 (cento e vinte e 

quatro) unidades de formação acadêmica (UFAs) que integram a ABEPSS - tem 

apresentado maior visibilidade nesses últimos anos e expresso aparente crescimento e 

diversificação6. 

Para o mapeamento das mesmas, situamos o levantamento de caráter preliminar e 

com esforços de assegurar visibilidade tanto em relação aos núcleos e grupos de pesquisa, 

quanto de pesquisas individuais em curso em diferentes UFAs afiliadas à ABPESS. 

                                                           

6 Ressaltamos como exemplos a produção mais constante de produções bibliográficas, dentre elas a 
publicação de revista Temporalis no. 24 (2012) sobre “Questão Agr|ria, Urbana e Ambiental e 
Serviço Social”, além de diversos títulos de livros publicados nos últimos anos. Indicamos ser a 
pesquisa sobre as publicações de livros e periódicos, produtora de indicador relevante. Porém, a 
coordenação não se colocou tal tarefa pelos limites do tempo para o levantamento.    

DEMANDAS ESPECÍFICAS DEMANDAS ABEPSS AOS GTPS 
1- Atualização dos materiais: (i) Pesquisas e (ii) Teses, 
dissertações e publicações.  
Proposta metodológica: (i) Enviar aos (às) pesquisadores 
(as) mensagem de mobilização coletiva sobre construção do 
estado da arte na área; (ii) pesquisar no diretório de Grupo 
de Pesquisa do CNPq visando à atualização das planilhas da 
coordenação anterior (palavras chaves: questão urbana, 
questão ambiental, questão agrária, direito à cidade, 
reforma agrária, sustentabilidade ambiental, 
desenvolvimento sustentável, território – com filtro 
Ciências Sociais Aplicadas / Serviço Social); (iii) 
Levantamento nos bancos de dissertações e teses da CAPES 
em torno do tema (a partir de palavras-chaves análogas).   

a) Revisão e balanço da Ementa. Participação 
das reuniões de articulação dos GTPs e de 
oficinas.   
b) Atualização link do sitio da ABEPSS – com 
ementa atual, nome da coordenação e da 
representação da comissão científica, texto 
da coordenação e informes.  
c) Rever lista de pareceristas proposta pela 
ABEPSS e justificar nomes a partir da relação 
ênfase – região. 

2- Construir proposta de Colóquio do GTP com base na 
avaliação dos desafios e dilemas da área (ver sistematização 
dos materiais, relatório de gestão, etc).  “Círculo de reflexão” 
– Mote: Qual é a tendência da pesquisa hoje na área? 
Reflexão a ser elaborada a partir de dois eixos: (a) 
Apresentação da coordenação do que se consegue organizar 
/ acumular; (b) Exposição / problematização por parte da 
coordenação.  
Objetivo: (1) Criar espaço mais coletivo de pensar rumos do 
GTP; (2) Publicizar o que existe; (3) Sistematizar o que for 
produzido na mesa como compromisso de transição para 
nova coordenação. 

Construir proposta de colóquio do GTP no 
ENPESS com base nos materiais levantados e 
reflexões da gestão. 

3-Construção de Relatório da gestão da coordenação com 
balanço das atividades e dos desafios.  
4-Atualizar monitoramento do quantitativo de produções 
apresentadas no ENPESS nos últimos anos. 
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Encontramo-nos na construção das indicações quali-quantitativas da produção por 

unidade. Porém, ressaltamos que ainda é um levantamento inconcluso, que carece de 

investimento permanente considerando sua magnitude.  

A seguir, sistematizamos quadro com o universo total de unidades de formação 

acadêmica (UFAS) filiadas à ABEPSS. As informações sobre suas afiliadas foram cedidas 

pela entidade e procuramos utilizá-la como referência para organização e planejamento do 

trabalho em curso e a ser desenvolvido em torno do mapeamento e da produção de 

conhecimento na área, estimulando que pesquisadores (as) do GTP auxiliem na 

atualização das informações.  

 

QUADRO II - QUANTITATIVO - UFAS –UNIDADES DE FORMAÇÃO ACADÊMICA /ABEPSS – QUALI-
QUANTI DE NÚCLEOS POR UFAS7 

 
 

REGIONAIS 

ABEPSS 

 
ESTADOS 

QUANTITATIVOS 

DE UFAS POR 

NATUREZA 

JURÍDICA 

 
UFA / 

GRUPOS, NÚCLEOS E PESQUISAS RELACIONADAS AO GTP POR INSTITUIÇÃO (FONTES) 
(QUALI - QUANTITATIVO) 

PRIV PÚBL 

 
 
 
Centro Oeste  
(8  afliadas) 

 

 
 
Distrito 
Federal 

 
 
 

1 

 
 
 

2 

UnB (PPGPS / DSS)  
1)  LOCUSS - Grupo de Pesquisas sobre Poder Local, Políticas Urbanas e Serviço 
Social. Líder: Perci Coelho de Souza (Fonte: CNPQ) 
2)  NEADS - Núcleo de Estudos Agrários, Desenvolvimento e Segurança 
Alimentar e Nutricional  
Líder: Newton Narciso Gomes Junior (Fonte: UNB) 
UCB  

Goiás 1 1 UFG (DSS) 
PUC-GO (UASS) 

Mato 
Grosso  

1 2 UFMT (DSS) 
1) Política Social, Direito Social e Serviço Social. Líder: Erivã Garcia Velasco et 
all. (Fonte: UFMT) 
UNIVAR 
IUNI 

 
 
 
 
Leste 
(27 afiliadas) 

 

Minas 
Gerais  

11 4 UNIVALE – DSS 
UNIFEG – DSS 
FAVAG – DSS 
FIC/FASESC – DSS 
IDET – TO 
INDES – FUNORTE – DSS 
PUC – Contagem – DSS 
PUC – MG 
UFJF – FSS / UFJF – PPGSS 
1) Serviço Social, Movimentos Sociais e Políticas Públicas (Ênfase: Questão 
agrária). Coord: Cristina Simões Bezerra. 
2) NuGea - Núcleo de Pesquisa Geografia, Espaço e Ação (Ênfase: questão 
urbana) Marina Barbosa Pinto 
3) Meio Ambiente, Sujeitos Coletivos e Cidadania (Ênfase: agroecologia) 
UFOP – COSER 
UNIPAC – DSS 
UNA 
UFTM  
UNISEP 

 4 4 UNISUAM – DSS 
UNIFOA – DSS 

                                                           

7 Ressaltamos que são consideradas UFAS tanto unidades de formação em nível de pós quanto de 
graduação, conforme filiação à ABPESS.  
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Rio de 
Janeiro 

PUC-RJ 
1) Cultura e Sustentabilidade. Líder(es): Denise Pini Rosalem da Fonseca; Josafá 
Carlos de Siqueira. (Fonte: CNPQ) 

UFRJ – ESS / PPGSS 

1) FACI - Núcleo de Pesquisa Favela e Cidadania. Líder(es): Maria de Fatima 
Cabral Marques Gomes, Lenise Lima Fernandes. (Fonte: CNPQ) 

2) Cidade, Habitação e Educação - CiHabE. Líder: Luciana da Silva Andrade 
(Fonte CNPQ) 

3) Questão agrária e movimentos sociais (linha de pesquisa). Coord: Maristela 
Dal Moro (lattes da autora). 
UERJ – FSS / PPGSS 

1) Programa de Estudos de Trabalho e Política. Líder: Rosangela Nair de 
Carvalho Barbosa; (Fonte: CNPQ). 

2) Grupo de Estudos em Serviço Social, Saúde, Trabalho e Meio Ambiente-
GESTA. Líderes: Lúcia Maria de Barros Freire; Maria Ines Souza Bravo. (Fonte: 
CNPQ) 

3) Desenvolvimento Agrícola Comparado/Movimentos sociais, relações de 
poder e políticas públicas no campo. Coord: Marilda Villela Iamamoto (Fonte: 
lattes)  

4) Trajetórias urbanas do trabalho e da cidade: o Projeto Porto Maravilha e as 
transformações do desenvolvimento capitalista da cidade do Rio de Janeiro. 
Coord: Isabel Cristina da C. Cardoso (Fonte: lattes autora). 
UFF –DSS / PURO / PUCG - PPGSSS e PPGSSDR. 

1)Sociabilidade e Direitos: Políticas Sociais e Lutas Coletivas. Líder: Cristina 
Maria Brites – PURO (Fonte: CNPQ). Katia Marro. 

2) Questão agrária e políticas públicas. Coord: Maria das Graças O P Lustosa 
(Fonte: lattes da autora). 

3) Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares – NEPFE 
(Ênfase: questão urbana). Coord: Eblin J Farage (lattes da autora).  

 
UVA 
UNIRIO – ESS 

 
Espírito 
Santo 

3 1 UNISALES - DSS 
EMESCAM – DSS 
FNM 
UFES (PPGPS e DSS) 

Sul I 
(31 
afiliadas) 

Paraná  4 5 UEL - PPGSS 
FACEMED 
IES  
UNIBRASIL  
PUCPR  
UEPG  
UNICENTRO  
UNIOESTE  
UEL (Graduação) 

Rio 
Grande 
do Sul  

12 3 UFRGS 
PUCRS (Graduação) /  PUCRS (Pós-Graduação) 
UNIFRA  
UCPEL 
1)  Agroecologia: práticas coletivas num assentamento de reforma agrária. 
Líder: Cristine Jaques Ribeiro (Fonte: Ucpel) 
2)  Questão agrária, urbana e ambiental. Líder:  Cristine Jaques Ribeiro (Fonte: 
CNPQ) 
UCS 
UNICRUZ  

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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UNISC 
UNISINOS 
ULBRA 
UNIJUI  
URI (Graduação) / URI (outro endereço) 
UFP 
UFSM - SS 

Santa 
Catarina 

3 4 UNOCHAPECÓ 
UNC 
UNOESC 
UNISUL 
UFSC (Graduação) 
UFSC (PPGSS) 
1) Núcleo de Estudos em Serviço Social e Organização Popular - NESSOP. Líder: 
María del Carmen Cortizo; Vera Herweg Westphal (Fonte: CNPQ) 
FURB 

Sul II  
(25 
afiliadas) 
 

Mato 
Grosso 
do Sul  

1 - UCBD 

 
 
 
 
 
 
 
 
São 
Paulo 

21 3 Casa Nossa Senhora da Paz 
FMU 
UNIFESP 
 
UNPES – PPGSS (Pós) 
 
UNESP – FHDSS (Graduação) - Franca 
1) Núcleo Agr|rio Terra e Raiz (NATRA). Coord: Raquel Santos Sant’anna (fonte: 
lattes) 
UNIVAP 
UNITAU 
UNISA 
UNAERP 
UNIMAR 
UNICSUL 
UNISANTOS 
UNILAGO 
PUC-SP 
1) Núcleo de Estudos e Pesquisas Urbanas - NEPUR Líder: Maura Pardini Bicudo 
Véras (Fonte: CNPQ). 
2) Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Movimentos Sociais (NEMOS). Coord: 
Mariangela Belfiore Wanderley (fonte: lattes). 
PUC – Campinas 
ITE 
ISCA – DSS 
FIMI – CSS 
UNITOLEDO 
UNIFEV – CSS 
UNISAL  
FAMA 
FAPSS 
UNILINS – CSS 

 
 
 
Nordeste  
 
(22 afiliadas) 

Alagoas - 1 UFAL 
1) 1) Políticas Públicas, Controle Social e Movimentos Sociais. Líder: Profa. Maria 

Valéria Costa Correia (Fonte: CNPQ) 
2) 2) Núcleo de Estudos do Estatuto da Cidade - NEST. Líder(es):Regina Dulce 

Barbosa Lins, Débora de Barros Cavalcanti Fonseca. (Fonte: CNPQ) 
Bahia 2 4 FNFS  

UCSAL 
UFB / IP 
FDP II 
UFRB 

Ceará 1 2 UECE 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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1) Movimentos sociais no enfrentamento das desigualdades: uma análise a 
partir das Comunidades no Entorno da UECE (Ênfase: agrário e socioambiental). 
Coord: Liana Brito de Castro (fonte: lattes) 
Instituto Superior de Teologia Aplicada 
IFEC – FSS 

Paraíba 1 3 UEPB (Graduação) 
UEPB (PGSS) 
UFPB (PPGSS)  
Setor de Estudos e Pesquisas sobre Pobreza, Desigualdade e Políticas de 
Inclusão Social (SEPEDES). Líder: Maria de Fátima Melo do Nascimento (Fonte: 
UFPB) 
FIP/PB 

Pernambu

co 
1 2 UNICAP  

UFPE (Graduação) 
UFPE (PPGSS)  

1) Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça, Meio Ambiente e 

Planejamento de Políticas Públicas - GRAPP. Líder: Vitoria Regia Fernandes 

Gehlen (Fonte: CNPQ). 
2)  Núcleo de Estudos e Pesquisa em Habitação e Saneamento Ambiental - 
NEPHSA. Líder: Dra. Rosa Maria Cortês de Lima (Fonte: UFPE) 
3) Entre a Lei e a as Ações: condicionantes sociais de Licenciamento Ambiental 
dos grandes empreendimentos navais de Suape/PE Capitalismo 
contemporâneo, questão ambiental e Serviço Social. Coord: Maria das Graças e 
Silva (fonte: lattes) 
 

Rio 
Grande 
do Norte 

- 2 UERN 
UFRN 
1) Trabalhadores/as do mar: uma análise das condições de vida e trabalho das 
populações tradicionais sob a égide da carcinicultura no litoral potiguar Ênfase: 
socioambiental) Coord: Andréa Lima da Silva (Fonte: lattes)  

Sergipe  1 2 UNIT 
UFS (Graduação) / UFS (Pós-graduação) 

Norte (11) Amapá 1 - IMMES   
Amazônia 1 1 UFAM  

FSDB 
 

Maranhão 1 1 UNISULMA  

UFMA 
1) Grupo de Estudos, Pesquisa e Debates em Serviço Social e Movimento Social - 
GSERMS. Líder(es): Josefa Batista Lopes e Zaira Sabry Azar (Fonte CNPQ) 

Piauí - 2 UFPI (Graduação) 
 
UFPI (PPGPP) 
1) Cidade, processos urbanos e políticas públicas.  
Líder: Antônia Jesuíta de Lima (Fonte: CNPQ) 

Pará 1 1 UNAMA  
 
UFPA  
1) Cidade, Habitação e Espaço Humano (GEP-CIHAB). Líder: Profa. Dra. Joana 
Valente Santana; (Fonte: CNPQ) 
2) Laboratório de Pesquisas e Práticas Sociais na Amazônia (LABPSAM) Líder: 
Profa. Sandra Helena Ribeiro Cruz; (Fonte: UFPA) 
3) Grupo de estudos e pesquisas em gestão, planejamento e democratização de 
políticas públicas na Amazônia. Líder: Profa. Dra. Olinda Rodrigues; Maria José 
de Souza Barbosa (Fonte: CNQP) 
4) Processos sociais, econômicos e ambientais em municípios mínero-
metalúrgicos do estado do Pará (ênfases: socioambiental e urbano). Coord: 
Maria Elvira Rocha de Sá (fonte:lattes) 

Tocantins 1 1 CEULP 
FUFT 

Fonte: Sistematização a partir de dados sobre as UFAS concedidos pela ABEPSS e de levantamento 
em curso junto às fontes mencionadas (Diretório de grupos de pesquisas CNPq e lattes de docentes) 

http://www.ppgssufpb.com.br/setor-de-estudos-e-pesquisas-sobre-pobreza-desigualdade-e-politicas-de-inclusao-social-sepedes/
http://www.ppgssufpb.com.br/setor-de-estudos-e-pesquisas-sobre-pobreza-desigualdade-e-politicas-de-inclusao-social-sepedes/
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
https://www.ufpe.br/pssocial/index.php?option=com_content&view=article&id=427%3Anucleo-de-estudos-e-pesquisa-em-habitacao-e-saneamento-ambiental-nephsa-&catid=1%3Aprograma&Itemid=230
https://www.ufpe.br/pssocial/index.php?option=com_content&view=article&id=427%3Anucleo-de-estudos-e-pesquisa-em-habitacao-e-saneamento-ambiental-nephsa-&catid=1%3Aprograma&Itemid=230
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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É importante ressaltar que os temas relacionados às ênfases não se constituem 

novidade na sistematização e produção de conhecimento no Serviço Social, uma vez que 

existem pesquisas, publicações e projetos de extensão sobre os mesmos há tempos em 

espaços de formação profissional.  

Porém, sinalizamos para o fato que tem sido crescente na profissão o incremento, a 

diversificação de enfoques e a visibilidade em torno dos mesmos. Tanto nas publicações, 

em teses e dissertações, como em alguns espaços de socialização junto à categoria 

profissional8 e de docentes e pesquisadores, identificamos maior visibilidade em torno de 

tem|ticas relacionadas ao que genericamente reconhecemos como “universos” do agr|rio, 

do urbano e do “ambiental”. Porém, nos é clara a ainda fragilidade de articulação entre as 

ênfases.  

Ao construirmos o levantamento em curso, pudemos perceber o quanto é preciso 

investimento com maior capilaridade para sua realização. O que existe de grupos e núcleos 

de pesquisas formados e registrados junto ao diretório do CNPq apresenta registros que 

comprovam o quanto não são novas as produções na área. Porém, ainda são tímidas as 

iniciativas de formalizar novos grupos que se têm articulado. Há, sim, registro de 

pesquisas e produções individuais nas UFAs e a proliferação de trabalhos e pesquisas com 

dois motes claros, articulados pelas contradições das dinâmicas concretas.  

O primeiro refere-se à crescente reflexão sobre dilemas do exercício profissional 

no âmbito de programas e políticas públicas urbanas – em especial as impulsionadas pelo 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – a partir de 2007. Refere-se a questões 

relacionadas ao trabalho profissional no âmbito de um campo que se amplia com os 

investimentos em programas habitacionais como o “Minha Casa, Minha Vida” e em 

componentes técnico-sociais em programas habitacionais e de saneamento, de 

desenvolvimento urbano e mesmo em políticas públicas relacionadas à concepção 

hegemônica de desenvolvimento – que carreiam a participação de profissionais para 

execução de componentes de “educação ambiental”, por exemplo.  Podemos indicar uma 

expressão maior de centralidade das questões com foco no Estado e nas políticas públicas. 

No acompanhamento de trabalhos apresentados no CBAS (2013) e no ENPESS (2014)9 por 

representantes da coordenação, nota-se a pouca referência nos sujeitos políticos, com 

incorporação incipiente de questões referentes a ação política.  

                                                           

8 Referimo-nos não apenas ao ENPESS, mas a congressos como o Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais (CBAS) e a seminários sobre os temas realizados em diferentes regiões do país, 
organizados pela categoria profissional.  

9 As metodologias de acompanhamento dos trabalhos apresentados organizaram-se de formas 
distintas nos eventos do CBAS e do ENPESS. No caso do CBAS, as integrantes presentes ao evento, 
acompanharam as mesas e sistematizaram as questões centrais de apresentações e debates, 
observando: (i)  tendências das pesquisas e reflexões sobre exercício profissional; (ii) ênfases e 
capacidade de articulação entre as mesmas; (iii) enfoque em sujeitos políticos e/ou políticas 
públicas e/ou Estado. No ENPESS, as mesmas questões orientaram, porém foi possível o acesso 
prévio aos trabalhos, permitindo a distribuição entre os membros da coordenação. Estas leram os 
trabalhos e produziram a sistematização para apresentar no ENPESS. Além disso, realizou-se 
levantamento quantitativo das produções anteriores em cada ENPESS para acompanhamento 
parcial, considerando os limites que explicamos no relatório.  
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O segundo mote versa sobre a relação entre movimentos sociais no campo e na 

cidade, no contexto das contradições socioambientais. Encontramos menções aos direitos 

(e às violações), porém ainda bastante associados (ou limitados) ao marco formal das 

políticas públicas.  

Já no que se refere à produção quantitativa de pesquisa em Serviço Social em torno 

de temas relacionados ao GTP nos últimos quatro ENPESS (2008, 2010, 2012) e no atual 

(2014), por exemplo, há alternância entre os eventos, tendo sido no evento de 2010, no 

Rio de Janeiro, a maior concentração de trabalhos apresentados no GTP.  

QUADRO III - PRODUÇÃO QUANTITATIVA DE PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL REFERIDA ÀS 

QUESTÕES URBANA, AGRÁRIA E AMBIENTAL  

 

Fonte: Anuário ENPESS/ABEPSS (2008/2010/2012/2014). Elaborado pelas representantes da 
Coordenação do GTP.  

 

Ressaltamos também que a apresentação nos eventos do ENPESS não deve ser 

considerada como expressão da totalidade e da diversidade da produção em Serviço 

Social, mas como parte desta em curso. A variação do quantitativo de trabalhos entre os 

ENPESS possui relação, principalmente, com o porte do evento, sua localização regional e 

acessibilidade. Ainda que possam apresentar uma amostra da realidade de produção de 

conhecimento na formação profissional, consideramos que a produção certamente é maior 

e mais diversificada do que a mapeada até o momento pelo GTP.  

Um exemplo disso, como mencionado anteriormente, é a apresentação de 

trabalhos no Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS, 2013). Duas 

representantes da coordenação do GTP (Tânia Diniz e Cristina Bezerra) estiveram 

presentes no CBAS em outubro daquele ano em Águas de Lindóia (SP). Junto com Raquel 

Santana, então vice presidente da Regional Sul II, trabalharam na assessoria temática do 

grupo de Questão Urbana, Agrária e Ambiental – no qual foram inscritos 73 (setenta a 

três) trabalhos e apresentados 57 (cinquenta e sete). As diretrizes construídas 

coletivamente naquele momento para orientar o exercício profissional e a organização 

política da categoria profissional encontram-se nos anexos e apresentam convergência 

com as questões suscitadas no campo das pesquisas acadêmicas.  

FORMATO NA ÁREA / ÊNFASE XI ENPESS 
2008 
(MA) 

XII 
ENPESS 

2010 (RJ) 

XIII ENPESS 
2012 (MG) 

XIV 
ENPESS 

2014 (RN) 
POSTER – TOTAL  10 165 13 4 
Agrária 5 - 7 - 
Urbana  2 - 4 - 
(Sócio) Ambiental 3 - 2 - 

 
APRESENTAÇÃO ORAL - 

TOTAL 
40 80 94 82 

Agrária 16 - 28 - 
Urbana  13 - 33 - 
(Sócio) Ambiental 11 - 33 - 
     
Total 50 245 107 86 
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Alguns fatores podem ser considerados. Desde a dificuldade de identificação e 

mapeamento, uma vez que muitas produções expressam reflexões sobre sujeitos políticos 

(movimentos sociais organizados e/ou sujeitos usuários de políticas públicas) e, ainda que 

o façam a partir das determinações da formação social brasileira nas diferentes ênfases, 

situam-se ou identificam-se como reflexões sobre “movimentos sociais” ou situam-se a 

partir do enfoque de políticas públicas de corte social.  

Assim, é interessante refletir sobre essa alternância, o que deve ser realizado para 

maior visibilidade da produção em Serviço Social no universo que compreende às ênfases 

do GTP.   

III – COLÓQUIO GTP: INDICAÇÕES COLETIVAS PARA O PLANEJAMENTO (2015-2016) 

O colóquio do GTP ocorreu no dia 04 de dezembro, quinta-feira, na parte da manhã 

na UFRN durante o XIV ENPESS. Contou com divulgação prévia através do sitio da ABEPSS 

e, consequentemente, a participação de pesquisadoras (es) e profissionais de Serviço 

Social de diferentes espaços ocupacionais e campos de pesquisa. Após apresentação das 

pessoas presentes, conforme quadro a seguir, a coordenação apresentou a dinâmica do 

Colóquio, impulsionado pelas questões centrais anunciadas no começo desse relatório, as 

quais orientaram a sistematização da produção. A intenção da coordenação é que esse 

momento se organizasse como um “círculo de reflexão”, cujo mote fosse problematizar e 

refletir sobre a tendência da pesquisa e da produção de conhecimento na área. Os 

objetivos dessa proposta foram: (1) criar espaço mais coletivo de pensar rumos do GTP; 

(2) Publicizar o que existe; (3) Sistematizar o que for produzido no círculo de debates 

como compromisso de transição para a nova coordenação (e gestão). 

 
QUADRO IV - COMPONENTES DO GTP PRESENTES AO COLÓQUIO 
 

Nome Instituição (UFA) 

1.Sandra Cruz  UFPA 

2.Eblin Farage UFF 

3.Isabel Cristina C. Cardoso  UERJ  

4.Marina Barbosa Pinto UFJF 

5.Viviane Souza Pereira UFJF 

6. Matheus Thomaz UFF 

7. Suayanne Gurgel de Souza UFRN 

8. Barbara Apolinário UNIFESP 

9.Cínthia Fonseca Lopes UEL/UECE 

10.Elisângela Cardoso de A Silva UFRN 

11.Mariana Rebuli Vieira  UFES 

12. Enilda Ma Lemos  UNESP 
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13.Fabíola Araújo da Silva UFPE 

14. Carolina Leão UFRRJ 

15. Adriana Soares Dutra  PUC-RJ 

16. Alexandre Roseno Estácio – Recife 

17. Denilton Nascimento G da Silva UNEAL 

18. Elen Carolina Martins UFMT 

19. Monica Grossi UFJF 

20. Elizete Menegat UFJF 

21. Lenise Lima Fernandes UFRJ 

22. Gabriela Lema Icasuriaga  UFRJ 

23. Rejanne Cristine (sobrenome ilegível) UFPA 

24. Welson Cardoso UFPA 

25. Anderza Vanusa Camargo UNESP 

26. Maria das Graças e Silva UFPA 

27. Raquel Santos Sant’ana UNEPS 

28. Gabriela A Masson UFTM 

29. Rita de C. Lopes de O Mendes UFTM 

30. Rafaela Silveira de Alencar UECE 

31. Rose Maria Côrtes de Lima UFPE 

32. Maíra dos Santos Oliveira Sem instituição de ensino e pesquisa 

33. Laurinete R da Silva UERR 

34. Cristina Simões Bezerra UFJF (coordenação) 

35. Tatiana Dahmer Pereira  UFF (coordenação) 

36. Tânia Maria R de Godoi Diniz  UNIFESP-BS (coordenação) 

37. Joana Valente Santana UFPA 

 
Fonte: Lista de presença do Colóquio – Nomes conforme ordem de assinaturas na lista de 
presença. 

 

A apresentação da coordenação expôs o que - em contexto de adversidade gerado 

pelo cenário de intensificação e de precarização do trabalho docente - se consegue 

organizar e acumular com vistas ao fortalecimento da ABEPSS a partir dos seus grupos 

temáticos de pesquisa.  
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A coordenação apresentou balanço do trabalho realizado, sinalizando as 

dificuldades para concretização de articulação permanente, o levantamento preliminar e 

em curso das pesquisas, dos pesquisadores, do número de trabalhos apresentados nos 

últimos ENPES, referidos à temática do GTP e uma síntese dos trabalhos apresentados no 

ENPESS 201, possibilitando problematizar a tendência de produção na área, abrindo em 

seguida para o debate.   

Houve reconhecimento dos esforços de sistematização e de construção de 

memória por parte da coordenação, mas também críticas em relação a problemas de 

circulação de comunicação e de articulação política do conjunto de pesquisadores (as). 

Iniciaram-se as intervenções da plenária, ressaltando a relevância de enfrentar debate 

conceitual em torno da integração das ênfases e incidir objetivamente, mesmo com o 

quadro de adversidade na formação profissional, sobre o perfil dos (das) assistentes 

sociais. Uma das questões apresentadas é: como materializamos essa questão nas 

diretrizes curriculares? Um dos grandes desafios sinalizados é o mapeamento dos projetos 

político pedagógicos dos sujeitos profissionais: aonde há assistentes sociais trabalhando 

no universo dessas ênfases, o que fazem? Quais são seus nortes? 

A lembrança do pouco investimento na formação profissional em torno dos 

fundamentos que permitem a leitura histórica da formação social brasileira foi um dos 

aspectos centrais das falas, reforçando a importância de melhor engendramento de tais 

fundamentos nas diretrizes curriculares.  

Para além disso, ressaltou-se o compromisso de acumular e aprofundar o que 

fazemos, gerando movimentos de interseção entre pesquisas, rompendo com produção 

individual, solitária e competitiva que tem caracterizado a produção acadêmica. Sugeriu-se 

a realização de mini-encontros por regiões como forma de estimular essa integração.  

Outra questão relevante e relacionada à permeabilidade dos debates de forma 

integrada é a questão do foco no Serviço Social. Este é residual, a começar pela ementa – 

expressando algo constante em nossos debates, nos quais sujeitos políticos (movimentos 

sociais e assistentes sociais, por exemplo) pouco aparecem. Valorizou-se a importância de 

criar instrumentos permanentes de sistematizar e aprimorar a memória.  

Porém, ressalta-se a relevância de debater o formato e estrutura dos GTPs. A sua 

própria lógica de funcionamento tem promovido uma certa “apartação” em relação { 

dinâmica da ABEPSS, quando deveria ser seu coração e sua forma de fortalecimento. Um 

exemplo mencionado foi que o momento de abertura do ENPESS deveria contar com uma 

mesa de atividades dos GTPs trabalhada de forma articulada e com os sujeitos – com 

atividades que promovam essa sinergia, como momento inicial e de síntese do que se 

construiu ao longo da gestão.   

No formato atual, o Colóquio ocorre no quarto dia do ENPESS, de forma 

simultânea, inclusive, às mesas coordenadas de sua área. As apresentações de Grupos 

Temáticos ocorrem também de forma concomitante entre si e a outras atividades da área, 

concorrendo entre si e inviabilizando a troca entre pesquisadores de forma mais ampla.  

Surgiram ainda outras sugestões e propostas relacionadas ao processo de gestão: a 

importância de assegurar melhor visibilidade dos trabalhos da coordenação ao longo da 

gestão, seja por grupos virtuais, por listas ou melhor utilização do sitio do GTP no da 
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ABEPSS. Sugeriu-se também investimento em assegurar seminários regionais ao longo da 

gestão. A experiência de realização do pré-ENPESS na regional Sul II foi apresentada. 

Nesta, houve momento de apresentação de trabalhos por GTP.  

Essas propostas foram apresentadas no Planejamento da gestão 2015-2016 

(“Ousadia e Sonhos em Tempos de Resistência”) realizado nos dias 26 a 28 de fevereiro de 

2015 em São Paulo (SP). Optamos por incorporar aqui, como momento de organização no 

planejamento, as reflexões emergentes no planejamento a partir das indicações do 

colóquio. 

Há, nesse sentido, duas naturezas de questões relacionadas. A primeira, refere-se à 

questão da organicidade dos GTPs em relação à ABEPSS de uma forma geral. Recuperando 

o sentido e o lugar dos GTPs no âmbito da ABEPSS, ressalta-se que estes devem se 

constituir como instâncias orgânicas de fortalecimento institucional da ABPESS, na medida 

em que são o seu sentido de existência como entidade. Assim, as reuniões dos GTPs não 

devem ocorrer em momento separado ou posterior às reuniões regionais e nacionais – 

nem se pleitear da Nacional “como devem ser fortalecidos os GTPs”, mas sim quais são as 

formas de articulação do GTP nas reuniões, fóruns de supervisão, oficinas regionais e 

nacionais em curso, além dos ENPESS em si que permitem não apenas sua integração, mas 

que sejam instâncias de fortalecimento institucional. Sinalizou-se a importância das 

coordenações dos GTPs construírem junto com as coordenações locais e nacionais essas 

atividades, envolvendo seus pesquisadores no processo. Assim, isso contribuiria para que 

o conjunto de pesquisadores, mesmo os que comparecem pontualmente e interessados em 

questões específicas, adquiram maior conhecimento sobre o sentido político, a dinâmica e 

o calendário institucional da ABEPSS. 

As coordenações dos GTPs, de uma forma geral, integram a dinâmica institucional 

de gestão da ABPESS. Portanto, é preciso dirimir dúvidas ou equívocos que venham a se 

constituir em redes de pesquisa, ou que sua constituição se dá apenas a partir da 

coordenação. Esse foi um aspecto bastante trabalhado – cabe à coordenação a sua 

dinamização, porém o GTP é formado pelo conjunto de pesquisadores das áreas. 

A segunda natureza de questões refere-se ao estado da arte de organização e de 

funcionamento específico a cada GTP. Todos apresentaram, no planejamento, processo de 

articulação e como podemos pensar, nessa direção anteriormente sinalizada, a ação dos 

grupos. Esse tipo de investimento permitiria romper com os limites hoje de ações bastante 

pontuais das coordenações dos GTPs, contribuir para melhor comunicação entre 

pesquisadores que os compõem e, especialmente, consolidá-los como lugar de acúmulos e 

de construção sistemática de conhecimento das áreas.  

As propostas construídas no Colóquio foram apresentadas pelo nosso GTP, sendo 

bastante valorizadas, em especial no que se refere à importância de investimento nas 

diretrizes curriculares e sua integração dos fundamentos das ênfases do grupo e maior 

centralidade no debate sobre o Serviço Social e sua relação com os sujeitos políticos. 

Ressaltou-se a importância de fortalecer canais de comunicação e de visibilidade para os 

pesquisadores em todo o Brasil através de instrumentos como o sitio eletrônico (com 

planos de reformulação já em curso), com reuniões sistemáticas da coordenação e, 

especialmente, como integração, no calendário da ABEPSS, de atividades planejadas 

conjuntamente com os GTPs. Para a preparação do XV ENPESS com indicativo de 
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novembro de 2016), aproveitando a indicação no planejamento da gestão, que este 

contemple a reflexão sobre as diretrizes curriculares e o sentido e o lugar da pesquisa na 

formação profissional (considerando os 70 anos de ABESS-CEDEPSS/ABEPSS e 80 de 

profissão no Brasil). 

Para além da agenda da ABEPSS, sinalizou-se a importância de aproveitar eventos 

nacionais e internacionais como Congressos e Seminários para realização de reuniões e de 

articulações, mencionando-se especificamente as oficinas regionais e nacionais e 

seminários como a Jornada Internacional de Políticas Públicas - JOINPP (Maranhão, agosto 

de 2015) e o Encontro Nacional de Política Social - ENPS (Espírito Santo, junho de 2015), 

por exemplo.   

Por fim, algumas recomendações, tais como: (i) a construção de nome para 

integrar a comissão científica pelo GTP (cuja pessoa deve investir em trabalho articulado 

com a coordenação), (ii) a elaboração desse relatório para registro e publicização, (iii)  a 

revisão da ementa e (iv) a construção de uma bibliografia de referência a ser exposta no link 

do GTP no sitio eletrônico da ABEPSS são tarefas mais imediatas e gerais do planejamento 

da entidade em consonância com as indicações do Colóquio.  

Face ao quadro de restrição de recursos, reforçamos a importância de utilizar tais 

espaços para viabilizar a indicação no Colóquio de momentos de integração e de construção 

que permita acumular no processo de fortalecimento institucional o debate. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS UTILIZADAS: 

 

Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Anuários ENPESS/ABEPSS 

(2008/2010/2012/2014) 

COELHO, Perci; DALMORO, Maristela GRAÇA e SILVA, Maria das;. Apresentação ENPESS, 

GTP Questão agrária, urbana e ambiental, 2012. (Apresentação em software PowerPoint 

disponibilizada pelos autores) 

BEZERRA, Cristina Simões; NASCIMENTO, Débora; DINIZ, Tania Maria Ramos de Godoi 

Diniz; PEREIRA, Tatiana Dahmer. Revista Temporalis, ABEPSS, Brasília (DF), ano 14, n. 27, 

p. 223-232, jan./jun. 2014. Acessível em 

http://periodicos.ufes.br/temporalis/article/view/7919/5849 . Acesso em 20/04/2015. 

http://periodicos.ufes.br/temporalis/article/view/7919/5849
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ANEXO I – Carta aos (às) assistentes sociais, enviada para levantamento de 

informações sobre pesquisas 

Caras (os) Assistentes Sociais 

Estamos nos aproximando do XIV ENPESS a ocorrer em dezembro de 2014 em Natal (RN). 

Responsáveis pela coordenação do GTP Questão Urbana, Agrária e Ambiental nessa 

gestão, assumimos o compromisso de assegurar continuidade e ampliação dos esforços de 

coordenações anteriores. Nesse sentido, encaminhamos essa mensagem a vocês.  

Com a tarefa de atualizar a sistematização de pesquisas, produções (publicações, teses e 

dissertações) e organizar materiais visando assegurar seu registro junto à ABEPSS e sua 

publicização para o conjunto da categoria, consideramos relevante fazê-la em diálogo com 

profissionais envolvidos com a temática.  

O levantamento se realiza da seguinte forma: (i) retomada de listas de emails de ENPESS 

anteriores disponibilizadas pelas coordenações que nos precederam (2010/2012); (ii) 

consulta ao Diretório do Grupo de Pesquisa do CNPq a partir de palavras-chaves; (iii) 

contato com os (as) coordenadores de pesquisas dos grupos visando informações sobre 

mudanças, novos grupos e pesquisas, considerando ampliações ou extinções.   

Observamos que os esforços realizados desde 2010 para construção do GTP Questão 

Agrária, Urbana e Ambiental traduzem-se em processo com acúmulos parciais – em 

relação ao qual é importante a reação e mobilização do coletivo de pesquisadores para o 

seu adensamento.   

É com essa finalidade que encaminhamos essa mensagem: (i) explicando como vimos 

realizando o levantamento e (ii) solicitando que reajam e contribuam para sua construção 

coletiva.  

Face às dificuldades de articulação, ressaltamos o quanto o retorno de vocês é 

fundamental para assegurar o adensamento da área – pensando-a de forma integrada. 

Pedimos que enviem o material até 30 de outubro de 2014, de forma a podermos 

sistematizar as contribuições, publicizar no sitio da ABPESS e retornar ao conjunto dos 

profissionais.  

Necessitamos das seguintes informações, sejam elas referentes a Grupos ou pesquisas 

individuais: (i) Títulos de Grupos e de Pesquisas; (ii) Registro da instituição/unidade na 

qual realiza-se; (iii) Informação sobre pesquisadores que coordenam e integram o Grupo 

e/ou a Pesquisa; (iv) Indicações sobre produtos (publicações e teses e dissertações) e 

pesquisas em andamento. 

Nos colocamos à disposição  

Cordialmente 

Cristina Simões Bezerra 
Tania Maria Ramos de Godoi Diniz 

Tatiana Dahmer Pereira 
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ANEXO II - Nomes das instituições das UFAS afiliadas à ABEPSS – Siglas e por extenso 

REGIONAL CENTRO OESTE (6) 

UnB – Universidade de Brasília – Departamento de Serviço Social  

UCB – Universidade Católica de Brasília – Pós Graduação em Política Social 

PUC/GO – Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

UFG – Universidade Federal de Goiás 

UFMT – Universidade Federal do Mato Grosso 

UNIVAR - Faculdades Unidas do Vale do Araguaia  

REGIONAL LESTE (26) 

EMESCAM - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória –  

Departamento de Serviço Social 

FNM - Faculdade Novo Milênio  

UNISALES - Faculdade Salesiana de Vitória – Departamento de Serviço Social 

UFES - Universidade Federal do Espírito Santo – Departamento de Serviço Social - Centro 
de Ciências Jurídicas e Econômicas / Programa de Pós Graduação em Politica Social 

UNIFEG - Centro Universitário da Fundação Educacional de Guaxupé – Departamento de 
Serviço Social 

FAVAG - Faculdade Vale do Gorutuba Departamento de Serviço Social 

FIC/FASESC - Faculdades Integradas de Caratinga –Departamento de Serviço Social 

Instituto Doctum de Educação e Tecnologia LTDA - Faculdade de Ciências Sociais da Saúde 
de Teófilo Otoni 

INDES Instituto Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior /  Faculdades Unidas do 
Norte de Minas - FUNORTE – Departamento de Serviço Social 

PUC Contagem - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Departamento de 
Serviço Social 

PUC Minas - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais –Departamento de Serviço 
Social 

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora – FSS Faculdade de Serviço Social  

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora – Pós Graduação em Serviço Social 

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto - COSER - Colegiado do Curso de Serviço 
Social -  

UNIPAC - Universidade Presidente Antônio Carlos – Departamento de Serviço Social 

UNA - Centro Universitário – Minas Gerais Educação 

UFTM - Universidade Federal do Triângulo Mineiro  

UNISEP - União das Instituições de Serviço, Ensino e Pesquisa Ltda. Faculdade de São 
Lourenço 

UNIVALE - Universidade Vale do Rio Doce –(Governador Valadares) Departamento de 
Serviço Social 

UNISUAM - Centro Universitário Augusto Motta – Departamento de Serviço Social 
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UNIFOA - Centro Universitário de Volta Redonda – Departamento de Serviço Social 

PUC Rio - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro  

UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro – FSS - Departamento de Serviço Social 

UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro – Departamento de Serviço Social 

UFF – Universidade Federal Fluminense – Departamento de Serviço Social de Niterói 
(DSSN) – Pólo Universitário de Rio das Ostras (PURO - SS) – PPGPS - Programa de Pós-
Graduação em Política Social – PPGSSDR - Programa de Pós Graduação em Serviço e 
Desenvolvimento Regional – Pólo Universitário Campo dos Goytacazes (PUCG -SS). 

UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Escola de Serviço Social 
(ESS) 

 

SUL I (24) 

FACEMED - Faculdade Educacional de Medianeira  

IES - Faculdade União das Américas 

UNIBRASIL - Faculdades Integradas do Brasil  

PUCPR - Pontifica Universidade Católica do Paraná   

UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa  

UNICENTRO Universidade Estadual do Centro Oeste  

UNIOESTE – Campus de Toledo Universidade Estadual do Oeste do Paraná  

UEL- Universidade Estadual de Londrina (Graduação) 

UEL Universidade Estadual de Londrina – Programa de Pós Graduação em Serviço Social e 
Política social 

UNIFRA - Centro Universitário Franciscano   

PUCRS- Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul  

PUCRS - Universidade Católica do Rio Grande do Sul- Pós Graduação 

UCPEL - Universidade Católica de Pelotas  

UCS - Universidade de Caxias do Sul   

UNICRUZ - Universidade de Cruz Alta  

UNISC - Universidade de Santa Cruz  

UNOCHAPECO - Universidade Comunitária Regional de Chapecó  

UNC - Universidade do Contestado  

UNOESC - Universidade do Oeste de Santa Catarina  

UNISUL Universidade do Sul de Santa Catarina  

UFSC FAPEU - Universidade Federal de Santa Catarina  

UFSC FAPEU - Universidade Federal de Santa Catarina – Programa de Pós Graduação em 
Serviço Social 

FURB - Universidade Regional de Blumenau   
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SUL II (33) 

UCDB - Universidade Católica Dom Bosco – Curso Serviço Social 

Casa Nossa Senhora da Paz 

FMU - Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas  

UNILINS - Centro Universitário de Lins –– Fundação Paulista de Tecnologia e Educação – 
Curso Serviço Social 

UNIFEV - Centro Universitário de Votuporanga – Curso Serviço Social 

UNISAL - Centro Universitário Salesiano de São Paulo  

FAMA - Faculdade de Serviço Social de Mauá  

FAPSS - Faculdade Paulista de Serviço Social   

UNITOLEDO - Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo – Faculdade de Serviço 
Social 

Faculdades Integradas Maria Imaculada Curso Serviço Social 

ISCA - Instituto Superior de Ciências Aplicadas - Depto de Serviço Social 

ITE - Instituto Toledo de Ensino –– Faculdade de Serviço Social de Bauru 

PUC – Campinas Pontifícia Universidade Católica de Campinas  

PUC - SP Pontifícia Universidade Católica de São Paulo  

UNILAGO União das Faculdades dos Grandes Lagos  

UNISANTOS - Universidade Católica de Santos  

UNICSUL - Universidade Cruzeiro do Sul  

UNIMAR - Universidade de Marília  

UNAERP - Universidade de Ribeirão Preto 

UNISA Universidade de Santo Amaro - Curso Serviço Social 

UNITAU - Universidade de Taubaté   

UNIVAP - Universidade do Vale do Paraíba –Curso Serviço Social 

UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho -Faculdade de História, 
Direito e Serviço Social – FHDSS 

UNESP – FHDSS - Faculdade de História, Direito e Serviço Social –Programa de Pós 
Graduação em Serviço Social 

UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo 

UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos  

ULBRA – Universidade Luterana do Brasil  

UNIJUI - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul   

URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões  

URI - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (Pós?) 

UFP - Universidade Federal do Pampa 

UFSM - Universidade Federal de Santa Maria - Curso de Serviço Social 
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UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul –  

NORDESTE (19) 

FNFS - Faculdade Nobre de Feira de Santana 

UCSAL - Universidade Católica de Salvador  

UFB / IP - Universidade Federal da Bahia / Instituto de Psicologia 

Faculdade Dom Pedro II 

Faculdade Delta/IUNE/UNIME 

UFRB - Universidade Federal do Recôncavo Bahiano  

UECE - Universidade Estadual do Ceará  

Instituto Superior de Teologia Aplicada 

Instituto Federal de Educação do Ceará – Faculdade de Serviço Social-Campus Iguatu 

UEPB - Universidade Estadual da Paraíba  

UFPB – Universidade Federal da Paraíba 

FIP/PB - Faculdades Integradas de Patos  

UNICAP - Universidade Católica de Pernambuco  

UFPE - Universidade Federal de Pernambuco  

UFPE – Programa de Pós Graduação em Serviço Social 

UERN - Universidade Estadual do Rio Grande do Norte  

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte  

UNIT - Universidade de Tiradentes  

UFS - Universidade Federal de Sergipe  

NORTE (11) 

IMMES - Instituto Macapaense de Ensino Superior  

UFAM - Universidade Federal do Amazonas  

FSDB - Faculdade Salesiana Dom Bosco 

UNISULMA Instituto de Ensino Superior do Maranhão  

UFMA Universidade Federal do Maranhão  

UFPI Universidade Federal do Piauí (Graduação) 

UFPI - Universidade Federal do Piauí – Programa de Pós Graduação em Políticas Públicas 

UNAMA - Universidade da Amazônia  

UFPA - Universidade Federal do Pará  

CEULP - Centro Universitário Luterano de Palmas  

FUFT - Fundação Universidade Federal do Tocantins  
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ANEXO III – SISTEMATIZAÇÃO DO GRUPO TEMÁTICO QUESTÃO AGRÁRIA, URBANA, E AMBIENTAL 

(CBAS, 2013) 

Sistematização: Cristina Bezerra, Raquel Santana e Tânia M G Ramos Diniz 

Trabalhos Inscritos: 73  

Trabalhos apresentados: 57 

1. Aprofundar a crítica no debate do desenvolvimento sustentável, que vem sendo 
utilizado de forma muito alinhada ao discurso e à pratica das agências internacionais. 

2. Aprofundar a discussão sobre a educação ambiental, numa perspectiva crítica, de forma 
a superar visões comportamentalistas ou participacionistas. 

3. Debater com a categoria a participação em equipes interdisciplinares, de maneira a 
fortalecê-la para a apropriação de categorias e conceitos fundamentais no debate sobre as 
dimensões urbana e ambiental, numa perspectiva alinhada ao projeto ético-politico 
profissional. 

4. Construir subsídios teóricos para a análise das particularidades que a financeirização da 
economia traz na configuração das questões agrária, urbana e ambiental.  

5. Dar continuidade à luta por concursos públicos para assistentes sociais nas politicas 
urbanas e de reforma agrária. 

6. Fomentar, na formação, a discussão sobre os determinantes da questão agrária que se 
manifestam no trabalho profissional, dada a diversidade da configuração dos municípios 
brasileiros. 

7. Incluir, no debate sobre a legislação social, normatizações e leis que regulamentam a 
dinâmica urbana e agrária e orientam o trabalho profissional. 

8. Incentivar a participação de assistentes sociais em espaços que permitam discutir os 
megaeventos e seus impactos no sentido de fortalecer a atuação profissional. 

9. Manifestar-se publicamente, junto com outros sujeitos coletivos e movimentos sociais, 
no sentido de denunciar o desrespeito aos direitos humanos provocados por megaeventos, 
grandes obras, etc. 

10. Subsidiar a categoria no sentido de apreender criticamente a intersetorialidade das 
políticas públicas na atuação profissional.  

11. Fortalecer as alianças com os movimentos sociais rurais, urbanos e ambientais.  
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ANEXO IV – Grupos de Pesquisa - GTP:  QUESTÃO AGRÁRIA, URBANA E AMBIENTAL10  

  
PROGRAMA 

 
ÁREA DE 
CONCENTRAÇÃO 

 
LINHAS DE PESQUISA 

 
GRUPOS E NÚCLEOS DE 
PESQUISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
UFPA/PROGRAMA 
DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
SERVIÇO SOCIAL 
(PPGSS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serviço Social, 
Políticas Públicas 
e 
Desenvolvimento. 

1) Serviço Social, 
Políticas Públicas e 
Movimentos Sociais; 

 
 
 
 
 
 
 
2) Serviço Social, 

Trabalho e 
Desenvolvimento. 

1) Cidade, 

Habitação e Espaço 

Humano (GEP-CIHAB) 

 Líder: Profa. Dra. Joana 

Valente Santana; (Fonte: 

CNPQ) 

2) Laboratório de 

Pesquisas e Práticas 

Sociais na Amazônia 

(LABPSAM)  

Líder: Profa. Sandra 

Helena Ribeiro Cruz; 

(Fonte: UFPA) 

3) Grupo de estudos 

e pesquisas em gestão, 

planejamento e 

democratização de 

políticas públicas na 

Amazônia.   

Líder: Profa. Dra. Olinda 

Rodrigues; Maria José de 

Souza Barbosa (Fonte: 

CNQP) 

UFMA/PROGRAMA 
DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS (PPGPP) 
 

 

Políticas Públicas 

e Movimentos 

Sociais. 

1)  Desenvolvimento, 
Questão Agrícola e Agrária 
e Meio Ambiente.  
 2)  Estado, Questão 
Urbana e Políticas 
Públicas. 
 

1) Grupo de Estudos, 

Pesquisa e Debates em 

Serviço Social e 

Movimento Social - 

GSERMS 

Líder(es): Josefa Batista 

Lopes e Zaira Sabry Azar 

(Fonte CNPQ) 

                                                           

10 Para efetuar a pesquisa sobre os Grupos de Pesquisa das áreas de Questão Agrária, Urbana e 
Ambiental, foi realizada uma busca nos sites de pós-graduação, os quais estão descritos 
subsequente ao nome da instituição pesquisada e também foi realizada uma análise no Diretório 
dos Grupos de Pesquisa no Brasil do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPQ) - http://lattes.cnpq.br/web/dgp 

 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://lattes.cnpq.br/web/dgp
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UFPE/PROGRAMA 

DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

SERVIÇO SOCIAL 

(PPGSS) 

 
 
 

 

Serviço Social, 

Movimentos 

Sociais e Direitos 

Sociais.  

1) Estado, Políticas 

Sociais e Ação do Serviço 

Social 

 

2) Capitalismo 

contemporâneo, questão 

ambiental e Serviço 

Social. 

 

3) Serviço Social, ação 

política e sujeitos 

coletivos. 

1) Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Gênero, 

Raça, Meio Ambiente e 

Planejamento de Políticas 

Públicas - GRAPP 

 Líder: Vitoria Regia 

Fernandes Gehlen (Fonte: 

CNPQ) 
 
 
2)  Núcleo de Estudos e 
Pesquisa em Habitação e 
Saneamento Ambiental - 
NEPHSA  

Líder: Dra. Rosa Maria 

Cortês de Lima (Fonte: 

UFPE) 
 

 

 
 
UFPB/ PROGRAMA 
DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
SERVIÇO SOCIAL 
(PPGSS) 
 

 

 

Política Social.  

 

 

1) Estado, Direitos Sociais 

e Políticas Sociais. 

 

2) Processo Participativo e 

Organizativo. 

 

 

1) Setor de Estudos e 

Pesquisas sobre Pobreza, 

Desigualdade e Políticas 

de Inclusão Social 

(SEPEDES) 

 Líder: Maria de Fátima 

Melo do Nascimento 

(Fonte: UFPB) 

 

 
UFPI / PROGRAMA 
DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS (PPGPP) 

Estado, sociedade 
e políticas 
públicas. 
 

 

1) Cultura, identidade e 
Processos Sociais; 
 
       
2) Estado, Políticas 
Públicas e Movimentos 
Sociais;  

1)  Cidade, processos 

urbanos e políticas 

públicas 

Líder: Antônia Jesuíta de 

Lima (Fonte: CNPQ) 

 

UFAL / PROGRAMA 

DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

SERVIÇO SOCIAL 

(PPGSS) 

 

Serviço Social, 
Trabalho e 
Direitos Sociais. 

1) Questão Social, Direitos 

Sociais e Serviço Social  

2)Trabalho, Política e 

Sociedade  

 

3) Políticas 
Públicas, Controle Social 
e Movimentos Sociais.  

Líder: Profa. Maria 

Valéria Costa Correia 

(Fonte: CNPQ) 

4) Núcleo de 

Estudos do Estatuto da 

Cidade - NEST 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
https://www.ufpe.br/pssocial/index.php?option=com_content&view=article&id=427%3Anucleo-de-estudos-e-pesquisa-em-habitacao-e-saneamento-ambiental-nephsa-&catid=1%3Aprograma&Itemid=230
https://www.ufpe.br/pssocial/index.php?option=com_content&view=article&id=427%3Anucleo-de-estudos-e-pesquisa-em-habitacao-e-saneamento-ambiental-nephsa-&catid=1%3Aprograma&Itemid=230
https://www.ufpe.br/pssocial/index.php?option=com_content&view=article&id=427%3Anucleo-de-estudos-e-pesquisa-em-habitacao-e-saneamento-ambiental-nephsa-&catid=1%3Aprograma&Itemid=230
https://www.ufpe.br/pssocial/index.php?option=com_content&view=article&id=427%3Anucleo-de-estudos-e-pesquisa-em-habitacao-e-saneamento-ambiental-nephsa-&catid=1%3Aprograma&Itemid=230
http://www.ppgssufpb.com.br/estado-direitos-sociais-e-politicas-sociais/
http://www.ppgssufpb.com.br/estado-direitos-sociais-e-politicas-sociais/
http://www.ppgssufpb.com.br/estado-direitos-sociais-e-politicas-sociais/
http://www.ppgssufpb.com.br/processos-participativos-e-organizativos/
http://www.ppgssufpb.com.br/processos-participativos-e-organizativos/
http://www.ppgssufpb.com.br/processos-participativos-e-organizativos/
http://www.ppgssufpb.com.br/setor-de-estudos-e-pesquisas-sobre-pobreza-desigualdade-e-politicas-de-inclusao-social-sepedes/
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Líder(es):Regina Dulce 

Barbosa Lins, Débora de 

Barros Cavalcanti 

Fonseca. (Fonte: CNPQ) 

 

UFRN / PROGRAMA 

DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

SERVIÇO SOCIAL 

(PPGSS) 

Serviço Social, 
Cultura e 
Relações Sociais. 
 
 
 

1) Trabalho, 
Proteção Social e 
Cidadania; 

2) Questão Social, 
Relações de Poder 
e Cultura; 

3)  Sociabilidade, 
Cotidiano, Cultura 
e Violência.  

 

USFC/ PROGRAMA 
DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
SERVIÇO SOCIAL 
(PPGSS) 
 

Serviço social, 
direitos humanos 
e questão social. 
 

1)   Direitos Sociedade 
Civil, Políticas Sociais na 
América Latina.   
 
 

1)   Núcleo de Estudos em 
Serviço Social e 
Organização Popular — 
NESSOP 
Líder: María del Carmen 
Cortizo; Vera Herweg 
Westphal. (Fonte: CNPQ) 

 
 
 

UCPEL / 

PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM 

POLÍTICA SOCIAL 

(PPGPS) 

 

Questão Social, 
Direitos 
Humanos e 
Políticas Sociais. 

1) Estado, direitos 
sociais e política 
social. 

2) Cidadania, proteção 
social e acesso à 
justiça 

1)  Agroecologia: práticas 
coletivas num 
assentamento de reforma 
agrária.  
Líder: Cristine Jaques 
Ribeiro (Fonte: Ucpel) 

 

2)  Questão agrária, 

urbana e ambiental- 

 Líder:  Cristine Jaques 

Ribeiro (Fonte: CNPQ) 
 

 
PUCRS/ PROGRAMA 
DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
SERVIÇO SOCIAL 
(PPGSS) 
 
 
 

 
Serviço Social, 
Políticas e 
Processos Sociais.  
 

 
1) Serviço social e políticas 
sociais. 

 

UERJ / PROGRAMA 
DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
SERVIÇO SOCIAL 
(PPGSS) 

 1) Trabalho, Relações 
Sociais e Serviço Social ;  

2) Questão Social, Políticas 
Públicas e Serviço Social; 

3) Identidades, Cultura, 
Políticas Públicas e Serviço 
Social 

1) Programa de Estudos 
de Trabalho e Política  
Líder: Rosangela Nair de 
Carvalho Barbosa; 
(Fonte: CNPQ) 
 
2)  Grupo de Estudos em 
Serviço Social, Saúde, 
Trabalho e Meio 
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Ambiente-GESTA 
Líderes: Lúcia Maria de 
Barros Freire; Maria Ines 
Souza Bravo. (Fonte: 
CNPQ) 

 

PUC-RIO/ 
PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
SERVIÇO SOCIAL 
(PPGSS) 
 
 
 
 
 
 

Serviço Social, 
Questão Social, 
Direitos Sociais. 

1) Trabalho, Políticas 
Sociais e Sujeitos Coletivos 
 2) Violência, Direitos, 
Serviço Social e Políticas 
Intersetoriais 
3) Questões 
socioambientais, urbanas 
e formas de resistência 
social 
 

1) Cultura e 
Sustentabilidade 

Líder(es): Denise Pini 
Rosalem da Fonseca; 
Josafá Carlos de Siqueira. 
(Fonte: CNPQ) 

 

UFF Programa de 
Estudos Pós-
Graduados em 
Política Social / 
Programa de Pós-
Graduação  em 
Serviço Social e 
Desenvolvimento 
Regional 

 
1 - Serviço Social, 
Desenvolvimento 
Regional e 
Políticas Públicas 
 
 

1 – Desenvolvimento 
Capitalista e Formação 
Social Brasileira 
 

1) Laboratório de 

Estudos de 

Movimentos Sociais 

e territorialidades 

(LEMTO)  

Líder(es): Carlos Walter 

Porto-Gonçalves, Paulo 

Roberto Raposo 

Alentejano (Fonte: CNPQ) 

 

2) Sociabilidade e 

Direitos: Políticas 

Sociais e Lutas 

Coletivas –  

Líder: Cristina Maria 

Brites (Fonte: CNPQ) 
UFRJ/ PROGRAMA 
DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
SERVIÇO SOCIAL 
(PPGSS) 
 
 

/PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ARQUITETURA 

(PROARQ) 
 

 
 
 
 
 
 
2- Qualidade, 
Ambiente e 
Paisagem 

1) Temas Urbanos 

2) Políticas Sociais 
 
 
 

 3) Habitação e 
Assentamentos 
Humanos 
4) Sustentabilidade, 
Conforto Ambiental e 
Eficiência Energética 

 

1) FACI - Núcleo de 

Pesquisa Favela e 

Cidadania.  

Líder(es): Maria de 

Fatima Cabral Marques 

Gomes, Lenise Lima 

Fernandes. (Fonte: 

CNPQ) 

 

 

2) Cidade, Habitação e 

Educação - CiHabE 

Líder: Luciana da Silva 

Andrade (Fonte CNPQ) 
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PUCSP / 
PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
SERVIÇO SOCIAL 
(PPGSS) 
 

Serviço Social: 
Políticas Sociais e 
Movimentos 
Sociais 

1) Política Social: 
Estado, 
Movimentos 
Sociais e 
Associativismo 
Civil 
 
 

1) Núcleo de Estudos e 

Pesquisas Urbanas - 

NEPUR –  

Líder: Maura Pardini 

Bicudo Véras (Fonte: 

CNPQ) 
 

UNESP / 
PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
SERVIÇO SOCIAL 
(PPGSS) 

Serviço Social, 
Trabalho e 
Sociedade. 

1) Serviço Social: 
Mundo do 
Trabalho; 

 
1) Serviço Social: 

formação e 
Prática 
Profissional 

 

 

    
UNB/ PROGRAMA 
DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
POLÍTICA SOCIAL 
(PPGPS) 
 

 
Estado, Política 
Sociais e 
Cidadania 
 

1) Política Social, Estado e 
Sociedade. 
2) Movimentos Sociais e 
Cidadania. 

1)  LOCUSS - Grupo de 
Pesquisas sobre Poder 
Local, Políticas Urbanas e 
Serviço Social. Líder:  
Perci Coelho de Souza 
(Fonte: CNPQ) 

2)  NEADS - Núcleo de 
Estudos Agrários, 
Desenvolvimento e 
Segurança Alimentar e 
Nutricional  

Líder:Newton Narciso 
Gomes Junior (Fonte 
UNB) 

 

 
UFMT/ PROGRAMA 
DE PÓS- 
GRADUAÇÃO EM 
POLÍTICA SOCIAL 
(PPGPS) 
 
 

Política Social, 
Estado, Direitos 
Sociais 
 
Trabalho, 
Questão Social e 
Serviço Social. 

Política Social, Estado, 
Direitos e Movimentos 
Sociais. 

1) Política Social, 
Direito Social e Serviço 
Social. 
Líder: Erivã Garcia 
Velasco , et all. (Fonte: 
UFMT) 

UFRRJ / PROGRAMA 
DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL E 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS  

Desenvolvimento 
Regional e 
Políticas Públicas 

1) Desenvolvimento e 
Políticas Públicas 
2) Sustentabilidade 
Socioeconômica e 
Ambiental 

1)  GEMAP - Grupo de 

Estudos sobre Mudanças 

Sociais, Agronegócio e 

Políticas Públicas - 

Líder:Sergio Pereira Leite 

(Fonte: CNPQ) 
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UFU/ PROGRAMA 
DE PÓS GRADUAÇÃO 
EM ARQUITETURA E 
URBANISMO 
(PPGAU) 

Projeto, Espaço e 
Cultura. 

1) Arquitetura e 
Cidade: teoria, 
história e 
conservação. 

2) Produção do 
espaço: processos 
urbanos projeto e 
tecnologia 

1) [MORA] Pesquisa em 

Habitação – 

 Líder: Simone Barbosa 

Villa (Fonte: CNPQ) 

 

2) Projeto Sustentável 

para a Cidade -  

Líder: Simone Barbosa 

Villa (Fonte: CNPQ) 

USP/ PROGRAMA 
DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
GEOGRAFIA 
HUMANA (FFLCH) 
/ PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ARQUITETURA E 
URBANISMO  

Geografia 
Humana 

 
1) Geografia Política, 
Planejamento e Recursos 
Naturais. 
2) Planejamento Urbano e 
Regional 

1) Geografia política e 
meio ambiente 

Líder:Wagner Costa 
Ribeiro (Fonte: CNPQ) 

 

2) Laboratório de 

Estudos do Ambiente 

Urbano Contemporâneo 

LEAUC 

Líder(es):Manoel Antonio 

Lopes Rodrigues Alves; 

Cibele Saliba Rizek 

(Fonte: CNPQ) 

UFC/ PROGRAMA 
DE PÓS GRADUAÇÃO 
EM GEOGRAFIA 
(PPGG) 

Dinâmica 
Ambiental e 
Territorial 

1) Estudos 
Socioambientais 
 2) Estudos 
Socioterritoriais 

1) Estudos Agrários e 
Territoriais. 

Líder: Francisco Amaro 
Gomes de Alencar (Fonte 
CNPQ) 

2) Culturas das cidades: 

Arte, Política e Espaço 

Público na 

Contemporaneidade.  
Líder: Linda Maria de 

Pontes Gondim. (Fonte 

CNPQ) 

Fonte: Páginas eletrônicas de Programas de Pós-graduação Área de Serviço Social e Diretório dos 
Grupos de Pesquisa no Brasil do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPQ) - http://lattes.cnpq.br/web/dgp. Elaborado pelas representantes da Coordenação do GTP. 

OBS: Os Grupos e Núcleos de Pesquisa estão diferenciados por cores de acordo com a fonte 
pesquisada. Os que foram encontrados nos sites de pós graduação estão em cor azul escuro e os que 
foram encontrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPQ estão em laranja escuro. 
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