GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS COM FAMÍLIAS

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Gestão de Projetos Sociais
com Famílias.

COORDENAÇÃO GERAL: Prof. Ms. Denis Barreto da Silva

ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS.
DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Ciências
Sociais Aplicadas, na modalidade on-line.

OBJETIVOS:

Possibilitar a formação de Especialistas aos profissionais de diversas áreas em
nível de Pós-Graduação Lato Sensu, tornando-os capazes de analisar a realidade social e
construir estratégias para gestão, execução e avaliação de projetos sociais realizados
com famílias

Proporcionar aos alunos participantes conhecimentos teórico-metodológico,
ético-político e técnico-operativo em torno da metodologia do trabalho social com
famílias, com vistas a emancipação e sustentabilidade do contexto familiar.

PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados de todas as áreas que tenham interesse e
necessidade de atuar na elaboração, gestão e execução de projetos sociais com foco em
famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h. Nesse curso é obrigatória a confecção
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
DURAÇÃO: 12 meses + 2 meses para o TCC

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): Em formato EaD, obrigatório ao final do
curso.

MATRIZ DE DISCIPLINAS:

Disciplina do curso
1. Metodologia Científica
2. A família brasileira na contemporaneidade e a diversidade
dos arranjos familiares

Carga Horária
(horas)
40h
40h

3. Estado, Sociedade, Políticas Públicas

40h

4. A família e as Diretrizes das Políticas Sociais

40h

5. A família e a área sociojurídica

40h

6. Metodologia do trabalho social e a interdisciplinaridade
em intervenções no contexto familiar

40h

7. Família e Violência doméstica

40h

8. A família e a problemática do uso abusivo e dependente
de drogas

40h

9. Elaboração e avaliação de Projetos Sociais direcionados às
famílias
10. Seminários em Gestão de Projetos Socias com Famílias
11. Orientação e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

40h
60h
30h

