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ESPECIALIZAÇÃO EM TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS E COMUNIDADES  

Semi-presencial 

 2022/2023 

 

1. NOME DO CURSO 

Pós-Graduação Lato Sensu desenvolvida em cooperação técnica e científica com a 

FAMAQUI. ESPECIALIZAÇÃO EM TRABALHO SOCIAL COM FAMÍLIAS E 

COMUNIDADES 

 

2. ÁREA DE CONHECIMENTO 

Ciências Sociais Aplicadas 

 

3. JUSTIFICATIVA 

As diferentes políticas públicas têm como eixo norteador a matricialidade familiar e a 

territorialidade, tomando a família e o território como núcleos sociais fundamentais para a 

efetividade das suas ações e serviços. A especialização em Trabalho Social com Famílias e 

Comunidades oferece conhecimentos sobre a dinâmica das comunidades e das famílias em 

contexto de exclusão e retração das políticas de proteção, assim como sobre intervenções 

possíveis nos campos da proteção social, saúde, educação, justiça, entre outros. Profissionais 

de diversas áreas necessitam conhecer mais profundamente este tema, com a finalidade de 

ampliar suas perspectivas de compreensão e atuação, tanto no trabalho privado quanto 

público.  

A realidade de muitas cidades do país, que apresentam problemas estruturais advindos da 

questão social, faz com que um número significativo de famílias não tenham suas 

necessidades básicas satisfeitas, acarretando uma série de problemas que incidem diretamente 

na vida cotidiana dos seus cidadãos. Tais problemas tornam-se visíveis no cotidiano familiar, 

sendo que a superação não pode ser entendida só do ponto de vista econômico. Os diferentes 

programas sociais, advindos das políticas públicas, não têm garantido a superação das 

vulnerabilidades e a inclusão social. Na medida em que as famílias vivem seus cotidianos 

mergulhados em necessidades não satisfeitas, acabam direcionando todos seus esforços nessa 

direção, fazendo que os problemas de ordem relacional sejam delegados a um segundo plano.  

Tendo em vista a experiência que a equipe de coordenação do DOMUS e demais profissionais 

associados adquiriram na formação de profissionais ao longo dos anos, optou-se por oferecer 

um curso cuja estrutura possibilitasse formação teórica e prática dirigidas ao Trabalho Social 
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com Famílias e Comunidades em diferentes contextos. O trabalho social com famílias vem se 

constituindo como um campo promissor de trabalho, indicado como enfoque principal ou 

coadjuvante para diversas problemáticas, como abuso de álcool e outras drogas, violência, 

dificuldades escolares, problemas da adolescência, atendimento a pacientes crônicos, 

dificuldades conjugais, dificuldades decorrentes das vulnerabilidades econômicas, sociais e 

culturais, entre outras. Muitos profissionais têm buscado conhecer mais profundamente esta 

área, com a finalidade de ampliar suas perspectivas de compreensão e atuação, tanto no 

trabalho com famílias e comunidades, como em serviços públicos em geral.  

O curso de especialização em Trabalho Social com Famílias e Comunidades, propõe-se ao 

desenvolvimento de competências tanto na compreensão teórica quanto prática, no estudo e 

no atendimento às demandas advindas da complexidade da família contemporânea e das 

relações comunitárias que se estabelecem. Neste sentido, o curso está estruturado em três 

eixos básicos:  

1) Compreensão teórica e prática para o atendimento a famílias que vivenciam situações 

de desproteção social em geral; 

2) Desenvolvimento de competências e habilidades para o trabalho interdisciplinar, na 

perspectiva de trabalho cooperativo, baseado em ajuda mútua, discussão permanente e ação 

conjunta;  

3) Possibilidades de inserção no âmbito comunitário como um recurso prioritário a ser 

acionado para a compreensão e intervenção familiar.   

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Formar profissionais com competência técnico-política e ética, para atuação crítica na 

complexidade do mundo contemporâneo, capaz de construir propostas interventivas dirigidas 

a territórios, comunidades e famílias, que viabilizem proteção social com caráter 

emancipatório no contexto das políticas públicas. 

 

Objetivos Específicos 
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● Oferecer subsídios teóricos para a compreensão da organização e funcionamento de 

famílias e comunidades, para estimular a construção de conhecimentos orientados para a 

atenção em políticas públicas, tanto para intervenção direta, quanto para a pesquisa. 

● Possibilitar experiências de trabalho em espaços que atendem famílias, visando um 

melhor entendimento e busca de recursos para qualificar a vida relacional das pessoas em 

atendimento/acompanhamento. 

● Incentivar o desenvolvimento de investigações científicas e construção de 

conhecimentos na área do trabalho social com famílias e comunidades. 

● Desenvolver competências para um trabalho de articulação, operacionalização, e 

integração de equipes multi e interprofissionais, numa perspectiva intersetorial, na busca de 

novas estratégias de intervenção com as famílias e comunidades. 

 

5. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA E REGIME DE FUNCIONAMENTO 

 

Duração do curso 

Duração do curso 21 meses 

Carga-horária 360 h 

Carga horária semanal 8h 

Carga horária – teórica 240 h 

Carga horária – prática 120 h - Intervisão, vivências práticas no território e 

sistematização do conhecimento 

Público alvo Profissionais de nível superior com destaque para os 

profissionais de serviço social, psicologia, educação, 

direito, saúde, entre outras. 

Número de vagas Máximo de 35 (trinta e cinco) 

Critérios de seleção Análise do currículo, carta de interesse e entrevista 

individual 

Tipo de Trabalho Final Portifólio com as produções escritas ao longo do 

curso 

Prazo de Entrega Trabalho Final 15 dias antes do término do curso 
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6. CERTIFICADO CONFERIDO EM CONJUNTO COM A FAMAQUI, EM 

COOPERAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA 

Especialista em Trabalho Social com Famílias e Comunidades  

 

 

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O curso está organizado em 7 disciplinas: 

1 – Cenários de proteção e desproteção social no Brasil 

2 – Paradigmas contemporâneos e o social 

3 – O trabalho social com territórios e comunidades 

4 – Famílias: vulnerabilidades e potencialidades 

5 – O trabalhador e os processos de trabalho nas políticas públicas sociais 

6 – Intervisão e vivências no território 

7 – Sistematização do conhecimento 

 

As disciplinas organizam-se em conteúdos conforme o detalhamento a seguir.  

Disciplinas Ch Professores 

Disciplina 1: Cenários de proteção e desproteção social no Brasil – 32h (8 aulas) 

Professora responsável – Maria Julia Valle 

Aula inaugural 
3h 

1h atividades 
programadas  

Cláudia Giongo e Ângela Rorato 

Seguridade social e garantia de direitos no Brasil 
atual 

6h  
2h atividades 
programadas 

Lea Braga - Assistente Social 

Pobreza e desigualdade no Brasil 
6h  

2h atividades 
programadas 

Carla Bronzo - Socióloga 

Cidadania, subjetividade e trabalho social 
 

9h 
3h atividades 
programadas 

 A DEFINIR 

Disciplina 2: Paradigma(s) contemporâneos e o trabalho social – 40h (10 aulas) 

Professora responsável – ClaúdiaGiongo 

Fundamentos epistemológicos contemporâneos 
9h 

3h atividades 
programadas 

Cláudia Giongo – Assistente Social 
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Trabalho social na perspectiva interdisciplinar, 
interprofissional e intersetorial 

9h 
3h atividades 
programadas 

Maria Julia – Psicóloga 

Desproteção social e os públicos das políticas sociais 
no Brasil atual  

6h 
2h atividades 

programas 

Marlene Fiorotti – Assistente Social  
 

Instrumentais técnico-operativos e trabalho social  
6h  

2h atividades 
programas 

Cláudia Giongo – Assistente Social 
Ângela Rorato – Estudos Sociais  

Disciplina 3: O trabalho social com territórios e comunidades – 56h (14 aulas) 

Professora responsável – Maria Júlia Valle 

Questão urbana e social / Histórico de constituição 
dos serviços assistenciais 

6h  
2h atividades 

programas 
Mateus Cunda – Psicólogo 

Territórios e comunidades I 
12h 

4h atividades 
programas 

Maria Julia Vale – Psicóloga 
 

Territórios e comunidade II (Intersetoriedade e 
trabalho em rede) 

9h 
3h atividades 

programas 
Aoldete Velho – Assistente Social 

Abordagens para o trabalho com territórios e 
comunidades 

15h (5 aulas) 
5h atividades 

programas 

Aoldete Velho – Assistente Social  
Ângela Rorato – Estudos Sociais  
Marlene Fiorotti – Assistente Social 
Caroline Souza da Silva – Assistente Social 

Disciplina 4: Família: Vulnerabilidades e Potencialidades – 56h (14 aulas)  

Professora responsável – Cláudia Giongo 

Dinâmica sistêmico-relacional da família 
21h 

7h atividades 
programadas 

Cláudia Giongo – Assistente Social 
Caroline Souza da Silva – Assistente Social 
Isabel Bellini 

Abordagens para o trabalho social com famílias 
15h (5 aulas) 
5h atividades 
programadas 

Cláudia Giongo – Assistente Social 

Conversas sobre famílias 6h (4 encontros de 
1h30) Cláudia Giongo – Assistente Social 

Disciplina 5: O trabalhador e os processos de trabalho nas políticas públicas sociais 16h (4 aulas) 

Professora responsável – Helena de La Rosa da Rosa 

Formalidades do trabalho social / Trabalho prescrito 
6h  

2h atividades 
programas 

Helena de La Rosa – Psicóloga 

Trabalho vivo 
6h  

2h atividades 
programas 

Helena de La Rosa – Psicóloga 

Disciplina 6: Intervisão e vivências no território – 88h (20 aulas) 

Professor responsável – Mateus Freitas Cunda 

Encontros de Intervisão 44h  Equipe de professores 

Vivências no território 
44h (4h mensais, 

distribuídas em 11 
meses) 

Cláudia Giongo, Julia Obst 

Disciplina 7: Sistematização do conhecimento – 72h  

Professora responsável – Marlene Fiorotti 
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Produção científica e textual  
12h 

4h Atividades 
programadas  

Marlene Fiorotti 

Produção textual – TCC 

40h (12h supervisão 
TCC e 28h 
atividades 

programadas) 

Equipe de professores 

Seminário de socialização de TCC – Webinar 16h Equipe de professores 

Carga horária total do curso 360 h/aula  
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CRONOGRAMA DAS AULAS - TURMA 2021/2022/2023 

DATA DISCIPLINA Tema PROF. 

17/03/22 Cenários de proteção e desproteção social no Brasil 1 Aula Inaugural Cláudia, Maria Julia e Angela 

24/03/22 Cenários de proteção e desproteção social no Brasil 2 Seguridade social e garantia de direitos no Brasil atual Lea Braga  

31/03/22 Cenários de proteção e desproteção social no Brasil 3 Seguridade social e garantia de direitos no Brasil atual Lea Braga 

07/04/22 Cenários de proteção e desproteção social no Brasil 4 Pobreza e desigualdade no Brasil Carla Bronzo 

14/04/22 Cenários de proteção e desproteção social no Brasil 5 Pobreza e desigualdade no Brasil Carla Bronzo 

21/04/22 FERIADO   

28/04/22 Cenários de proteção e desproteção social no Brasil 6 Cidadania, subjetividade e trabalho social  

05/05/22 Cenários de proteção e desproteção social no Brasil 7 Cidadania, subjetividade e trabalho social  

12/05/22 Cenários de proteção e desproteção social no Brasil 8 Cidadania, subjetividade e trabalho social  

19/05/22 Sistematização do conhecimento Produção científica e textual 1 Marlene Fiorotti 

26/05/22 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão1 (2h30) + Produção Textual (1h Atividade programada) Diversos professores 

02/06/22 Paradigmas Contemporâneos e o Trabalho Social 1 Fundamentos epistemológicos contemporâneos Cláudia Giongo 

09/06/22 Paradigmas Contemporâneos e o Trabalho Social 2 Fundamentos epistemológicos contemporâneos Cláudia Giongo 

16/06/22 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão2 (2h30) + Produção Textual (1h Atividade programada) Diversos professores 

23/06/22 Paradigmas Contemporâneos e o Trabalho Social 3 Fundamentos epistemológicos contemporâneos Cláudia Giongo 

30/06/22 Paradigmas Contemporâneos e o Trabalho Social 4 Trabalho social na perspectiva interdisciplinar, interprofissional e 

intersetorial 

Maria Julia Valle 

07/07/22 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão3 (2h30) + Produção Textual (1h Atividade programada) Diversos professores 

14/07/22 Paradigmas Contemporâneos e o Trabalho Social 5 Trabalho social na perspectiva interdisciplinar, interprofissional e 

intersetorial 

Maria Julia Valle 

21/07/22 Paradigmas Contemporâneos e o Trabalho Social 6 Trabalho social na perspectiva interdisciplinar, interprofissional e 

intersetorial 

Maria Julia Valle 

28/07/22 FÉRIAS   

04/08/22 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão4 (2h) + Produção Textual (1h Atividade programada) Diversos professores 

11/08/22 Paradigmas Contemporâneos e o Trabalho Social 7 Desproteção social e os públicos das políticas sociais no Brasil atual Marlene Fiorotti 
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18/08/22 Paradigmas Contemporâneos e o Trabalho Social 8 Desproteção social e os públicos das políticas sociais no Brasil atual Marlene Fiorotti 

25/08/22 Paradigmas Contemporâneos e o Trabalho Social 9 Instrumentais técnico-operativos e trabalho social Claudia Giongo 

01/09/22 Paradigmas Contemporâneos e o Trabalho Social 10 Instrumentais técnico-operativos e trabalho social Claudia Giongo 

08/09/22 O trabalho social com territórios e comunidades 1 Questão urbana e social 1 Mateus Cunda 

15/09/22 Sistematização do conhecimento Produção científica e textual 2 Marlene Fiorotti 

22/09/22 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão5 (2h) + Produção Textual (1h Atividade programada) Diversos professores 

29/09/22 O trabalho social com territórios e comunidades 2 Questão urbana e social 2 Mateus Cunda 

06/10/22 O trabalho social com territórios e comunidades 3 Territórios e comunidades I  Maria Júlia Valle 

13/10/22 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão6 (2h30) + Produção Textual (1h Atividade programada) Diversos professores 

20/10/22 O trabalho social com territórios e comunidades4 Territórios e comunidades I  Maria Júlia Valle 

27/10/22 O trabalho social com territórios e comunidades 5 Território e Comunidades I  Maria Júlia Valle 

03/11/22 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão7 (2h30) + Produção Textual (1h) Diversos professores 

10/11/22 O trabalho social com territórios e comunidades 6 Territórios e comunidades I  Maria Júlia Valle 

17/11/22 O trabalho social com territórios e comunidades 7 Territórios e comunidades II Aoldete Velho 

24/11/22 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão8 (2h30) + Produção Textual (1h) Diversos professores 

01/12/22 O trabalho social com territórios e comunidades 8 Territórios e comunidades II Aoldete Velho 

08/12/22 O trabalho social com territórios e comunidades 9 Territórios e comunidades II Aoldete Velho 

15/12/22 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão9 (2h) + Produção Textual (1h) Diversos professores 

22/12/22 RECESSO NATAL   

29/12/22 RECESSO ANO NOVO   

05/01/23 Família: Vulnerabilidades e Potencialidades 1 Dinâmica sistêmica-relacional da família 1 Cláudia Giongo 

12/01/23 Família: Vulnerabilidades e Potencialidades 2 Dinâmica sistêmica-relacional da família 2 Cláudia Giongo 

19/01/23 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão 10 (2h) + Produção Textual (1h) Diversos professores 

26/01/23 Família: Vulnerabilidades e Potencialidades 3 Dinâmica sistêmica-relacional da família 3 Cláudia Giongo 
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02/02/23 FÉRIAS   

09/02/23 FÉRIAS   

16/02/23 FÉRIAS   

23/02/23 FÉRIAS   

02/03/23 Sistematização do conhecimento Produção científica e textual 3 Marlene Fiorotti 

09/03/23 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão 11 (2h) + Produção Textual (1h) Diversos professores 

16/03/23 Família: Vulnerabilidades e Potencialidades 4 Dinâmica sistêmica-relacional da família 4 Cláudia Giongo 

23/03/23 Família: Vulnerabilidades e Potencialidades 5 Dinâmica sistêmica-relacional da família 5 Cláudia Giongo 

30/03/23 Sistematização do conhecimento Produção científica e textual 4 Marlene Fiorotti 

06/04/23 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão 12 (2h) + Produção Textual (1h) Diversos professores 

13/04/23 Família: Vulnerabilidades e Potencialidades 6 Dinâmica sistêmica-relacional da família 6 Cláudia Giongo 

20/04/23 Família: Vulnerabilidades e Potencialidades 7 Dinâmica sistêmica-relacional da família 7 Cláudia Giongo 

27/04/23 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão 13 (2h) + Produção Textual (1h) Diversos professores 

04/05/23 Família: Vulnerabilidades e Potencialidades 8 Abordagens para o trabalho social com famílias 1 Cláudia Giongo 

11/05/23 O trabalho social com territórios e comunidades 10 Abordagens trabalho social com territórios e comunidades 1 Cláudia Giongo 

18/05/23 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão 14 (2h) + Produção Textual (1h) Diversos professores 

24/05/23 - Qua CONVERSAS SOBRE FAMÍLIAS E COMUNIDADES 1 Obs: carga horária da disciplina Famílias Cláudia Giongo 

25/05/23 Família: Vulnerabilidades e Potencialidades 9 Abordagens para o trabalho social com famílias 2 Cláudia Giongo 

01/06/23 O trabalho social com territórios e comunidades 11 Abordagens trabalho social com territórios e comunidades 2 Cláudia Giongo 

08/06/23 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão 15 (2h) + Produção Textual (1h) Diversos professores 

15/06/23 Família: Vulnerabilidades e Potencialidades 10 Abordagens para o trabalho social com famílias 3 Cláudia Giongo 

22/06/23 O trabalho social com territórios e comunidades 12 Abordagens trabalho social com territórios e comunidades 3 Cláudia Giongo 

28/06/23 - Qua CONVERSAS SOBRE FAMÍLIAS E COMUNIDADES2 Obs: carga horária da disciplina Famílias Cláudia Giongo 

29/06/23 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão 16 (2h) + Produção Textual (1h) Diversos professores 
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06/07/23 Família: Vulnerabilidades e Potencialidades 11 Abordagens para o trabalho social com famílias 4 Cláudia Giongo 

13/07/23 O trabalho social com territórios e comunidades 13 Abordagens trabalho social com territórios e comunidades 4 Cláudia Giongo 

20/07/23 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão 17 (2h) + Produção Textual (1h) Diversos professores 

27/07/23 FÉRIAS   

03/08/23 Família: Vulnerabilidades e Potencialidades 12 Abordagens para o trabalho social com famílias 5 Cláudia Giongo 

10/08/23 O trabalho social com territórios e comunidades 14 Abordagens trabalho social com territórios e comunidades 5 Cláudia Giongo 

17/08/23 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão 18 (2h) + Produção Textual (1h) Diversos professores  

24/08/23 O trabalhador e os processos de trabalho nas políticas públicas sociais 1 O trabalhador e os processos de trabalho nas políticas públicas 1 Helena de la Rosa 

30/08/23 - Qua CONVERSAS SOBRE FAMÍLIAS E COMUNIDADES3 Obs: carga horária da disciplina Famílias Cláudia Giongo 

31/08/23 O trabalhador e os processos de trabalho nas políticas públicas sociais 2 O trabalhador e os processos de trabalho nas políticas públicas 2 Helena de la Rosa 

07/09/23 FERIADO   

14/09/23 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão 19 (2h30) + Produção Textual (1h30) Diversos professores 

21/09/23 O trabalhador e os processos de trabalho nas políticas públicas sociais 3 O trabalhador e os processos de trabalho nas políticas públicas 3 Helena de la Rosa 

27/09/23 - Qua CONVERSAS SOBRE FAMÍLIAS E COMUNIDADES4 Obs: carga horária da disciplina Famílias Cláudia Giongo 

28/09/23 O trabalhador e os processos de trabalho nas políticas públicas sociais 4 O trabalhador e os processos de trabalho nas políticas públicas 4 Helena de la Rosa 

05/10/23 Sistematização do conhecimento Produção Textual (3h) Cláudia Giongo 

12/10/23 FERIADO   

19/10/23 Intervisão e vivências no território Sistematização do conhecimento Intervisão 20 (2h30) + Produção Textual (1h30) Diversos professores 

26/10/23 Sistematização do conhecimento Produção Textual (3h) Cláudia Giongo 

02/11/23 FERIADO   

09/11/23 Sistematização do conhecimento Jornada Apresentação de TCC Diversos professores 

16/11/23 Sistematização do conhecimento Jornada Apresentação de TCC Diversos professores 
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8. METODOLOGIA DAS AULAS 
O curso terá 60% de aulas presenciais e 40% on-line, sendo que, durante a pandemia, as aulas 

presenciais serão remotas, utilizando instrumentos de aprendizagem digital.  

a) Os encontros semanais com duração de 3h, serão desenvolvidos às terças-feiras das 18:30 

às 21:30 e mais uma hora de atividades remotas. Neste dia será utilizado como metodologia a 

exposição oral e discussão de material previamente indicado aos alunos, bem como será 

privilegiada a utilização de metodologias ativas, que possam envolver os/as alunos/as de 

forma inovadora. Nestes seminários pode haver a utilização de recursos audiovisuais, 

didáticos e vivenciais, a critério do/a professor/a responsável.  

b) Durante a semana, os/as alunos/as serão demandados/as a realizar 1 hora de atividades 

complementares. Como metodologia serão utilizados fóruns de discussão, telas narradas e 

estudo dirigido de leituras a partir de artigos (material digital) previamente enviadas. Serão 

utilizadas as plataformas Google Classroom, Google Meet e Zoom. 

c) Vivências práticas no território: compreendem a inserção em espaço institucional 

comunitário, onde serão realizadas atividades de observação, vivências e o planejamento de 

intervenção específica. A definição dos temas e campos onde as práticas serão desenvolvidas 

será construída conjuntamente com o grupo de alunos/as a partir do perfil e interesses da 

turma. Ao longo do ano de 2021 serão identificadas áreas de interesse do/a aluno/a, iniciando 

a inserção nas atividades em campo em dezembro de 2021 e encerrando um mês antes da 

conclusão do curso. Devem ser cumpridas um total de 44h horas no território; portanto, para a 

realização das vivências práticas o/a aluno/a deverá dispor, no mínimo, de 4h mensais fora de 

sala de aula (ao longo de 11 meses). Deverá ser produzido um diário de campo de cada 

inserção/vivência/observação, o qual será compartilhado e debatido em sistema de Intervisão. 

c) Intervisão: encontros periódicos (a cada 3 semanas), com duração mínima de 2h, em que 

os/as alunos/as, em pequenos grupos, farão uma reflexão conjunta, apoiada por professor/a, a 

partir do diário de campo produzido nas atividades práticas. A Intervisão iniciará antes do 

período da inserção em campo e será desenvolvida até o final do curso. 

A avaliação será realizada por disciplina, através de atividades definidas pelo professor/a 

responsável, podendo realizar-se através de trabalhos escritos e da participação em atividades 

teórico-práticas. A avaliação final do curso ocorrerá através de Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC, com orientação de professores do curso designados para tal. O TCC será 

entregue na modalidade de artigo, seguindo normas da ABNT e padrão de publicações 

científicas. Para aprovação o/a aluno/a deverá obter a nota 7, e apresentar 75% de presença. 
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COORDENAÇÃO DO CURSO E CORPO DOCENTE  

 

O corpo docente é formado pelos profissionais referidos abaixo. Outros professores poderão 

ser convidados para agregar o corpo docente, considerando expertise no tema, de forma a 

qualificar algumas aulas.  

 

Nome Minicurrículo 

Cláudia Deitos Giongo 
 

Coordenação 

Assistente Social – Mestre 
Mestre em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (2000). Atua como Professora e Supervisora do Domus - 
Centro de Terapia de Casal e Família, Responsável Técnica do Programa 
Domus SUAS, Mediadora privada junto ao Domus Mediação e atuou 
como professora na ULBRA (Canoas/RS). Presta serviços de assessoria a 
prefeituras nas áreas de Gestão do SUAS, Modelo Assistencial e Gestão 
do Trabalho. Tem experiência em ensino, pesquisa, extensão universitária 
e consultoria nas áreas de política de assistência social, família e redes 
sociais. Tem atuação, capacitação e certificação pelo NUPEMEC/TJRS. 
Atua na área de mediação desde 2014.  
Contato: giongo@terra.com.br 

Maria Júlia 
Andrade Vale 

 

Coordenação 

Psicóloga – Mestre 
Psicóloga (1981) e Mestre em Educação (FAE/UFMG, 2001). Professora 
universitária aposentada (1982 a 2012). Campo de atuação: políticas 
públicas sociais (educação e assistência social), movimentos comunitários 
e sociais. Áreas de concentração: Política Nacional de Assistência Social, 
trabalho social com famílias e comunidades, mobilização e participação 
social, metodologias participativas, diagnóstico e pesquisa qualitativa. 
Atualmente como consultora, assessora e, ou professora colabora com 
empresas como o IECULT (BH/MG), a Parangolé Arte e MobilizAção 
Social (BH/MG) e o DOMUS (POA/RGS). E, trabalha, como professora 
convidada em programas de pós-graduação lato sensu e no Programa 
Capacita SUAS - MDS/SEDESE-MG/UNIS 
Contato: majuvale@yahoo.com.br 

Ângela Martins Rorato 
 

Graduação em Estudos Sociais - Especialista 
Facilitadora de círculos restaurativos, conciliadora e mediadora cível, de 
família e de conflitos coletivos, instrutora e supervisora com capacitação, 
certificação e atuação pelo NUPEMEC/TJRS, inscrita no Conselho 
Nacional de Justiça. No âmbito extrajudicial, é mediadora familiar, 
atuando junto ao Domus Mediação, com formação pelo IMAP e em 
formação pelo ICFML. É integrante do grupo de estudos e pesquisa em 
Direito de Família, Sucessões e Mediação de Conflitos da UFRGS e 
voluntária no Grupo de Mediação do SAJU/UFRGS, no qual desde 2014 
é facilitadora do Curso de Introdução à Mediação de Conflitos e 
Comunicação Não-Violenta, oferecido semestralmente à comunidade pelo 
projeto. É integrante da Equipe de Supervisão da UFRGS-DPERS.  
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Contato: angela.rorato@gmail.com 

Aoldete Jussara 
Zinn Velho 

 

 

Assistente Social – Mestre 
Mestre em Serviço Social pela PUC (2018), graduada em Serviço Social 
pela Universidade Luterana do Brasil (2006). Atuou como coordenadora 
do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Eixo-Baltazar em 
Porto Alegre. Atualmente é servidora aposentada da Fundação de 
Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre. 
 
Contato: detivelho@yahoo.com.br 
 

Carla Bronzo Ladeira 
 

Socióloga – Doutora 
Doutora em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas 
Gerais (2005), graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (1987), mestre em Sociologia pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (1994. Pesquisadora e professora da Escola de 
Governo/Fundação João Pinheiro/MG, nos cursos de graduação, 
especialização e mestrado em administração pública. Atua como 
professora nas disciplinas de sociologia, metodologia, desenho e 
avaliação de políticas sociais, bem estar e proteção social. Desenvolve 
ações de estudos e pesquisas no campo da gestão social e na formulação, 
monitoramento e avaliação de programas e projetos sociais.  
Contato: 

Caroline Nirety Santos 
da Silva 

 

Assistente Social – Mestre 
Doutoranda em Serviço Social na PUC RS (ingresso em 2018-1), mestre 
em Serviço Social pela PUC-RJ (2009), graduada em Serviço Social pela 
ULBRA (2004). Tem experiência docente na área do Serviço Social e 
também na Extensão Universitária, especialmente com ações voltadas à 
promoção da cultura de paz, igualdade racial e de gênero junto ao público 
escolar. Atua na área de Serviço Social, com ênfase em Direitos 
Humanos, Políticas Públicas e Relações Étnico/Raciais e de Gênero. Têm 
voltado seus estudos aos temas da Decolonialidade, Estudos Críticos do 
Discurso, Racismo e Antirracismos no Brasil. 
Contato: carolfrs@yahoo.com.br 

Helena de La Rosa da 
Rosa 

 

Psicóloga – Mestre 
Psicóloga Graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (2006). Especialista em Saúde Coletiva pela Escola 
de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (2009). Mestre em Psicologia 
Social e Institucional (2016). Atualmente é servidora pública na Fundação 
de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre. 
Contato: helenadelarosa@hotmail.com 
 

Julia Obst Assistente Social - Especialista 
Graduada em Serviço Social pela PUCRS, com especialização em Terapia 
de Casal e de Famílias pelo INFAPA – Instituto da Familia de Porto 
Alegre (2002). Vem atuando como servidora na FASC desde 2003, 
especialmente ligada a área de gestão, tendo sido coordenadora da 
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 Proteção de Media e Alta Complexidade. Tem experiência no Trabalho 
social com Famílias, na construção de redes e articulação intersetorial e 
na gestão com pessoas e equipes. 
Contato: juliaobst@yahoo.com.br 

Léa Lúcia Cecilio Braga 
 

Assistente Social - Especialista 
Assistente Social formada pela PUC-MG, com atuação em gestão da 
politica de assistência social em municípios, MG e União. Assessora 
técnica e supervisora em gestão social e professora da graduação e pós- 
graduação em Serviço Social e politicas sociais no Brasil. Atualmente 
trabalha com politica de educação,  trabalho e agricultura familiar para 
população do campo em situação de vulnerabilidade social. 

Marlene Fiorotti 
 

 

Assistente Social - Doutora 
Assistente social, doutora em Serviço Social pela PUCRS. Especialista 
em Terapia de Família pela UFRGS, em Políticas Públicas pela 
UNB/CFESS e em Gestão do Cuidado pela UFSC. Professora 
colaboradora no Capacita SUAS RS 2019. Realiza assessorias, 
consultorias e atua como docente, com ênfase em política de assistência 
social, implantação e implementação do SUAS, controle social, gestão do 
trabalho, educação permanente, vigilância socioassistencial e 
planejamento estratégico operacional. 
Contato: marfiorotti@gmail.com 

Mateus Freitas Cunda 
 

Psicólogo – Doutor 
Psicólogo (2005), Mestre (2011) e Doutor em Psicologia Social e 
Institucional (2018) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Residência Integrada em Saúde Mental Coletiva pela Escola de Saúde 
Pública - RS (2007), com ênfase (R3) em Saúde Mental Infanto-Juvenil 
(2008). Atua como Psicólogo em CAPS na PMPA, e possui experiência 
como técnico social nas FASC, tendo como campos o CREAS 
Sul/Centro-Sul (2010-2015) e Proteção Social Especial (2016-2018). Tem 
experiência na execução das políticas públicas do Sistema Único de 
Saúde - SUS - e do Sistema Único da Assistência Social - SUAS, com 
produção de conhecimento no campo da Saúde Coletiva, da Proteção 
Social para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativas, 
famílias vítimas de violência e pessoas em situação de rua. Professor nos 
cursos de Pós-graduação em Saúde Coletiva (UniRitter, 2013-2017) e de 
Pós Graduação em Políticas Públicas de Assistência Social e de Saúde 
Mental (PUCRS, 2014-2017). 
Contato: mateuscunda@gmail.com 

  
 
9. LINHAS DE PESQUISA 
Relações Familiares e Políticas Públicas 
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Relações Familiares e a Família Contemporânea 

 

10. INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E RECURSOS 
O Domus tem sede própria, situado na Rua Tobias da Silva, 248, 1º andar, em Porto Alegre, 

RS. O presente curso deve ser realizado em sua sede, contando com seus recursos e 

equipamentos próprios. A Instituição dispõe de três salas de espelho, auditório para 

apresentações, acervo de obras específicas sobre família, violência familiar, vulnerabilidades 

sociais, política pública e política nacional de assistência social. Conta com computadores, e 

recursos de multimídia nas salas de aula. 

O Domus publica semestralmente a Revista Pensando Famílias que tem reconhecimento 

científico com indexação nacional e internacional. Os alunos do curso são incentivados a 

escrever artigos sob a orientação dos coordenadores, como forma de construir conhecimento e 

divulgá-lo a outros profissionais.  


