
O  Departamento de Serviço 
Social (DSS) é uma unidade 
de ensino da UFES vincu-
lada ao CCJE que goza 
de autonomia didá  ca 
e cien  fi ca. Ao longo 
dos seus 45 anos, o 
DSS – inicialmente Co-
ordenação vinculada 
ao Departamento de 
Direito – hoje cons  tui 
a principal ins  tuição 
de ensino e pesquisa em  
Serviço Social no Estado do 
Espírito Santo, exercendo a  
sua função precípua de ensino, 
pesquisa e extensão através dos cur-
sos de Graduação e Pós-Graduação lato e 
stricto sensu. 

O curso de graduação em Serviço Social da Ufes 
foi criado em 1970 pela Resolução n° 12/1970/CU 
em 16 de dezembro de  1970.

A par  r dos anos 1990 foram criados os cursos de 
Pós-Graduação lato sensu: Gerontologia, Segurança 
Pública, Polí  cas Sociais, Criança e Adolescente, Co-
opera  vismo, Polí  ca de Saúde, entre outros.

Em  2003, deu-se início ao Programa de Pós-Gra-
duação stricto sensu, proposto pelo DSS, em nível 
de Mestrado em Polí  ca Social, com a Resolução 
n° 34/2003/CU em 29 de setembro de 2003. E fi -
nalmente, em 2012, foi criado o curso de Pós-Gra-
duação stricto sensu, em nível de Doutorado em 
Polí  ca Social, área de concentração em Estado, 
Sociedade e Polí  cas Sociais, vinculado ao Programa 
de Pós-Graduação em Polí  ca Social (Resolução n° 
40/2012/CU em 09 de agosto de 2012).

Curso de Graduação
O Projeto Pedagógico do curso integraliza 33 

disciplinas obrigatórias e 11 provenientes de ou-

tras áreas de conhecimento, 
ofertadas semestralmente; a 

disciplina de Pesquisa II e a 
de Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC) são ofer-
tadas em turmas de no 
máximo quatro alunos 
integralizando em ofer-
ta 27 turmas em média 
a cada semestre; três 
disciplinas de Estágio 

Supervisionado ofertadas 
em pelo menos 09 turmas 

de no máximo 12 alunos se-
mestralmente; 17 disciplinas 

opta  vas das quais pelo menos 
05 devem ser ofertadas semestral-

mente; e a  vidades complementares.  
 Assim, segue o quadro quan  ta  vo que apresen-

ta o número de estudantes:

Alunos matriculados nos cursos de Graduação e
Pós-Graduação em Serviço Social 2015/01

Graduação 352

Mestrado 34

Doutorado 17

Pós-Doutorado 2

Total de alunos 405

Total de professores (cargos efe  vos do DSS) 21

Pelo acompanhamento sistemá  co do desenvolvi-
mento do Projeto Pedagógico da graduação, pode-se 
afi rmar que o curso de Serviço Social da UFES está 
entre os que têm menor taxa de evasão  e maior nú-
mero de concluintes por semestre le  vo, além de ser 
referência para outros cursos quanto a aspectos pe-
dagógicos e administra  vos, no cumprimento de nor-
mas e metas ins  tucionais. O Curso de Graduação em 
Serviço Social disponibiliza 92 novas vagas por ano.

Formação em Serviço Social na Ufes
Uma história de muitas conquistas.

Uma história que não para.
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Expansão do Programa de
Pós-Graduação em Polí  ca
Social (PPPS) 

O Programa de Pós-Graduação em Polí  ca So-
cial, em colaboração com o departamento de Eco-
nomia, obje  va formar pesquisadores e docentes 
para cursos de nível superior e o aperfeiçoamento 
da qualifi cação profi ssional. De caráter interdiscipli-
nar, a área de concentração do programa é Polí  ca 
Social, Estado e Sociedade, e suas duas linhas de 
pesquisa são: Reprodução e Estrutura do Capitalis-
mo Contemporâneo e Polí  cas Sociais, Subje  vida-
de e Movimentos Sociais. O programa conta com 
06 professores do Departamento de Serviço Social 
no seu quadro de professores permanentes e 04 
no quadro de colaboradores, todos inseridos na 
Linha 2 de pesquisa do programa (Polí  cas Sociais, 
Subje  vidade e Movimentos Sociais). Esta linha con-
centra um grande número de projetos de pesquisa 
e dissertações (elemento ressaltado nas úl  mas 
avaliações trienais da CAPES), com uma média de 
04 orientações para cada professor. Em 2013, foram 
05 os projetos de pesquisa registrados, sendo 01 de-
les em cooperação com universidades brasileiras e 
estrangeiras (Interna  onal Research Staff  Exchange 
Scheme). O Programa de Pós-Graduação em Polí  ca 
Social disponibiliza 15 vagas para mestrado e 06 para 
doutorado por ano. E conta com o periódico cien-
 fi co Argumentum, espaç o gratuito de socialização 

e divulgaç ã o do conhecimento, que muito contribui 
para a prá  ca da profi ssã o.

Núcleos/Grupos Temá  cos:
A  vidades de Pesquisa e Extensão

Núcleo da Criança e do Adolescente (NECA); Nú-
cleo de Estudos e Assessoramento à Pessoa Idosa  
(NEEAPI); Núcleo de Estudos em Movimentos e 
Prá  cas Sociais (NEMPS); Núcleo de Estudos sobre 
o Trabalho (NET); Núcleo de Estudos, Pesquisa e Ex-
tensão sobre Segurança Pública e Direitos Humanos 

(NEVI); Grupo de Estudos e Pesquisas em Análise de 
Polí  cas Públicas (FÊNIX); Grupo de Estudos sobre 
Polí  cas Sociais e Urbanas,  Fundo Público e Serviço 
Social (INTERFACE) e Grupo de Estudos sobre Cultu-
ra e Educação Popular. 

Estão vinculados a esses núcleos: 09 Projetos de 
Pesquisa, 05 Projetos de Extensão – dentre os quais 
se destaca o Universidade Aberta à Terceira Idade 
(UNATI), que disponibiliza em média 200 vagas para 
alunos inscritos anualmente. Esses núcleos ainda 
oferecem cursos de extensão e promovem seminá-
rios e mesas-redondas.

Projetos
Programa de Educação Tutorial (PET/SS), Progra-

ma de Educação pelo Trabalho (PET/Saúde), Resi-
dência Mul  profi ssional em Saúde/CBM, Capacita/
SUAS em convênio com o Ministério de Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome (MDS) e  Se-
cretaria do Estado  da Assistência Social e Direitos 
Humanos (SEADH-ES) atuou em 2014, na qualifi ca-
ção de 500 par  cipantes – conselheiros, gestores 
e  trabalhadores da Assistência Social (assistentes 
sociais, psicólogos, educadores, etc.) – nos muni-
cípios de Cachoeiro de Itapemirim, Cola  na e Li-
nhares. E em destaque: O Programa Universidade 
Aberta à Terceira Idade (UNATI).

O UNATI é um programa permanente de exten-
são universitária, com uma trajetória de 18 anos 
de funcionamento. Vinculado ao Departamento de 
Serviço Social – CCJE/UFES,  atende a um público de 
aproximadamente 200 idosos a cada ano le  vo. O 
programa tem contribuído não só para melhorar a 
qualidade de vida dos par  cipantes, como também 
para infl uenciar as polí  cas públicas des  nadas ao 
envelhecimento. Além disso, oferece uma contribui-
ção efe  va para a formação de alunos da graduação 
e pós-graduação no âmbito do ensino, da pesquisa, 
da extensão  e do estágio curricular. Cabe destacar 
que o Programa UNATI foi premiado em 2º lugar 
com o Mérito Extensionista na úl  ma jornada de Ex-
tensão promovida pela PROEX.
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