COORDENADOR DO CURSO
Prof. Dr. Edval Bernardino Campos

Reitor da Universidade Federal do Pará
Prof. Dr. Carlos Edilson de Almeida Maneschy

CORPO DOCENTE
Os docentes do Curso são professores doutores e
mestres vinculados a Faculdade de Serviço Social;
Faculdade de Economia do ICSA e do Instituto de Ciências
da Educação/ICED da UFPA: (Profª Dra. Adrea Simone
Canto Lopes, Profº M.Sc. Ari de Souza Loureiro, Profº Dr.
Armando Lírio de Souza, Profº Dr. Carlos Alberto Batista
Maciel, Profº Dr. Edval Bernardino Campos, Profª Dra.
Emina Márcia Nery dos Santos, Profª Dra. Lília Iêda Chaves
Cavalcante, Profª M.Sc. Maria Luiza Nobre Lamarão, Profº
Dr. Salomão Antônio Mufarrej Hage e Profª Drª. Sônia
Regina dos Santos Teixeira).

Diretor do Instituto de Ciências Sociais
Aplicadas/ICSA
Prof. Dr. Marcelo Bentes Diniz
Diretor da Faculdade de Serviço Social/FASS
Profª Dra. Sandra Helena Cruz Ribeiro

PROGRAMAÇÃO DOS MÓDULOS
Disciplina
Módulo I
Infância e Família na Amazônia: Teoria e Crítica
• Desenvolvimento na Amazônia: impactos na
infância e na família
• Paradigmas da Infância: conceitos e
definições
• Sociologia da Família
• Infância e Ecologia do Desenvolvimento
• Infância e Questão Social no Brasil: da
situação irregular a proteção integral
• Infância como Sujeito de Direito: definição e
constituição
Módulo II
Infância, Família e Políticas Sociais
• Política de Educação e Infância
• Política de Assistência Social e Infância
• Política de Saúde para a Infância e a Família
• A Infância e o Lúdico
Modulo III
Metodologia Científica
• Metodologia da Pesquisa, Infância e Família
• Seminário de Apresentação de Pesquisa
Módulo IV
Elaboração e Defesa da Monografia

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
Prof. Dr. Emmanuel Zagury Tourinho
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JUSTIFICATIVA DO CURSO
Em 1990 entrou em vigor o Estatuto da Criança e
do Adolescente em que a criança passou a ser reconhecida
como um ser em desenvolvimento que precisa de cuidados
especiais em função de sua natureza física e psíquica. O
reconhecimento da criança e do adolescente como
cidadãos instituiu a estes o direito à proteção integral.
As mudanças ocorridas no processo histórico
sobre a infância associam-se à importância da família para
esses sujeitos em desenvolvimento. As inúmeras mudanças
ocorridas na sociedade configuraram novos modelos de
família e apontam para a importância de se compreender a
sua complexidade na sociedade contemporânea.
A família enquanto instituição tem uma íntima
relação com a dinâmica sócio-histórica de uma dada época.
Desta forma, “A família participa dos dinamismos próprios
das relações sociais e sofre as influências do contexto
político, econômico e cultural no qual está imersa”
(PETRINI, 2005, p. 42). Assim sendo, a moderna família
enfrenta paradoxos próprios da sociedade em que está
inserida, assim como os indivíduos que a compõem.
A complexidade da instituição família e da infância
contemporânea imputa desafios para os gestores e
também para os profissionais que atuam nas políticas
sociais, seja no planejamento e gerenciamento de políticas,
seja na execução destas.
Em meio a essa compreensão da realidade da
infância e da família, o Programa Infância e Adolescência
(PIA), ao longo dos seus vinte e um anos, têm contribuído
na promoção de debates e seminários sobre a temática da
infância adolescência e família. A oferta do curso de
especialização “Infância, Família e Políticas Sociais na
Amazônia” representa a intenção do PIA em contribuir com
a demanda crescente de profissionais e gestores
qualificados para atuarem nos projetos e serviços
destinados a esta parcela da população brasileira em
particular na Região Amazônica.

OBJETIVOS DO CURSO
Geral:
• Qualificar profissionais que atuam nas políticas
sociais destinadas a infância, adolescência e
família.
Específicos:
• Formar especialistas nas áreas da infância,
adolescência e família para atuarem em
programas,
e
projetos
destinados
a
materialização de direitos de cidadania previstos
na legislação em vigor;
• Fortalecer o exercício da pesquisa como prática
relevante para a atuação institucional e
profissional em programas e projetos;
• Formar quadros qualificados para a continuidade
e o aprofundamento da formação profissional
em cursos stricto – sensu.
PÚBLICO ALVO:
Este curso lato-sensu se destina a
profissionais graduados em serviço social,
psicologia, pedagogia e demais profissionais que
atuam ou que tem interesse em trabalhar com
criança, adolescente e família na política pública
para a infância e adolescência do estado do Pará,
por meio de programas, projetos e serviços
governamentais
e
não
governamentais
desenvolvidos nas esferas municipal e estadual.
Pretende-se, com a realização deste curso,
oferecer condições para o desenvolvimento de
competências e habilidades importantes para o
planejamento, a gestão e a execução de políticas
sociais voltadas para a infância, adolescência e
família nas quais os profissionais da área social
atuam.

CARGA HORÁRIA TOTAL
O curso proposto terá um total de 360 horas em
atividades acadêmicas.
DURAÇÃO: 17 Meses
Início: 07/04/2014
Término: 07/09/2015
PERIODICIDADE DO CURSO:
Segunda, Quarta e Sextas-Feiras
das 18:00 horas até as 21:30 horas
INVESTIMENTO:
Inscrição: R$ 200,00
Mensalidades: 17 (Dezessete) parcelas de R$ 320,00
 Para pagamento até o dia 05 de cada mês será
praticado um desconto, ficando a mensalidade
em R$ 290,00.
INSCRIÇÕES:
Período: 17 de Fevereiro de 2014 a
21 de Março de 2014
Candidatos à demanda social
Período de inscrição: 17 a 28 de Fevereiro de 2014
Local: Sala do PIA - Térreo do Instituto de Ciências
Sociais Aplicadas / Universidade Federal do Pará.
Horário: 14hs às 20hs de segunda à sexta-feira.
Telefone (91) 3201- 8061 / 3201-8087.
Requisitos:
Curriculum
Vitae
comprovado
(preferencialmente Currículo Lattes); Proposta de
tema de estudo (máximo três laudas); Carta de
Intenção; Ficha de Inscrição preenchida com foto
3x4 recente; Comprovante de pagamento de taxa
de inscrição; Entrevista.
INÍCIO DAS AULAS: 07/04/2014

