CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
Salvador: Avenida Tancredo Neves, 969, Edificio Metropolitan Center, sala 1001,
Caminho das ArvoresTel: Secretaria Acadêmica (71) 3498-2747, 98703-6849
www.cepexdh.com.br

PÓS – GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL, EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL
APRESENTAÇÃO DO CURSO
O presente curso de Pós-graduação/ Especialização lato-sensu foi estruturado com fulcro na LDB
9394/96 e Resolução CES/CNE n.° 1, de 8 de junho de 2007, que estabelece as normas para o
funcionamento de cursos de pós-graduação noBrasil.
OBJETIVOS GERAL
Propiciar a formação de profissionais críticos, questionadores e que entendam os espaços educativos
formais e não formais como uma forma de transformar o mundo e a realidade social. Para tanto, a
proposta do curso contempla uma vivência multidisciplinar com profissionais de outras áreas da
educação, envolvendo e abordando acerca de variados segmentos como: pessoas com deficiências,
LGBT’s, gênero, etnia, religião, entre outros. Abordando diversos aspectos de ordem cruciais na
atualidade: Geração, cultura, teritórios e muito mais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Proporcionar aos participantes o conhecimento relativo à articulação do Serviço Social com as questões
educacionais e seus desdobramentos para a equidade social.
Identificação do significado das relações humanas nos processos educativos e as mudanças na sociedade;
Provocar a reflexão crítica sobre as práticas de educação inclusiva, da análise da questão social e das
análises de práticasprofissionais que pretendem ser emancipadoras.
Ampliar a formação de multiplicadores por meio da reflexão crítica da inclusão social e da prática
continuada em educação.
Propiciar aos cursistas um espaço de estudos e reflexões sobre as políticas sociais e educacionais.

PERÍODO E PERIODICIDADE
A Pós-graduação/especialização ocorrerá no período de 18 meses, sendo que as aulas acontecerão
em um sábado pormês o dia todo e domingo até o meio dia.
CORPO DOCENTE
Especialistas, Mestres e Doutores.
INVESTIMENTO/ FORMAS DE PAGAMENTO
Inscrição R$50,00
Mensalidade: 20 parcelas
 Aulas Presenciais: 20 x de R$ 240,00 (DESCONTO: 20,00 em cada parcela para
pagamentosaté o dia 10 de cada mês / Parcela Final: 220,00)
 Aulas remotas ( ao vivo): 20 x de R$ 190,00 (DESCONTO: 20,00 em cada parcela para
pagamentosaté o dia 10 de cada mês / Parcela Final: 170,00)
FORMA DE PAGAMENTO: boleto bancário
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Local de aulas: Av. Tancredo Neves, 969, Edif. Metropolitan Center, salas
1002 e1003. Caminho das Arvores, Salvador- Bahia.

MATRIZ CURRICULAR
PÓS – GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL, EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL
1 – Disciplina

Políticas Públicas e Serviço Socialna Educação: Competências e atribuições

2 – Disciplina

História da Educação no Brasil:Desafios atuais

3 – Disciplina

Movimentos Sociais e EducaçãoPopular

4 – Disciplina

(Re) Conceituações de Famílias eseus reflexos nos espaços sócio- ocupacionais
do Serviço Social

5 – Disciplina

Questão Social, Estado e PolíticasSociais no Brasil

6- Disciplina
7 – Disciplina

Elaboração e Gestão de Projetossociais e educativos
Introdutório Libras

8 – Disciplina Educação Inclusiva, Açõesafirmativas, TGD e PCD
9- Disciplina

Tópicos especiais em educação erelações étnico-raciais

10. Disciplina

Tópicos Especiais: Religiosidade eintolerância/Diversidades regionais

11-Disciplina

Tópicos especiais em educação:Diversidade de Gênero(s) e sexualidade(s)

Políticas de Proteção à Mulher,
Criança/adolescente e pessoa Idosa
Educação, Cultura e Diversidades:
13- Disciplina
Seminário Temático
Fundamentos teóricos e metodológicos
14- Disciplina
para a elaboração de projetos sociais
15 – Metodologia da Pesquisa
16 /18 Orientações Individuais
Total do Curso
12 - Disciplina

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Atividade processual, trabalhos científicos, aulas práticas, seminários, debates, mine– conferências e provas, sendo
quea Média exigida para a aprovação é 7.0 (sete), com Frequência Mínima 75% em cada disciplina conforme a LDB
9394/96.

