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Descrição Sumária: O presente estudo vem realizando o mapeamento de egressos das 
IES na área do Serviço Social na Região Metropolitana de Porto Alegre, avaliando sua 
inserção no mercado profissional, condições de trabalho, áreas, setores e atividades por 
eles desenvolvidas, inserção em capacitações continuadas e pós-graduação, bem como 
as competências requisitadas para o desempenho de suas atividades nos diferentes 
espaços sócio-ocupacionais onde se encontram. A região dispõe de 9 (nove) IES que 
ofertam ensino presencial, cujos profissionais, uma vez graduados, credenciam-se no 
CRESS 10ª Região, pretende-se contar com o apoio do Conselho para envio de de 
questionários on-line aos diplomados. Na primeira etapa além da análise de grades 
curriculares das diferentes IES que formam assistentes sociais na Região Metropolitana 
de Porto Alegre, foram enviados os instrumentos de coleta aos diplomados pela PUCRS 
nos últimos 5 anos ( 230 instrumentos). Uma avaliação parcial de parte dos instrumentos 
devolvidos, pois a coleta esta em curso, (aproximadamente 10%) mostra uma tendência 
que aponta para. o predomínio da inserção dos profissionais nas áreas da seguridade 
social e para dar conta das competências a necessidade de aprofundamento de 
conteúdos relativos às áreas de  planejamento e pesquisa, tais como avaliações 
territoriais, monitoramentos, construção de indicadores, elaboração de diagnósticos e 
projetos, tanto no que concerne às necessidades sentidas pelos profissionais como as 
demandas requisitadas pelos espaços sócio-ocupacionais, segundo sua percepção. 
Outra demanda que se  evidencia  é a apropriação mais adensada acerca das políticas 
públicas e das intervenções coletivas, como os trabalhos grupais com famílias, com 
equipes interdisciplinares, com conselhos e redes. Estão em processo de análise os 
documentos relativos aos projetos pedagógicos das IES, muitos em fase de 
reestruturação. Para avaliação têm-se como parâmetro as diretrizes da ABEPSS e 
orientações do MEC. Pretende-se, a partir da identificação de contradições,  dar maior 
visibilidade ao processo, apontando inclusive áreas em que precisam ser 
potencializadas. Busca-se, portanto, identificar avanços e necessidades de readequação 
ou complementação a partir dos resultados objetivos alcançados pelos diplomados e sua 
relação com a implementação dos novos projetos pedagógicos e grades curriculares das 
IES da região. Para a coleta de dados além do processos de mapeamento, contatos e 
coletas on-line com  profissionais graduados no período 2005- 2010, serão efetivadas 
cinco coletas coletivas, sendo duas com estudantes os egressos da Região 
Metropolitana e três com alunos de IES localizadas na Capital que se dispuserem a 
participar dos grupos focais para aprofundamento de análises e sugestões, além de 
entrevistas com dirigentes e/ou representantes da totalidade de unidades que existem na 
Região. O estudo prevê ainda análise documental das diretrizes da ABEPSS e 
normativas do MEC para a área, além de documentos relativos aos projetos pedagógicos 
das unidades e respectivas grades curriculares vigentes no período 2005-2010. 
Pretende-se também que o projeto possa fornecer subsídios para, numa segunda etapa, 
efetivar o dialogo com outro projeto desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa GTEMPP, 
(apoio da CAPES) sobre formação e desafios aos profissionais de Serviço Social no 
Brasil e na Argentina.  A socialização entre as IES poderá também aportar subsídios 
para a avaliação de parte da efetividade de seus projetos pedagógicos.  

 


