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A pesquisa “A direção da formação e a produção da Pós-Graduação em Serviço Social no 

Brasil e a importância dos Grupos e Núcleos de pesquisa na constituição desse processo”, é 

realizada na PUCRS, sob a coordenação do GTEMPP – Grupo de Estudos sobre Teoria 

Marxiana, Ensino e Políticas Públicas. Este grupo é vinculado ao NEDEPS/ FSS/ PUCRS, 

envolvendo alunos de graduação e Pós-Graduação de Serviço Social e outras áreas. O projeto 

tem como objetivo geral analisar como a Pós-Graduação em Serviço Social configura-se no 

Brasil. A investigação baseia-se essencialmente em análises documentais realizadas em sites 

dos programas das Instituições de Ensino Superior (IES) que contemplem a grande área de 

Serviço Social no país. Atualmente, verifica-se um total de 32 Programas de Pós-Graduação, 

sendo 21 em Serviço Social (21 mestrados e 08 doutorados), 07 em Políticas Sociais (07 

mestrados e 03 doutorados), 03 em Políticas Públicas (03 mestrados e 02 doutorados) e 01 em 

Economia Doméstica (01 mestrado). Em 13 Instituições há mestrado e doutorado e 19 apenas 

mestrado. As regiões do país que possuem mestrado e doutorado, respectivamente são: 

Sudeste 12 e 07; Nordeste 10 e 3; Sul 12 e 02. Destaca-se, que apenas a região Norte não 

possui doutorado, porém disponibiliza 02 cursos de mestrado. Neste sentido, é possível 

concluir que as regiões Sudeste e Nordeste são as que mais congregam cursos de pós-

graduação na área de Serviço Social e a região com maior carência de oferta de cursos é a 

Norte. Particularmente, no Rio Grande do Sul, a área de ciências sociais aplicadas dispõe de 

252 Programas, sendo o quarto Estado com maior volume de programas nessa área. A partir 

destes resultados, ampliando a discussão sobre a temática, este estudo terá continuidade 

tomando como objeto a realidade da Argentina e de Portugal. A opção por estes países 

justifica-se pela existência de convênios que visam projetos de pesquisa e cooperação na 

temática de formação em Serviço Social com o objetivo de identificar aproximações e 

particularidades em relação à formação pós-graduada nos 3 países. 
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