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O presente estudo tem como objetivo avaliar as áreas de concentração e as linhas de 

pesquisa desenvolvidas pelos Programas de Pós-Graduação vinculados ao Serviço 

Social. Este resumo corresponde à etapa de analise documental da pesquisa e pretende 

analisar a importância dos Grupos e Núcleos de pesquisa na formação superior, 

identificando possíveis diretrizes que são aconselhadas. Em etapa posterior será 

avaliado o impacto de participar desta experiência, na vida acadêmica dos envolvidos e 

como isso se traduz na formação profissional do Serviço Social. Os Grupos e Núcleos 

são espaços que integram graduandos e pós- graduandos num ambiente acadêmico 

destinado a produção de conhecimentos específicos, que permeiam a área do Serviço 

Social, fazendo com que linhas de pesquisa inovadoras continuamente ditem diretrizes 

futuras. Além destes, o estudo visa conhecer como esses Grupos e Núcleos se inserem 

na comunidade acadêmica, suas limitações, os resultados que vem provendo, tanto do 

aspecto acadêmico, quanto de formação pessoal, a integração entre Núcleos de 

diferentes Pós-Graduações e as experiências dos participantes que hoje contribuem para 

a manutenção destes. Nos dados encontrados, via levantamento, junto ao site da 

CAPES, sobre os programas e cursos de pós-graduação da área do Serviço Social 

verificou-se um total de 32 programas: 21 em Serviço Social, 07 em Políticas Sociais, 

03 em Políticas Públicas e 01 em Economia Doméstica. Nos resultados junto ao site de 

busca de informações do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq 

identificou-se: 58 Núcleos de Pesquisa, 180 Grupos de Pesquisa, 04 Observatórios, 02 

Laboratórios, 07 Setores, 01 Centro de Estudo. Destaca-se que a região: i) Sudeste, com 

maior número de Núcleos de Pesquisa (29) e de Grupos de Pesquisa (68); ii) Nordeste 

possui 14 Núcleos e 50 grupos; iii) Sul tem 14 Núcleos e 24 Grupos; iv) Centro Oeste 

com 1 Núcleo e 16 Grupos; v) Norte conta com 22 Grupos. Com base no mapeamento 

realizado pretende-se, na próxima fase da investigação, verificar a coerência de suas 

produções com a área de concentração e linhas de pesquisa dos Programas de Pós-

Graduação em Serviço Social. Diante disso, pode-se inferir que o contato de diferentes 

áreas do conhecimento sobre uma linha de pesquisa gera não só estudos com múltiplos 

pontos de vista, como também a interação de estudantes e professores, mostrando-se 

benéfica para ambos lados, gerando um estímulo a troca de ideias, que, no futuro, 

mostram-se de grande valia para formação profissional e pessoal dos envolvidos nos 

projetos.  
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