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Resumo:  O trabalho tem por finalidade apresentar o perfil dos docentes assistentes sociais 
que atuam na formação graduada presencial nos cursos de Serviço Social no estado do 
Paraná. Este levantamento ocorreu a partir de contato com os coordenadores dos cursos (e-
mail e contato telefônico) e levantamento documental através de consultas aos currículos 
inscritos no sistema Plataforma Lattes nos meses de março, abril e maio de 2019. As 
informações compiladas e sistematizadas se direcionam aos seguintes aspectos:  titulação do 
docente, área de formação, instituição formadora e carga horária /regime de trabalho.  Os 
dados indicam que são 162 docentes assistentes sociais, sendo 81 doutores (50%), 70 mestres 
(43,2%), 10 especialistas (6,2%) e 1 graduado (0,6%). O regime de trabalho nas IES privadas é 
o de horista e parcial, titulação de mestre e com ênfase no ensino; nas públicas predomina o 
regime em tempo integral, titulação de doutor e atividades no ensino, pesquisa e extensão.  
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 INTRODUÇÃO 

O trabalho apresenta o perfil dos docentes assistentes sociais que 

atuam na formação graduada presencial em Serviço Social no estado do 

Paraná. O interesse pelo tema está vinculado às pesquisas que estão sendo 

realizadas por dois grupos de pesquisas sobre formação profissional em 

Serviço Social vinculados a uma universidade estadual paranaense.  

As pesquisas em questão ocorrem  desde o ano de 2017 e se dividem 

em três fases: revisão de literatura, pesquisa documental e pesquisa de campo. 

Até o presente momento, as atividades desenvolvidas concentraram-se na 

revisão de literatura e na pesquisa documental. Em relação à revisão de 

literatura, o levantamento da produção de conhecimento sobre a formação 

profissional teve como critério as publicações dos periódicos da área do 

Serviço Social, com qualis A1, A2, B1 e B2, no período de 2000 a 2017. 

Identificou-se que somente 5,8% das publicações discorrem sobre a formação 

profissional. A leitura na íntegra dos artigos localizados sobre a formação 

profissional em Serviço Social pautou-se em 5 (cinco) eixos descritores 

definidos a partir dos objetivos construídos pela pesquisa em curso: concepção 
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de profissão, concepção de formação profissional, ensino do trabalho 

profissional, estágio supervisionado e supervisão de estágio. O resultado deste 

levantamento foi sistematizado e publicizado em eventos e artigos. Sobre a 

pesquisa documental, iniciou-se com o levantamento de dados sobre o perfil 

das IES no Brasil, tendo por referência os dados do Censo da Educação 

Superior de 2017 e pesquisas na plataforma e-MEC; realizou-se também o 

levantamento sobre o perfil docente dos assistentes sociais que atuam na 

formação graduação presencial no Paraná. Para este artigo, apresentam-se os 

resultados do levantamento do perfil docente.  

Este levantamento ocorreu a partir de contato com os coordenadores 

dos cursos (e-mail e contato telefônico) e levantamento documental através de 

consultas aos currículos inscritos no sistema Plataforma Lattes nos meses de 

março, abril e maio de 2019. As informações compiladas e sistematizadas se 

direcionam aos seguintes aspectos:  titulação do docente, área de formação, 

instituição formadora e carga horária /regime de trabalho.  

 

PERFIL FORMATIVO E REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES 

ASSISTENTES SOCIAIS DOS CURSOS PRESENCIAIS DE SERVIÇO 

SOCIAL DO PARANÁ 

 No Paraná existem 18 cursos de Serviço Social na modalidade 

presencial ofertados por 16 instituições. Dos 18 cursos, 10 são ofertados em 8 

Instituições de ensino superior- IES públicas e 8 em IES privadas. Enquanto 

organização acadêmica todas as IES públicas que ofertam o curso de Serviço 

Social no Paraná são Universidades o que as diferencia é a categoria 

administrativa, sendo: 2 federais (25%) e 6 estaduais (75%). Sobre a 

organização acadêmica das 8 IES privadas: 4 Faculdades, 3 Centros 

Universitários e 1 Universidade e em relação à categoria administrativa tem-se 

2 instituições privadas sem fins lucrativos (25%) e 6  com fins lucrativos (75%). 

Os dados indicam que 50% das IES são faculdades, 37,5 % são centros 

universitários e somente 12,5% se caracterizam como universidade. 

Sobre a localização dos cursos, afirma-se que 90% dos cursos em 

instituições públicas estão localizados no interior do estado e 10% na capital e 

seu entorno; 62,5% dos cursos em instituições privadas concentram-se na 



 

capital e seu entorno e 37,5% no interior.  Pode-se a partir desta informação 

constatar o fenômeno da interiorização das universidades públicas, 

especificamente no Paraná. Das 189 IES no Paraná, 59 estão na capital 

(31,2%) e 130 (68,8%) no interior (CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 

2017). 

 Em relação aos docentes com formação em Serviço Social, tem-se 162 

docentes, sendo que 39 (24,1%) atuam na rede privada e 123 em instituições 

públicas (75,9%).  

Apresentam-se os dados dos docentes assistentes sociais que atuam 

nos cursos de Serviço Social em instituições privadas. Importante informar que 

das 8 IES, foi possível o contato e o levantamento de dados de 7 IES. São 39 

docentes assistentes sociais realizando 41 funções docentes. Sobre a titulação 

é possível afirmar que são 6 doutores (15,4%), 26 mestres (66,7%) e 7 

especialistas (17,9%). Em relação ao contrato de trabalho, os docentes são 

contratados através da consolidação das Leis Trabalhistas- CLT. Sobre a carga 

horária de trabalho  levantou-se informação de 39 funções docentes em que 

12,8% (5 docentes) possuem carga horária de 4 a 8 h; 23,1% (9 docentes)  de 

10 h a 12 h; 28,2% (11 docentes) de 14 a 21 h; 20,5% (8 docentes) de 24 a 36 

h e 15,4% (6 docentes) com 40 h.  

Através dos dados afirma-se que 64,1% dos docentes assistentes 

sociais possuem carga horária de trabalho de até 21 h semanais.  De acordo 

com os dados do Censo (2017) os docentes que atuam em IES privadas 

possuem a seguinte caracterização: 24,1 % são doutores, 49,4% são mestres e 

26,5% são especialistas. Sobre o regime de trabalho o Censo aponta que na 

rede privada 26,2% dos docentes encontram-se em tempo integral, 40,5% em 

tempo parcial e 33,3% são horistas 

Comparando os dados com o Censo da Educação Superior (2017), 

explicita-se que o perfil docente em IES privadas atende a um perfil específico:  

mestre com regime de trabalho em tempo horista e parcial (até 20 h). As 

atividades docentes são direcionadas sobretudo ao ensino. 

Essa tem sido uma característica assumida pelas atividades docentes no 

ensino superior privado, qual seja: uma formação focada no ensino, onde o 



 

professor é contratado para ministrar aulas, ainda que não desenvolva 

exclusivamente essa atividade.  

As requisições ao trabalho do professor horista não se limitam 
a ministrar aulas, mas se relacionam a um conjunto amplo de 
atividades dela decorrentes, como: planejar as atividades do 
semestre, preparar programa da disciplina, ministrar aulas, 
desenvolver avaliações, trabalhos, corrigi-los, atribuir e divulgar 
notas, corrigir exames, controlar frequência, entre outras que 
são próprias ao trabalho no magistério superior 
(ALBUQUERQUE, 2018, p. 170). 

 

Além das atividades descritas acima, soma-se a supervisão de estágio, 

as visitas aos campos de estágio, orientações de Trabalho de Conclusão de 

Curso, dentre outras. 

A precarização se explicita nesse contrato e vínculo de trabalho quando 

se identifica que essas outras atribuições e requisições são atividades 

laborativas não pagas ao trabalhador.  

 O levantamento de informações sobre o perfil dos docentes assistentes 

sociais em instituições públicas paranaenses explicita que são 123 docentes, 

destes   61% são doutores, 35,8% são mestres, 2,4 % são especialistas e  0,8 

% são graduados  Foi possível identificar a carga horária de 120 docentes, qual 

seja: 81,7% com 40 h – Dedicação Exclusiva- DE;  4,2% com 40 h ; 12,5% com 

20 h ; 0,8 % com 24 h; 0,8 %  e 0.8% com 16 h. De 122 docentes, 90 (73,2%) 

são professores efetivos.   

Os dados do Censo (2017) elucidam que o perfil do docente em 

instituições públicas se caracterização da seguinte forma: 61% são doutores, 

27,6% são mestres e 8,9 são especialistas. Sobre o regime de trabalho, 85,6% 

em tempo integral, 11,1% em tempo parcial e 3,3% como horista. O perfil 

docente em IES públicas é o de professor doutor   com tempo integral de 

trabalho e com contrato efetivo que se configura através de concurso público, 

embora se façam presente contratos temporários que evidenciam a 

precarização do trabalho docente. Este perfil se faz presente nos cursos de 

Serviço Social no Paraná na modalidade presencial. 

Os contratos temporários em instituições públicas do estado paranaense 

deveriam ser uma medida de caráter temporário e emergencial, mas se tornou 

a resposta rotineira para a ausência de concurso público e/ou nomeação de 



 

professores já aprovados em concurso público. A precarização se acirrou ainda 

mais nesse tipo de contrato com a última alteração do governo estadual (2018) 

em relação à contratação de professores temporários, que só permite a 

contração em regime de 20 horas, podendo cada docente acumular até dois 

contratos, mas sem ter garantido o Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – 

TIDE-  entendido como dedicação exclusiva às atividades de Pesquisa e 

Extensão. 

 Apresentam-se dados sobre a área de formação (última titulação) dos 

docentes assistentes sociais em IES privadas. Dos 6 doutores, 3 se 

qualificaram como doutores no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 

da Pontifícia Universidade Católica- PUC-SP; 1 no Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro- 

UFRJ;  1 no Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais Aplicadas da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa- UEPG-PR e 1 no Programa de Pós 

Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Paraná- UFPR. 

Nesse sentido, identifica-se que 66,7% dos doutorados são na área de Serviço 

Social, com destaque para o Programa de Pós-Graduação da PUC-SP, que 

qualificou 50% dos docentes assistentes sociais que atuam nas instituições 

privadas.  

A qualificação de Mestre dos 26 docentes ocorreu em diferentes áreas e 

instituições, quais sejam:  6 docentes concluíram o mestrado na área de 

Serviço Social, sendo que destes, 2 no Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social da PUC-SP; 1 na Universidade Estadual Paulista-  UNESP-SP; 

1 na Universidade Federal de Santa Catarina-  UFSC; 1 na Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná- UNIOESTE-PR ; 1 na  Pontifícia Universidade 

Católica - PUC-RJ. Esse montante representa que 24% dos docentes mestres 

assistentes sociais se titularam na área específica de Serviço Social.  Na área 

de Serviço Social e Políticas Sociais, tem-se 2 docentes, tendo por instituição 

formadora a Universidade Estadual de Londrina- UEL-PR; 1 em Bioética (PUC-

PR); 1 em Turismo e Hotelaria (Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI-SC); 1 

em Políticas Públicas (UFPR); 2 em Gestão Urbana (PUC PR); 1 em 

Organização e Desenvolvimento (FAE- Centro Universitário); 2 em Educação 

(PUC PR); 1 em Sociologia (UFPR); 3 em Tecnologia (UTFPR); 1 em 



 

Tecnologia e Saúde (PUC PR); 1 em Gestão da Informação (UEL-PR); 2 em 

Ciências Sociais Aplicadas (UEPG); 1 em Responsabilidade e Práticas 

Empresariais (UNIVERSITY OF BATH- INGLATERRA). A área predominante 

de Mestrado foi em Serviço Social, considerando o programa em Serviço Social 

e Política Social.  

 A titulação de mestre dos docentes assistentes sociais se deu em 

diferentes áreas e programas de pós-graduação; mas há predominância na 

área de Serviço Social, com 23,1%, seguida da área de Tecnologia 

(Universidade Tecnológica Federal do Paraná- UTFPR) com 11,5% e com 

7,7% no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social 

(UEL-PR). As áreas das especializações cursadas pelos docentes assistentes 

sociais de IES privadas  foram bem heterogêneas: 1  Magistério da Educação 

Básica-  Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão - IBPEX- Curitiba-

PR; 1 Docência e Gestão do Ensino Superior-  Faculdade Padre João Bagozzi- 

BAGOZZI; 1 Gestão em Saúde- Universidade Estadual de Maringá- UEM-PR; 1 

Gestão Pública- UEL-PR; 1 Direitos Humanos numa perspectiva 

interdisciplinar- Centro Universitário Autônomo do Brasil- UNIBRASIL; 1 

Questão Social na perspectiva interdisciplinar- UFPR; 1 Política Nacional de 

Assistência Social- PUC-PR. 

Sobre a área de formação dos docentes assistentes sociais que atuam 

nos cursos presenciais de Serviço Social nas IES públicas paranaenses, têm-

se o seguinte desenho: os doutorados foram cursados em diferentes áreas e 

programas, sendo predominante a formação nos  Programas de Pós-

Graduação em Serviço Social que atingiu 45 docentes (60% dos doutorados), 

destacando-se o Programa da PUC- SP responsável pela 

qualificação/formação de 36% dos doutores. Outro Programa que se destacou 

foi o de Serviço Social e Política Social, da UEL-PR, absorvendo 17,3% dos 

doutorados (13 docentes).  Essas duas áreas/programas concentraram 77,3% 

dos doutorados. Na área de Educação, 6 docentes concluíram  o doutorado 

(8%); nas áreas de Ciência Política e Social, Sociologia ,Sociologia Política  e 

Ciências Sociais Aplicadas foram 5 docentes (6,7%); Política Social e Políticas 

Públicas foram 2 docentes (2,7%); Gestão Urbana (1 docente); Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Social (1); Direito (1); Sociedade e Cultura (1). Em relação 



 

ao mestrado, 43,2% foram cursados no Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social e Política Social da UEL-PR; 13,6% dos mestrados em Serviço 

Social, tendo predominância o Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 

da UNIOESTE- PR (9%). Das especializações (3 docentes), tem-se as áreas 

de Recursos Humanos (CESUMAR); Serviço Social (UERJ) e Direitos Sociais e 

Competências Profissionais do Assistente Social (Universidade de Brasília- 

UNB). 

O que se evidencia em relação à formação continuada dos docentes, é 

que dois programas de Pós-Graduação têm se destacado como referência na 

busca pela qualificação e titulação docente. 

O Programa de Estudos de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC-

SP que iniciou em 1971 seu curso de Mestrado passando, em 1981, a oferecer 

também seu curso de Doutorado, o primeiro do Brasil e da América Latina.  O 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social da UEL-PR 

que iniciou em 2001 seu curso de Mestrado e em 2011 começou a oferecer seu 

curso de Doutorado. 

Se for levado em consideração a quantidade de docentes titulados 

tanto no mestrado quando no doutorado, o curso ofertado na UEL tem sido o 

grande responsável pela qualificação dos docentes que atuam na formação 

graduada presencial no estado paranaense. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir das informações coletadas e sistematizadas sobre o perfil dos 

docentes assistentes sociais que atuam na formação graduação presencial em 

IES paranaenses, foi possível traçar uma caracterização que resultou nos 

seguintes dados: 81 docentes são doutores (50%), 70 mestres (43,2%), 10 

especialistas (6,2%) e 1 graduado (0,6%).  

Sobre o doutoramento, 60,5% dos docentes concluíram na área de 

Serviço Social, com destaque para o Programa de Pós-Graduação em Serviço 

Social da PUC-SP, que abrangeu 37 % da qualificação dos docentes 

assistentes sociais doutores, seguido do Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social e Política Social da UEL-PR, com 16%. Em relação ao 

mestrado, 43,2% dos docentes concluíram no Programa de Pós-Graduação em 



 

Serviço Social e Política Social da UEL-PR e 13,6% em Programas de Pós-

Graduação em Serviço Social.  

Comparando a formação dos docentes em IES públicas e privadas, 

elucida-se que a formação dos docentes assistentes sociais que atuam nos 

cursos  presenciais de Serviço Social no Paraná em IES públicas está  sendo 

construída predominante no nível de doutorado,  em Programas de Pós 

Graduação em Serviço Social e em Serviço Social e Política Social (53% para 

o doutorado e 56,8% para o mestrado), destacando-se os programas da PUC 

SP e da UEL-PR.  

Quanto aos docentes das IES privadas, a formação está sendo realizada 

, sobretudo, no nível de mestrado, em áreas diversas, predominando os 

Programas de Pós Graduação em Serviço Social (23,1%) , de Tecnologia da 

UTFPR  (11,5%), de Serviço Social e Política Social da UEL-PR (7,7%) e de 

Gestão Urbana da PUC-PR (7,7%).  

Diante destes dados é possível afirmar a preocupação com a 

qualificação profissional dos docentes assistentes sociais que têm construído 

seu processo formativo diante de muitas adversidades, como a não liberação 

institucional para a qualificação, o pouco incentivo financeiro com a titulação 

adquirida, conjugando as atividades docentes com a qualificação. O 

compromisso com a qualificação profissional vai ao encontro das Diretrizes da 

Política de Educação Permanente do Conjunto CFESS/CRESS que pressupõe, 

dentre outras diretrizes, a afirmação do “compromisso com o aprimoramento 

intelectual e qualidade dos serviços prestados à população, na perspectiva de 

assegurar a competência profissional”,   e com a constituição de “espaço de 

aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço dos 

princípios ético-políticos” (POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO 

CONJUNTO CFESS/CRESS, 2012, p. 44); 

 Sobre o regime de trabalho, os docentes em IES privadas possuem 

contratação CLT com carga horária de até 20 h, com destaque para os 

professores horistas que reduzem suas atividades no ensino. Por outro lado, os 

docentes em IES públicas são efetivos,  contratados através de concurso 

público, com 40 h de dedicação exclusiva (ensino, pesquisa e extensão); 

porém, é  notória a contratação de docentes de forma temporária, explicitando 



 

a precarização que assola as instituições públicas, com contratos de 20 h, sem 

dedicação exclusiva, com atividades destinadas somente ao ensino.  

Os dados levantados pela pesquisa suscitam problematizações acerca 

das condições de trabalho dos docentes, assim como, da qualidade da 

formação dos assistentes sociais. 

Considera-se que o debate sobre o perfil docente não deve estar 

desarticulado com as a discussão acerca das condições objetivas de trabalho, 

uma vez que o regime de trabalho docente se desdobra na qualidade do 

trabalho desenvolvido, assim como, das condições para o atendimento às 

requisições institucionais e do projeto de formação construído coletivamente 

pela categoria dos assistente sociais. 

Outra questão que se interpõe é a qualidade da formação dos 

assistentes sociais. Como buscar atender o que as Diretrizes Curriculares do 

Curso preconizam garantindo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão? Como fomentar a dimensão investigativa na formação diante de um 

quadro onde predomina a atividade de ensino, focada em uma lógica 

instrumental, com pouco ou quase nenhum espaço para a exigência de um 

rigor teórico e analítico? 

Os apontamentos da pesquisa realizada indicam a necessidade de se 

aproximar do cotidiano do trabalho docente realizado por assistentes sociais 

para se investigar, de forma mais aprofundada, como a formação de 

assistentes sociais vem sendo construída,  como os docentes estão 

respondendo às exigências do processo formativo e quais os desafios que se 

colocam  aos docentes, enquanto trabalhadores assalariados que vivenciam 

concretamente a intensificação da precarização do  trabalho por um lado, e a 

defesa de um projeto de formação profissional crítico, com rigor teórico-

metodológico, sustentado numa   direção ética e política.  
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