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Apresentação

com
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pesquisa

e

projetos

em

desenvolvimento

Coordenado pela Dra. Maria Alexandra Mustafá (docente permanente do Programa), com participação da
Dra. Maria de Fátima Lucena e da Dra. Edístia Maria Abath Pereira de Oliveira, discute a centralidade transversalidade da ética na formação e no exercício profissional, o Projeto Ético - Político do Serviço Social
e sua articulação com os projetos societários, a partir da abordagem dos direitos humanos e dos princípios
éticos que informam/tensionam as políticas públicas brasileiras, especialmente a política de assistência
social, o aumento da violência estrutural e as lutas sociais da sociedade civil organizada.No seu interior
funciona o Movimento pelo Intercâmbio entre o Serviço Social Brasileiro e o Serviço Social Italiano, através
do qual desenvolve um programa de formação e de pesquisas conjuntas e o intercâmbio de intelectuais e
estudantes, que se materializa através de cursos de metodologia qualitativa, estudo de programas sociais e
seus impactos no enfrentamento da questão social na atualidade, encontros internacionais sobre ética e sua
articulação com o serviço social e com os desafios impostos pelo Estado e suas implicações e iniciativas da
sociedade civil. Após dois Encontros Internacionais sobre ética, realizados no Brasil com a presença de
intelectuais italianos, está em curso a preparação do III Incontro Internazionale di Etica, Politiche Sociali e
Servizio Sociale, a realizar-se em dezembro na Universidade Roma Tre – Itália.
A Profa. Alexandra Mustafá realizou nos anos 2012 – 2013, o seu estágio pós-doutoral na Universidade
Roma Tre e acompanha como co-orientadora, as doutorandas Salyanna de Souza Silva e Gisele Ribeiro
Anselmo, que cursam o doutorado em Serviço Social, na mesma Universidade e pretendem realizar o
programa de co-tutela com a UFPE. Estabeleceu convênios com as Universidades Ca'Foscari de Veneza, com
a Universidade de Perúgia e com a Universidade Sacro Cuore de Milano.
Desenvolve as seguintes pesquisas:
O Processo de Passagem de Uma Transversalidade da Ética no Serviço Social, Para Uma Efetiva
Centralidade na Formação Profissional: Uma Análise Sobre as Unidades de Ensino.
ProJovem – Um desafio para a inclusão social através da tecnologia educacional
Projovem / M'Imprendo – Brasil / Itália: análise do protagonismo juvenil e da inclusão educacional
Influxos Ideológicos sobre os Movimentos Estudantis
Análise das Determinações Estruturais e Culturais do Conflito de Gerações, enquanto Expressão da
Questão Social junto ao Público do PROJOVEM – Recife
Identificação e Analise do Desemprego enquanto Expressão da Questão Social junto ao Público do
Projovem Recife
Força Tarefa Para o Estudo Sobre Ética e Movimentos Sociais no Brasil, na Itália e na América Latina
Humanos direitos e combate ao tráfico de seres humanos
Assistência Social, Ética e Serviço Social.
Análise da implementação da legislação da Política de Assistência Social como fundamento da
constituição dos direitos sociais.
O impacto das políticas do Estado em relação à violência física e psicológica contra os idosos da classe
popular do Recife.
Análise do uso da renda do idoso, proporcionada por aposentadorias e programas da Assistência Social;
Impactos das programações oferecidas pela Política de Assistência Social na qualidade de vida dos
idosos da classe popular do Recife.
O trabalho dos Assistentes Sociais nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, no
município do Recife.
O trabalho dos Assistentes Sociais nos Centros de Referência de Assistência Social CRAS, no
município de Caruaru/PE.
Políticas Públicas e o Estado: a implementação da Lei Maria da Penha nos Centros de Referência de
enfrentamento à Violência Doméstica no Recife e na região metropolitana.
Enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes no âmbito da Política de Assistência
Social.
André Luiz Augusto da Silva – (doutorado) Retribuição e história: uma análise do sistema prisional

Produções acadêmicas mais relevantes
Livro:
MUSTAFÁ. M. A. S. M. (org)O Ser Social: ética, pesquisa social e direitos humanos. Recife: Editora
Universitária UFPE, 2012.
Revistas:
Presença Ética Phrontisterion (em análise pela Comissão Editorial do Programa de Pós-graduação em
Serviço Social da UFPE)
Artigos aceitos para publicação no Caderno de Extensão da UFPE:
MUSTAFÁ, M.A.S.M.; GOUVEIA, M. Trabalho, Desemprego e Evasão no Projovem Urbano
MUSTAFÁ, M.A.S.M. Capacitação Continuada para Identificação e Atuação nas Expressões da Questão
Social no Projovem – Recife
Ações extensionistas:
Capacitação continuada na identificação e atuação nas expressões da questão social junto ao público do
Projovem Recife.
Professores:
Profa. Dra. Maria Alexandra da Silva Monteiro Mustafá (Coordenadora)
Profa. Dra. Edístia Abath Pereira de Oliveira
Profa. Dra. Maria de Fátima Gomes de Lucena
Discentes:
Marina Guimarães Gondim (doutoranda)
Djanyse Barros de Mendonça (doutoranda)
Raquel Falcão (doutoranda)
Mayara Gouveia (iniciação científica)
Mirella de Lucena (iniciação científica – assistente social)

