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RESUMO 
Este estudo tem o objetivo de mostrar a relação horizontal existente 
entre a Extensão Universitária, o Serviço Social e as políticas sociais, a 
partir da experiência dos projetos de extensão. Trata-se de uma 
abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica, documental e 
observação participante. Conclui-se que existe uma relação horizontal e 
fecunda entre a extensão universitária, a profissão de Serviço Social e as 
políticas sociais, que, ao comporem juntos a rede de serviços prestados 
pelo município, contribuem de maneira eficaz no enfrentamento das 
expressões da “Questão Social”, no caso aqui estudado, contribuem 
para amenizar a precarização e a exploração do trabalho de catadores 
(as) de materiais recicláveis, ao mesmo tempo em que articulam a 
garantia de direitos sociais ofertados nas várias políticas sociais. 

 
Palavras-chave: Extensão; Serviço Social; Políticas Sociais. 

 

ABSTRACT 
This study aims to show the horizontal relationship between University 
Extension, Social Service and social policies, based on the experience of 
extension projects. It is a qualitative approach, with bibliographic and 
documentary research and participant observation. It is concluded that 
there is a horizontal and fruitful relationship between university 
extension, the profession of Social Work and social policies, which, by 
composing together the network of services provided by the 
municipality, effectively contribute to facing the expressions of the 
"Social Question ”, in the case studied here, contribute to lessening the 
precariousness and exploitation of the work of recyclable material 
pickers, while at the same time articulating the guarantee of social rights 
offered in the various social policies. 

 

 
1 Graduanda em Serviço Social pela Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO). E-mail 
sabrinazoletti58@gmail.com. 
2 Doutora em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e docente do curso de 
Serviço Social da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO). E-mail amprates@unicentro.br. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2342 

Keywords: Extension; Social Service; Social Policies. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem o objetivo de mostrar a relação horizontal existente entre a 

Extensão Universitária, o Serviço Social e as políticas sociais, a partir da experiência dos projetos 

de extensão: a) Trabalho social com famílias de catadores (as) de materiais recicláveis  de 

Guarapuava – PR e b) “Esperançar” junto aos (as) catadores (as) de materiais recicláveis de 

Guarapuava – PR, que são coordenados pelas professoras do Departamento de Serviço Social 

da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) do Estado do Paraná e atuam em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Guarapuava. O primeiro projeto vem sendo 

desenvolvido desde 2019, com o objetivo de 

 

Promover ações interdisciplinares voltadas para o acesso aos direitos sociais, 
econômico e de educação ambiental dos/das catadores/as de materiais recicláveis e 
suas famílias participantes do Programa Vida Digna de Guarapuava – PR, bem como 
contribuir para processos socioeducativos ambientais da comunidade em geral. 
(TRABALHO SOCIAL, 2021, p. 06).  

 
E o segundo projeto vem sendo desenvolvido desde 2021 com o objetivo de 

 
Desenvolver ações socioeducativas para o apoio à ocupação e pertencimento ao 
território e incentivo ao cooperativismo para a geração de trabalho e renda junto aos 
catadores/as de materiais recicláveis e suas famílias do Jardim das Américas na cidade 
de Guarapuava/PR. (ESPERANÇAR, 2021, p. 5). 

 
As equipes destes projetos são formadas por várias áreas do conhecimento (Serviço 

Social, Administração, Geografia, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social e Direito). Os 

(as) participantes aprendem e constroem cotidianamente as relações interdisciplinares 

(MINAYO, 2010), numa troca mútua de conhecimentos e vivências.  

Este texto apresenta os estudos realizados por meio do processo de vivência/supervisão 

direta de estágio obrigatório em Serviço Social vivenciado pelas autoras no âmbito destes 

projetos (CFESS, 2008).  

A abordagem do objeto é através da pesquisa qualitativa, em que o sujeito pesquisador 

está preocupado com o significado dos dados (MINAYO, 1994). Também articulam-se em 

reflexões teóricas a partir de um arsenal de bibliografias (MARCONI; LAKATOS, 2003), para 

pensar o objeto de estudos. Isso foi possível através da    observação participante onde as 
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autoras vivenciaram as atividades junto aos (as) catadores (as) de materiais recicláveis 

(SEVERINO, 2007). E por fim, foi utilizado a pesquisa documental (SEVERINO, 2007) nos Plano 

de Trabalho Profissional da assistente social coordenadora e dos projetos de extensão.  

Para dar conta da discussão do objeto num primeiro momento discute-se a universidade 

pública e um dos seus eixos de atuação que é a extensão universitária; em seguida, mostra-se 

a relação entre extensão universitária e Serviço Social; e por fim, analisa-se a relação existente 

entre extensão universitária, o Serviço Social e as políticas sociais que são articuladas junto com 

os projetos de extensão para ampliar a garantia de direitos sociais dos (das) catadores (as) de 

materiais recicláveis. 

 

2 UNIVERSIDADE E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

A origem da palavra “Universidade” vem do latim “Universitas”, cujo significado está 

associado ao termo universo, no latim determinado como universus, formado pelos termos 

unus, que engloba uma única unidade, e por versus que se refere ao verbo vertere, no sentido 

de virar, mudar ou derramar (VESCHI, 2019).  

A etimologia da palavra Universidade possui profunda ligação com o que ela é e 

representa. A Universidade constitui uma unidade de sujeitos que buscam o desenvolvimento, 

a produção e a reprodução do conhecimento científico, que resulta em incontáveis 

transformações sociais. 

De acordo com o medievalista francês Etienne Gilson, Universitas abrangia na Idade 

Média “[...] o conjunto de pessoas, mestres e alunos, que participam do ensino dado nessa 

mesma cidade” (GILSEN, 1998 apud BERLINCK, 2013, s/p), sem se ter necessariamente um lugar 

determinado. O que mostra que desde os primórdios da universidade, ela ultrapassa os limites 

físicos de uma construção, Universidade é conhecimento, é a junção de indivíduos, muitas vezes 

de diferentes origens, que se organizam para estudar e transmitir conhecimento baseado na 

ciência. 

Seguindo a mesma linha de reflexão, é de grande importância ainda hoje a Universidade 

ir além das salas, dos prédios e dos muros que a identificam, a Universidade deve estar presente 

em meio à sociedade.  
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Através dessa preocupação, da socialização da Universidade, foi criada a Extensão 

Universitária, surgindo na Inglaterra, no século XIX, percorrendo um longo trajeto com 

constantes transformações para chegar ao que conhecemos hoje (NOGUEIRA, 2000). 

Atualmente a Extensão Universitária é tida como uma das funções sociais da 

Universidade. De acordo com a Constituição Federal de 1988, no Artigo 207 - Capítulo III/Seção 

I, “As universidades brasileiras gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão.” (BRASIL, 1988). E no Artigo 213 Inciso II Parágrafo 2º, fica assegurado que 

“as atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder 

público” (BRASIL, 1988, p.35). 

A Extensão está inserida como a ação de compartilhar o conhecimento produzido 

através do ensino e da pesquisa na instituição com o público externo, ou seja, com a 

comunidade. No entanto, é necessário sempre ter em vista que a Extensão não é um caminho 

de mão única. Como Verônica Moreno Machado (2013) disserta, a Extensão Universitária é um 

espaço de integração com a comunidade, um espaço de construção de conhecimentos através 

da dialogicidade, onde os saberes científicos conversam com os saberes da comunidade 

construindo novos conhecimentos que objetivam a transformação social.  

A autora citada traz a concepção freiriana das atividades extensionistas, ressaltando a 

importância da “comunicação”. No livro “Extensão e Comunicação” (1982), o autor Paulo Freire 

analisa semanticamente a palavra extensão no sentido de estender, ou seja, de um lado tem o 

indivíduo que estende o conhecimento e do outro tem o que recebe, tornando assim “[...] a 

educação como prática de ‘domesticação’ [...]” (FREIRE, 1982 apud MACHADO, 2013, p. 10).  

Na atividade extensionista como prática transformadora o que mais vale é o ato da 

“comunicação”, onde todos os sujeitos dialogam, não existindo dessa maneira indivíduos 

passivos, mas todos são construtores do conhecimento, não ocorrendo transferências de 

saberes e sim trocas. Para Freire “Não há, realmente, pensamento isolado, na medida em que 

não há homem isolado.” (FREIRE, 1982, p. 44), dessa maneira através da comunicação os 

sujeitos constroem o mundo e constroem a si mesmos, e é nesse sentido que a extensão 

universitária deve acontecer. A Universidade não estende conhecimento à comunidade, através 

da extensão a Universidade estabelece comunicação com a comunidade e então, através da 

dialogicidade e de forma horizontal, constroem juntas novos conhecimentos. 
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A extensão universitária é o principal instrumento articulador entre as produções 

acadêmicas da pesquisa e do ensino com a comunidade, contribuindo assim para uma formação 

superior de qualidade também nos aspectos sociais e humanitários (SOUZA; FERREIRA, 2008). 

Atualmente, no Brasil, a principal lei que regulamenta a extensão universitária é a Lei nº 

9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na qual a extensão é citada em 

diversos artigos, destacando a autonomia universitária e a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão (BRASIL, 1996).  

Entre os artigos que fazem referência à extensão, é importante destacar o último inciso 

do capítulo IV, artigo 43 da referida lei, onde é afirmado que se deve “[...] promover a extensão, 

aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes 

da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição” (LDB 9394/96, 

p.13), e o inciso IV, do artigo 44 da LDB, em que é assegurado que cursos e programas de 

extensão serão abertos a “[...] candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada 

caso pelas instituições de ensino” (LDB, 9393/96, p.15). 

 

3 SERVIÇO SOCIAL E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Ainda no mesmo livro, Paulo Freire (1982) traz o assistente social como um profissional 

que possui empenho educativo libertador e evidencia a importância do profissional não se 

reconhecer como o agente da mudança, mas perceber que aqueles com quem ele trabalha são 

tão agentes quanto ele, fazendo todos assim parte da mudança.     

Inserida nesta configuração, a Extensão Universitária é destacada com grande 

importância no espaço de formação e no exercício profissional do Serviço Social, sendo um lugar 

onde o assistente social entra em contato direto com a comunidade e precisa se reconhecer 

como parte dela e da mudança que em conjunto está sendo ou será construída.  

Dentre os projetos de Extensão efetivados no curso, especifico durante a presente 

caracterização, o trabalho com famílias vinculadas à assistência social e ao Projeto de Extensão 

Universitária do curso de Serviço Social da Universidade Estadual do Centro Oeste. 

Neste trabalho caracterizamos o Projeto de Extensão “ESPERANÇAR” Junto aos 

Catadores (as) de Materiais Recicláveis em Guarapuava-PR, o qual atende aos artigos 

mencionados, promovendo a extensão à população, difundindo as conquistas e benefícios 
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gerados na instituição, para candidatos que atendem aos requisitos estabelecidos, no caso, as 

famílias de catadores de materiais recicláveis participantes do Programa “Vida Digna”1.  

 

3.1 Serviço Social, Extensão Universitária e Políticas Públicas   

 

A afirmação dos direitos humanos está intimamente ligada à prática profissional das/dos 

assistentes sociais e foi grandemente ampliada através da Constituição Federal de 1988, 

estabelecendo assim profunda relação entre a Constituição, os direitos humanos e o Serviço 

Social.   

As principais políticas sociais com as quais os projetos de extensão se articulam são as 

políticas de Assistência social, de Habitação e do Meio Ambiente.  Ambas as políticas compõem 

o Programa Vida Digna da prefeitura.  

No Brasil, a Assistência Social, é reconhecida pela Constituição Federal de 1988 como 

direito do cidadão e como dever do Estado (NASCIMENTO, 2010). De acordo com Alex Epifanio 

(2017), a Assistência Social deve ser tratada como uma prática social, efetivando-se como uma 

política social ou continuada. A partir da promulgação da Constituição de 1988 e da Lei Orgânica 

de Assistência Social (LOAS) (BRASIL, 1993), a Assistência se tornou “[...] um dos componentes 

fundamentais na luta pela concretização das práticas de igualdade e justiça estabelecidas na 

Constituição de 1988” (EPIFANIO, 2017, p. 1-2). 

No Artigo 203 da Constituição, afirma-se que: 

 

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção 
de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. (BRASIL, 
1988). 

 

Muitas foram as conquistas alcançadas por meio da Constituição Federal de 1988 em 

relação aos direitos humanos e várias leis que regulamentam tais direitos foram aprovadas 

desde então, entre elas está “a Lei Orgânica da Saúde/LOS (1990), a Lei Orgânica da Assistência 
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Social/LOAS (1993) e a Lei de Diretrizes e Base da Educação/LDB (1996), entre outras leis” 

(NASCIMENTO, 2010, p. 87), as quais fundamentam e direcionam a atual prática profissional 

das/os assistentes sociais. 

A Política de Habitação é amparada pela Constituição Federal de 1988, a qual assegura 

que: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. (BRASIL, 1988, Art. 6).   

No Art. 23, também lemos que “É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios:” (BRASIL, 1988), “promover programas de construção de 

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico” (BRASIL, 1988 Art. 

23, § IX).  

Além do vínculo existente desde o início do Projeto Trabalho Social com a Política de 

Habitação, o andamento dele teve a afirmação do direito à moradia constantemente 

trabalhada, junto às condições dignas de habitação e de existência no espaço urbano, como 

especificado no Capítulo I do art. 182 da Constituição Federal, o qual faz parte da Lei 

denominada de Estatuto da Cidade. 

 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais: 
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, 
à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; (BRASIL, 
1988). 

 

Cunha, Soares e Pimentel (2017) fazem a seguinte análise acerca da atuação do (a) 

assistente social e o acesso à moradia: 

 

Portanto é dever desse profissional ser compromissado com a qualidade dos serviços 
prestados à população. Onde a garantia de acesso à moradia não pode ser visto pelo 
usuário como um favor do profissional, ou que não contempla as necessidades dos 
mesmos, haja vista que a atuação do Assistente Social deve estar fundamentada na 
autonomia e ampliação dos direitos dos usuários. Se o direito ao acesso à moradia for 
compreendido como bondade, benevolência ou caridade por parte do profissional, o 
mesmo não estará pondo em prática o Código de Ética da Profissão, ou a 
instrumentalidade exigida em uma atuação profissional de qualidade. (CUNHA; 
SOARES; PIMENTEL, 2017, p. 7). 
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 A comunicação junto às famílias sobre leis e políticas públicas relacionadas à habitação, 

pode ser considerada como parte principal dos encontros do ano de 2021, e continuará a ser 

trabalhada. Isso para que as famílias avaliem o Programa Vida Digna e o recebimento das casas 

de forma crítica e para que entendam o acesso à moradia em condições dignas de habitação - 

com água encanada, rede de luz elétrica, saneamento básico, fora de área de risco e etc. - como 

um direito constitucionalizado e não como uma benevolência do Estado. 

Visto que o Serviço Social é uma profissão que está inserida nas questões decorrentes 

entre o capital e o trabalho, consequentemente a Política do Meio Ambiente também envolve 

o serviço do assistente social. No capitalismo a matéria prima advinda do meio ambiente é o 

meio através do qual são produzidos os produtos que causam o desiquilíbrio ambiental 

conhecido na atualidade.  

 

Desde os primórdios da humanidade, o homem tem sido um agente transformador da 
natureza, vivendo em contato constante com ela e, a princípio, desenvolvendo uma 
produção voltada apenas a satisfazer suas necessidades imediatas, sem o 
compromisso com a acumulação de bens e riquezas. (SOUSA; GOMES; SANTOS, 2013, 
p. 2). 

 

O século XVIII foi marcado por várias mudanças consequentes da industrialização. A 

manufatura passou para a indústria (SOUSA; GOMES; SANTOS, 2013), a produção antes 

necessária para a sobrevivência se tornou larga e em grande escala aumentando o consumo e 

automaticamente o descarte de materiais na natureza. Dessa maneira a matéria-prima é 

retirada da natureza, transformada pelo homem e depois de certo tempo de uso, descartada 

na natureza, tudo de maneira rápida e numerosa, trazendo incontáveis impactos ambientais.  

Diante de tais condições a Revolução Industrial desencadeou dois processos que 

afetaram totalmente o meio ambiente: o aumento de poluentes na natureza e o crescimento 

do consumo dos recursos que são utilizados como matéria prima. Ambos processos se tornaram 

os primeiros apresentados como problemas de devastação ambiental. Outro acontecimento 

que teve destaque foi o impulsionamento da população a deixar as áreas rurais e ocupar os 

espaços urbanos, gerando um acúmulo de espaços sem infraestruturas e precários para a 

sobrevivência (SOUSA; GOMES; SANTOS, 2013). Visivelmente de maneira paralela à exploração 

dos trabalhadores ocorre a exploração ao ambiente em que estão inseridos os trabalhadores: 
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O desenvolvimento de problemas ambientais é próprio de um modo de produção 
marcado pela exploração que tem como principal objetivo a obtenção de lucro e a 
exploração do trabalhador, não possuindo características e perspectivas voltadas à 
preservação do meio ambiente. SOUSA; GOMES; SANTOS, 2013, p. 3). 

 

Através do degaste ambiental juntamente ao aumento da força produtiva foi perceptível 

a necessidade que forças fossem pensadas para a preservação ambiental. (SOUSA; GOMES; 

SANTOS, 2013).  

No Brasil a Constituição Federal de 1988 foi a primeira a tratar da questão ambiental. 

No artigo 225, do capítulo VI, lemos que: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
(BRASIL, 1988). 

 

O trabalho dos (as) catadores (as) é de extrema importância para a preservação do meio 

ambiente através da colaboração na reciclagem dos resíduos e da limpeza das cidades. Porém, 

compreendendo a atividade da catação como uma alternativa precária que restou aos (as) 

trabalhadores (as), como meio de resistência à falta de emprego e renda, os projetos de 

extensão focam a sua atuação na formação da cooperativa de catadores (as) de materiais 

recicláveis, a afim de amenizar a exploração e a precariedade do trabalho destes sujeitos.  

De acordo com Souza, Gomes e Santos (2013), relacionando a atuação do assistente 

social com as expressões da “Questão Social” e os conceitos ambientais, os (as) profissionais 

devem reavaliar posturas individuais e incentivar o associativismo, e também lutar pelo direito 

à moradia e à cidadania de populações que foram atingidas por eventos naturais. Como no caso 

das famílias de catadores (as) participantes do Projeto, que tantas vezes perderam pertences e 

até mesmo suas moradias, devido à eventos naturais somados à fatores decorrentes da falta 

de estrutura e pobreza em que estão inseridos (as). 

Assim, a atuação do Serviço Social por meio dos projetos extensão junto às famílias, 

mantendo o trabalho horizontal e dialógico, com o intuito de comunicar direitos garantidos por 

Lei em relação à moradia, ao trabalho e às condições dignas de vida. Para que assim aumente 

a autonomia individual e coletiva dentro do grupo como um todo e então progressivamente os 

direitos sejam reivindicados e afirmados, acontecendo o andamento do processo de 

emancipação política do coletivo de catadores (as) de materiais recicláveis. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluir essas linhas tem-se a plena certeza de um estudo inconcluso, ainda tanto 

por descobrir e ao mesmo tempo instigante, pois relaciona questões teóricas fundamentais 

para compreender a realidade dos (das) catadores (as), mas também, relaciona e colhe o 

conhecimento que nasce da vida concreta dos sujeitos envolvidos (equipe e participantes dos 

projetos). 

Os sujeitos que movem a universidade pública articulam suas ações a partir de um tripé: 

ensino, pesquisa e extensão. Nenhum destes eixos existem separadamente. Neste estudo foi 

possível perceber a importância da atividade da extensão, como um espaço para vivenciar tanto 

o ensino, como a pesquisa também. A extensão é um berço fecundo de conhecimentos e 

vivências da realidade social dos (as) catadores (as), um espaço fecundo de formação do 

assistente social, seja por meio do estágio curricular obrigatório ou pela participação dos (das) 

estudantes enquanto extensionistas. 

No espaço da extensão os assistentes sociais desenvolvem seu exercício profissional 

articulando o arcabouço de conhecimentos teóricos-metodológicos, ético-políticos e técnico-

operativos, sem desarticular o tripé da universidade (ensino, pesquisa e extensão). Neste 

espaço de vivências interdisciplinares, os assistentes sociais ensinam e também aprendem, 

numa troca mútua de conhecimentos, afetos e esperanças. 

Conclui-se que existe uma relação horizontal e fecunda entre a extensão universitária, a 

profissão de Serviço Social e as políticas sociais, que, ao comporem juntos a rede de serviços 

prestados pelo município, contribuem de maneira eficaz no enfrentamento das expressões da 

“Questão Social”, no caso aqui estudado, contribuem para amenizar a precarização e a 

exploração do trabalho de catadores (as) de materiais recicláveis, ao mesmo tempo em que 

articulam a garantia de direitos sociais ofertados nas várias políticas sociais. 

 

REFERÊNCIAS 

BERLINCK, Manoel Tosta. O método científico nos primórdios da Universidade: o caso de 
Andreas Vesalius de Bruxelas. 2013, Revista Ensino Sperios n 11. Disponível em: 
<https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/o-metodo-cientifico-nos-
primordios-da-universidade-o-caso-de-andreas-vesalius-de-bruxelas. Acesso em: 25 out. 2021. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2351 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Senado Federal: Brasília, 1988. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). 9394/1996. BRASIL. 

BRASIL. Lei n. 8.662, de 7 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e 
dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília-DF, 8 jun. 1993. 

CUNHA, D. S.; SOARES, M. V.; PIMENTEL, P. G. R. O assistente social na garantia de acesso à 
habitação. VIII Jornada Internacional Políticas Públicas. Universidade Federal do Maranhão, 
2017. Disponível em: 
<http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2017/pdfs/eixo4/oassistentesocialnagarantiade
acessoahabitacao.pdf. Acesso em: 07 mar. 2022.  

EPIFANIO, Alex. A Assistência Social no Brasil à Luz da Constituição de 1988 e da Lei Orgânica 
de Assistência Social (LOAS). Universidade Federal Fluminense, 2017. Disponível em: 
<https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/3267/Alex%20Ferreira%20Epif%E2nio.pdf;jsessi
onid=69C3E656B60C449BF6DCB177C15A82A4?sequence=1>. Acesso em: 25 out. 2021. 

FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? 6ª Ed - Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 

CFESS, Conselho Federal de Serviço Social. Resolução nº 533 de 29 de setembro de 2008. 
Brasília, DF, 2008.  

MACHADO, Verônica Moreno. Algumas Reflexões sobre as Concepções de Extensão 
Universitária. Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, ano MMXIII, Nº. 000035, 
14/08/2013. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/algumas-reflexoes-
sobre-concepcoes-de-extensao-universitaria> Acesso em: 20 nov. 2021.  

MARCONI, Marina de; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 5ª Ed. 
São Paulo: Atlas 2003. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Disciplinaridade, interdisciplinaridade e complexidade. In.: 
Revista Emancipação (v.10 nº 02, p. 435-442). Ponta Grossa, UEPG, 2010. 

MINAYO, Maria Cecilia de Souza. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis. 
Rio de Janeiro. Edit. Vozes, 1994. 

NASCIMENTO, S. G. do. Direitos Humanos e Assistência Social: A Experiência do Brasil Pós-
1988. Universidade Federal de Pernambuco: Recife, 2010. 

NOGUEIRA, M. das D. P. (Org.). Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas – 
Documentos básicos do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 
Públicas Brasileiras 1987 – 2000. Belo Horizonte: PROEX/UFMG; o Fórum, 2000. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23ª Ed – revista e 
atualizada. São Paulo: Cortez, 2007.  

SOUZA, O. S. S. de; FERREIRA, L de S. A Regulamentação da Extensão Universitária no Brasil. 
Revista Mosaicum, n. 8 – ago./dez. 2008. Disponível em: 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2352 

file:///C:/Users/prate/Downloads/admin,+A+regulamenta%C3%A7%C3%A3o+da+extens%C3%
A3o+universit%C3%A1ria+no+Brasil.pdf Acesso em: 25 nov. 2021. 

SOUSA, M. T. C. S. de; GOMES, I. L. S. F.; SANTOS, M. M. S. dos. Serviço social e meio 
ambiente: Um desafio para a atuação de assistentes sociais. VI Jornada Internacional de 
Políticas Públicas. Universidade Federal do Maranhão, 2013. Disponível 
em:http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo11-
questaoambientalepoliticaspublicas/servicosocialemeioambiente-
umdesafioparaaatuacaodeassistentessociais.pdf. Acesso em: 6 mar. 2022.  

TRABALHO SOCIAL. Plano Trabalho Social com Famílias de Catadores de Materiais 
Recicláveis em Guarapuava/PR. Universidade Estadual do Centro-Oeste, 2021. 

VESCHI, Benjamin. Etimologia de universidade. 2019. Disponível em: 
<https://etimologia.com.br/universidade/>. Acesso em: 25 out. 2021.

  


