Especialização em Políticas Públicas: Gestão,
Interdisciplinaridade e Família

O Curso de Especialização em Políticas Públicas: Gestão, Interdisciplinaridade e Família do
Centro Universitário Unihorizontes, em Belo Horizonte, foi concebido em razão de uma
necessidade emergente do mercado de profissionais que atuam nos serviços das diversas
políticas públicas, diretamente voltadas ao trabalho social com famílias.Nas sociedades
globalizadas e com alta complexidade social e política, a agenda do mundo do trabalho está em
constante transformação. No interior desta agenda, em âmbito global, cresce cada vez mais a
demanda por profissionais qualificados para atuarem na área de gestão de políticas públicas. No
Brasil, desde a Constituição de 1988, os grandes desafios socioassistenciais têm demandado um
conjunto expressivo de políticas públicas, nas mais diversas áreas tais como assistência social,
saúde, educação, habitação, mobilidade urbana, segurança pública, dentre outras. Em todas
essas áreas de políticas sociais, em todos os níveis da gestão governamental, a instituição
família, como um tema transversal e interdisciplinar, tem ocupado centralidade, sobretudo
àquelas famílias em situação de vulnerabilidade e risco social as quais têm exigido respostas
especialmente complexas dos órgãos governamentais.Neste contexto, de crescimento da
demanda por gestores de políticas públicas em geral e de políticas sociais voltadas para a
proteção social das famílias, em particular, que o Centro Universitário Unihorizontes, através do
Curso de Serviço Social, está oferecendo o curso de especialização em “Políticas Públicas:
Gestão, Interdisciplinaridade e Família”. Com este curso busca-se oferecer, aos mais diversos
profissionais, uma capacitação qualificada, embasada num conteúdo crítico-político, com a
finalidade de formar gestores de políticas que possam atuar dentro de padrões éticos,

humanitários e técnicos para uma gestão eficiente das políticas públicas. Além disso, este curso
visa conhecer os principais instrumentos de gestão necessários para assegurar a proteção social
e a autonomia para todas as famílias, em particular àquelas que mais necessitam. Para mais
informações, clique aqui.O CRESS-MG não se responsabiliza pelo conteúdo divulgado.

CRESS-MG informa: o planejamento e a realização dos cursos divulgados são de responsabilidade dos seus
idealizadores, bem como os valores cobrados, a programação, a metodologia aplicada e os posicionamentos
políticos adotados. Ressaltamos que o CRESS-MG tem como missão fiscalizar, orientar e defender o exercício da
profissão de Serviço Social em Minas Gerais, com vistas à qualidade da formação e da prestação dos serviços
profissionais, preservando os direitos da população atendida e as prerrogativas da profissão. Estas, por sua vez,
visam contribuir para o fortalecimento de uma cultura política com orientação emancipatória e respeito à diversidade,
cumprindo, assim, com os compromissos e a direção social expressos no projeto ético-político do Serviço Social.

