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Apresentação do Projeto:
Trata-se de um TCC Mestrado em Serviço Social onde se realizará um estudo em uma abordagem
qualitativa, associada a elementos quantitativos. O problema central da pesquisa está em analisar o trabalho
profissional do assistente social no contexto de ampliação do espaço ocupacional nas Instituições Federais
de Educação Superior (IFES), no cenário de transformações sociais que afetam o mundo do trabalho e os
trabalhadores. Parte-se do pressuposto de que enquanto trabalhador assalariado, ainda que inserido em
instituições no âmbito do Estado, os profissionais de Serviço Social não estão imunes à precarização.
Será realizado a partir de uma pesquisa documental e da revisão bibliográfica, que acompanhará todo o
processo de desenvolvimento da pesquisa. Será adotada a pesquisa de campo para a coleta de dados, a
realização de entrevistas semi-estruturadas com assistentes sociais das instituições lócus desta pesquisa,
quais sejam, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e o Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), na especificidade dos Campi situados no município de
Natal/RN.

Objetivo da Pesquisa:
Objetivo Primário: Analisar os determinantes e as formas através das quais a precarização se expressa no
trabalho do assistente social na educação, no contexto de expansão do espaço ocupacional, na
particularidade da assistência estudantil.
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Objetivos Secundários: Analisar os determinantes da precarização do trabalho do assistente social no
espaço ocupacional da assistência estudantil; Analisar as condições objetivas e subjetivas do trabalho do
assistente social, demarcando as expressões da precarização nesse espaço ocupacional; Analisar as
implicações das expressões da precarização nas respostas às demandas dos estudantes e nas
competências e atribuições profissionais; Analisar as estratégias profissionais dos assistentes sociais no
enfrentamento a precarização do trabalho na assistência estudantil.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Riscos: Os riscos relativos à participação nesta pesquisa são mínimos, restringindo-se a algum
constrangimento que o participante possa ter em relação a alguma das perguntas a ele direcionadas. Nesse
caso, terá o pleno direito de se recusar a responder e/ou de solicitar a suspensão parcial da gravação de
voz realizada. E, apesar de não estarem previstos, caso haja algum dano ou problema comprovadamente
resultante desta pesquisa, o participante será indenizado, sendo isto de responsabilidade da pesquisadora.
A pesquisadora assume também o compromisso de encaminhar para atendimento no Serviço de Psicologia
Aplicada da UFRN, o participante que, no período de ocorrência da pesquisa, possa ter algum problema de
ordem psicológica decorrente de sua participação no estudo.
Benefícios: Os benefícios desta pesquisa estão em contribuir no estudo e reflexão sobre o trabalho do
assistente social, no contexto de transformações que o envolvem e redimensionam na sociedade
contemporânea. As questões e análise demarcadas para esta pesquisa constituem, nesse sentido,
pressupostos fundamentais à problematização do trabalho do assistente social na educação, no
desvelamento das formas pelas quais a precarização se expressa e atinge o seu trabalho na assistência
estudantil. Nesse sentido, a relevância desta pesquisa está em contribuir na produção do conhecimento
sobre o Serviço Social, de modo a colaborar na reflexão sobre o contexto geral de transformações que o
atravessam e que atingem o assistente social em sua condição de trabalhador assalariado.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
A pesquisa encontra-se bem descrita, apresentando uma temática de pesquisa bastante relevante. O
Projeto mostra sua importância cientifica ao analisar os determinantes e as formas através das
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quais a precarização se expressa no trabalho do assistente social na educação, no contexto de expansão
do espaço ocupacional, na particularidade da assistência estudantil.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
A pesquisadora apresentou todos os formulários devidamente preenchidos, assinados e com o timbre das
duas instituições onde será realizado o estudo, tais como Cartas de Anuência, Cronograma das etapas da
pesquisa com previsão do inicio da coleta de dados para o mês de novembro/2017, bem como folha de
rosto, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)/Autorização de Gravação de Voz bem descrito e
com folhas numeradas.
Recomendações:
Nada a Referir
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Sem pendências.
o protocolo em questão encontra-se dentro dos preceitos básicos da ética nas pesquisas que envolvem
seres humanos
Considerações Finais a critério do CEP:
1. Apresentar relatório parcial da pesquisa, semestralmente, a contar do início da mesma.
2. Apresentar relatório final da pesquisa até 30 dias após o término da mesma.
3. O CEP HUOL deverá ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o curso
normal do estudo.
4. Quaisquer documentações encaminhadas ao CEP HUOL deverão conter junto uma Carta de
Encaminhamento, em que conste o objetivo e justificativa do que esteja sendo apresentado.
5. Caso a pesquisa seja suspensa ou encerrada antes do previsto, o CEP HUOL deverá ser comunicado,
estando os motivos expressos no relatório final a ser apresentado.
6. O TCLE deverá ser obtido em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra com o sujeito de
pesquisa.
7. Em conformidade com a Carta Circular nº. 003/2011CONEP/CNS, faz-se obrigatório a rubrica em todas
as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu responsável e pelo pesquisador.
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Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento

Arquivo

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
do Projeto
ROJETO_1007527.pdf
Cronograma
CronogramaDePesquisa.doc
Outros

Roteiro_de_Entrevista_Pesquisa.doc

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador
Outros

Projeto_de_Pesquisa_Sheine.doc

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência
Outros

Termo_de_Consentimento_Livre_e_Escl
arecido_TCLE.doc

Outros

AnuenciaUFRN.pdf

Folha de Rosto

FolhaDeRosto.pdf

FolhaDeIdentificacaoDoPesquisador.pdf

AnuenciaIFRN.pdf

Postagem

Autor

Situação

11/10/2017
16:45:12
11/10/2017
16:43:54
11/10/2017
15:23:51
11/10/2017
15:22:58

Aceito
SHEINE SANTOS
DO NASCIMENTO
SHEINE SANTOS
DO NASCIMENTO
SHEINE SANTOS
DO NASCIMENTO

Aceito

11/10/2017
15:22:33
11/10/2017
15:19:53

SHEINE SANTOS
DO NASCIMENTO
SHEINE SANTOS
DO NASCIMENTO

Aceito

11/10/2017
15:19:30
11/10/2017
15:19:03
11/10/2017
10:50:42

SHEINE SANTOS
DO NASCIMENTO
SHEINE SANTOS
DO NASCIMENTO
SHEINE SANTOS
DO NASCIMENTO

Aceito

Aceito
Aceito

Aceito

Aceito
Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
NATAL, 03 de Novembro de 2017

Assinado por:
SERGIO ALBUQUERQUE
(Coordenador)
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