Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Sociais e Direitos Sociais NEPPS
O NEPPS vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social na UFPE e, desde 1992, trabalha com as
seguintes linhas de pesquisa desse Programa:
Estado, Políticas Sociais e Ação do Serviço Social;
Serviço Social, trabalho e questão social;
Serviço Social, ação política e sujeitos coletivos.
Incluem-se no seu plano de trabalho, a organização de seminários, eventos e atividades técnico-científicas, projetos de
análise e avaliação de políticas sociais, combinando o ensino a pesquisa e a extensão. O conjunto dessas ações tem
como repercussão:
1.Integração das atividades de ensino, em nível de graduação e pós-graduação;
2.Apresentação de comunicações e divulgação de trabalhos científicos;
3.Promoção de debates e organização de eventos técnico-científicos;
4.Produção de teses e dissertações sobre temas transversais trabalhados pelo NEPPS;
5.Prestação de serviços de consultoria e assistência técnica a organizações públicas e da sociedade civil.
A participação de pesquisadores de outras áreas de conhecimento e de alunos, o intercâmbio com outros grupos de
pesquisa da UFPE e de outras universidades têm contribuído para a representatividade do Núcleo na comunidade
científica. Desde sua implantação, o NEPPS tem creditado a seu favor a implementação, execução e avaliação de
projetos na área de capacitação de recursos humanos, pesquisa e consultoria técnica junto a FUNASE; SDS; Comissão
de Processos Seletivos – COVEST/COPSET/IPAD/FADURPE; Programa de Água Subterrânea para o Nordeste em
colaboração com o Serviço Geológico Canadense -SGC/CIDA; Núcleo de Saúde Pública NUSP/UFPE, além de
intercâmbio científico com entidades internacionais -IUCISD e nacionais – DINTER/UFPE-IERSA. Atualmente,
desenvolve projetos de pesquisa sobre: intersetorialidade e políticas sociais – gestão da Assistência Social; a questão
agrária – juventude rural e avaliação de ações de desenvolvimento territorial sustentável; Política de Saúde –
desigualdades sociais, pobreza e políticas de saúde para pessoas com HIV/Aids em Recife, Cape Town (África do Sul) e
Maputo (Moçambique); Direitos Humanos e luta anticapitalista. Mantém um PROCAD com a Universidade Federal do
Pará, Pós-Graduação em Serviço Social e está iniciando um projeto CAPES/Aulp com a Universidade Eduardo
Mondlane, em Moçambique.
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