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1- Código de ética do Assistente Social comentado
http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP2011_CFESS.pdf112. O significado do papel politico do III Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais- CBAS-1979.
https://www.passeidireto.com/arquivo/46672758/congresso-da-virada/16
12. O movimento de reconceituação: 40 anos depois.
http://seminarioservicosocial2017.ufsc.br/files/2017/05/Eixo_2_139.pdf
17-Serviço social: direitos e competências profissionais
http://www.poteresocial.com.br/livro_para_download-servico-social-direitos-sociais-ecompetencias-profissionais/
24-Transformações societárias e serviço social.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0101-6628&lng=pt&nrm=iso
25- A Organização do trabalho no século XX
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2649454/mod_resource/content/1/PINTO%202007%20A%
20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%20no%20S%C3%A9culo%2020.pdf
34-Neoliberalismo e os antecedentes da “ crise” do estado.
http://www.cristinapaniago.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Keynesianismo_Neoliberalismo_e_
os_Antecedentes_da_Crise_do_Estado.185191109.pdf
35- Crise do socialismo e ofensiva neoliberal.
https://www.skoob.com.br/livro/pdf/crise-do-socialismo-e-ofensivaneolibera/livro:531662/edicao:540216
36- Perícia social: uma proposta de um percurso operativo.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282013000300001
37- Desvendando as determinações sócios- históricas do instrumental técnico- operativo do serviço
social na articulação entre demandas e projetos profissionais.
http://www.unirio.br/unirio/cchs/ess/Members/altineia.neves/instrumentos-e-tecnicas-em-servicosocial/trindade-rosa-l-predes-desvendando-as-determinacoes-socio-historicas-do-instrumentaltecnico-operativo-do-servico-social-na-articulacao-entre-demandas-sociais-e-projetosprofissionais/view
38- As políticas brasileiras de seguridade social.
https://www.passeidireto.com/arquivo/26315496/as-politicas-brasileiras-de-seguridade-socialprevidencia-social---maria-do-soco

39-Política Nacional de estágio
http://www.cfess.org.br/arquivos/pneabepss_maio2010_corrigida.pdf
40-Lei nº 11.788 de 2008
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/93117/lei-do-estagio-lei-11788-08
41-Coletânia de leis e resoluções: assistentes sociais: ética e direitos.
http://www.cfess.org.br/arquivos/LEGISLACAO_E_RESOLUCOES_AS.pdf
42-o projeto ético político do serviço social.
http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/teixeira-joaquina-barata_-braz-marcelo201608060407431902860.pdf
43-Meia formação não garante um direito
http://www.cfess.org.br/arquivos/BROCHURACFESS_ESTAGIO-SUPERVISIONADO.pdf
44-A dimensão técnica operativo do serviço social e política social.
http://www.cress-mg.org.br/arquivos/Revista-3.pdf
45- Atribuições privativas do/a assistente social em questão
http://www.cfess.org.br/arquivos/atribuicoes2012-completo.pdf
46-Instruuções sociais de processos, sentenças e decisões.
http://www.cressrn.org.br/files/arquivos/8W95x91Vh0eXhsCK46ge.pdf
48-Portaria / GM nº 3.088 de 23 de dezembro de 2011.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html
49-Lei nº 10.216 de 06 de Abril de 2001
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10216.htm
50-projeto ético político do serviço social e sua relação com a reforma sanitária
http://www.fnepas.org.br/pdf/servico_social_saude/texto2-3.pdf
51-O trabalho do serviço social nos serviços substitutivos de saúde mental
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-66282010000200008&script=sci_abstract
52-ERA DOS DIREITOS
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/297730/mod_resource/content/0/norberto-bobbio-a-erados-direitos.pdf
1-Politica Social do Capitalismo Tardio
https://www.google.com/search?q=politica+social+no+capitalismo+tardio+pdf&rlz=1C1GCEU_ptBRBR821BR821&oq=politica+social+do+capitalismo&aqs=chrome.5.69i57j0l5.18696j1j8&sourceid=c
hrome&ie=UTF-8
2-A ética protestante e o espírito do capitalismo
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ptBRBR821BR821&ei=piV4XL_IC7u25OUP3YmPgA4&
q=a+%C3%A9tica+protestante+e+o+esp%C3%ADrito+do+capitalismo+pdf&oq=a+%C3%A9tica+prote
statnte+&gs_l=psy-ab.1.1.0i13l10.29648.42178..51747...0.0..0.157.2548.0j21......0....1..gwswiz.....0..0i71j0j0i67j0i131.b8zGJQdlHG8

53- Direitos humanos no Brasil: aportes para a compreensão das ambiguidades e armadilhas
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaempauta/article/view/15079
54-Educação em direitos humanos e diversidade diálogos interdisciplinares
http://www.ufal.edu.br/aedhesp/bibliteca-virtual/downloads/livro-educacao-humanos-ediversidade-dialogos-interdisciplinares
55-Notas sobre cidadania e modernidade
http://www.rabaneda.adv.br/download/Ciencias%20Pol%EDticas/NOTAS-SOBRE-CIDADANIA-EMODERNIDADE-Carlos-Nelson-Coutinho.pdf
56-Para além dos direitos humanos
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/veiculos_de_comunicacao/NOR/NOR0
237/NOR0237_05.PDF
57-lei 8.662/93 – lei que regulamenta a profissão do assistente social
http://www.cfess.org.br/arquivos/legislacao_lei_8662.pdf
58-Resolução CFESS 533
http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao533.pdf
59-Cinco notas a propósito da questão social
https://docit.tips/download/1a-jose-paulo-netto-5-notas-a-proposito-da-questao-social_pdf
60-O serviço social na divisão do trabalho
http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0811994_10_cap_03
61-la naturaleza del servicio social
http://www.fts.uner.edu.ar/academica/ccc/archivos/catedras/2010/Trabajo_Social_Con/Montano_l.
pdf
62-Identidade cultural surda na diversidade brasileira
https://pt.scribd.com/document/52382999/Identidade-Cultural-Surda-na-Diversidade-Brasileira
63-O direito da comunicação
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2013/JornadaEixo2013/anais-eixo8direitosepoliticaspublicas/odireitoacomunicacao-aslibraseosdesafiosdaeducacaodossurdos.pdf
64-O silencioso despertar do mundo surdo
http://www.revistafenix.pro.br/PDF7/03%20ARTIGO%20FERNANDAPINTO.pdf
65-História dos movimentos dos surdos
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/10178/ssoar-etd-2006-2-monteirohistoria_dos_movimentos_dos_surdos.pdf?sequence=1
66- A política social do estado capitalista
https://pt.scribd.com/doc/177436059/A-Politica-Social-do-Estado-Capitalista-Vicente-de-PaulaFaleiros-8%C2%AA-Edicao-revista
67-Cultura da crise e seguridade sociaL
http://www.cortezeditora.com/Algumas_paginas/Cultura_da_crise_e_seguridade_social.pdf

68-As categorias gênero e raça etnia como evidências da questão social
https://ojs.franca.unesp.br/index.php/SSR/article/view/12
69-Violência de gênero
https://books.google.com.br/books?id=0MSZBAAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=violencia+de+gener
o,+linguagem+e+direito&source=bl&ots=w6qAXyl8nD&sig=ACfU3U1bnaA6WVRDtDXU26dVzQxot2S
NAw&hl=ptBR&sa=X&ved=2ahUKEwi1g7KT7IrhAhWRK7kGHTYAA9wQ6AEwB3oECAMQAQ#v=onepage&q=violen
cia%20de%20genero%2C%20linguagem%20e%20direito&f=false

