
COMPASS
Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão sobre 

Comunicação Pública, Assistência Social e 
Serviço Social 



Histórico de evolução
• Criado em 2016/2 
• Reconhecido pelo CNPq em 2018 (Compas)
• Liderado pela professora dra. Kênia A. Figueiredo. 
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O que é o COMPASS?

É um Grupo de estudos, pesquisa e 
extensão sobre comunicação pública, 
Assistência Social e Serviço Social que 
tem por objetivo refletir sobre essas 
áreas de intervenção e conhecimento, 
buscando suas transversalidades e 
conexões.  
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Objetivos específicos 

• Contribuir para a inserção da comunicação pública nas políticas sociais, 
uma vez que a comunicação pública se situa no campo dos direitos 
humanos e se particulariza entre os variados tipos de comunicação por 
ser  comprometida com o fortalecimento da democracia e com a 
formação da cidadania. Compreende-se ainda que a comunicação e 
cultura são categorias intercambiáveis, sendo elementos necessários, 
bem como inerentes à execução das políticas sociais;  

• Contribuir para a reflexão no Serviço Social sobre a função pedagógica 
do assistente social que a partir do Movimento de Reconceituação
assumiu o caráter de educação popular. 

• Contribuir para o aprofundamento e desenvolvimento da linguagem 
enquanto um instrumento técnico-operativo do assistente social.  

4



5

Linhas de Pesquisa 

• Comunicação Pública 
• Assistência Social 
• Serviço Social 
• Sistema Prisional 

📖



Pesquisa Comunicação Pública junto 
aos/às usuários/as da Assistência 
Social no Distrito Federal. (2016-2018)

Seminário sobre a prática de pesquisa 
nos equipamentos da Assistência 
Social do Distrito Federal. (2017)

Roda de Conversa - Serviço Social e 
Comunicação Pública: um diálogo 
possível. (Semana Universitária 2017)

Parceria no Projeto de Pesquisa 
“Ouvindo as Ouvidorias do sistema 
prisional” - LaPCom (2017-2019)

Atividades 
realizadas 



4 alunos de iniciação cientifica, 
sendo dois bolsistas com o 
projeto Cartas do Cárcere - O 
atendimento social às famílias de 
egressos no sistema prisional no 
Sistema Único de Assistência 
Social (2017-2018).

Aula Pública – Diálogo sobre 
Comunicação Pública e Serviço 
Social (2018)

Mini curso – Serviço Social e o 
direito à comunicação (Semana 
Universitária 2018)

Atividades 
realizadas 



Atividades 
realizadas 

Participação no XVI Encontro Nacional de 
Pesquisadores (as) em Serviço Social
apresentando dois trabalhos orais: 
Comunicação Pública: um direito necessário à 
Assistência e ao Sistema Prisional;
Serviço Social e Comunicação Pública: conexão 
para a construção de uma cultura hegemônica 
dos trabalhadores (2018)

4 alunos de iniciação cientifica com o projeto O 
direito à comunicação pública dos egressos do 
sistema prisional e seus familiares no Sistema 
Único de Assistência Social do Distrito Federal 
(2018-2019)

Lançamento do Blog COMUNICASS 
em parceria com o grupo 
NEPMQS da Universidade 
Federal de Santa Maria. 



Membros 

O Compass é composto por docentes e discentes do Departamento de Serviço 
Social/IH/UnB, técnicos e profissionais de Serviço Social e Comunicação, especialistas 
em políticas sociais desde que interessados no desenvolvimento do objeto de estudos 
do grupo
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