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SERVIÇO SOCIAL
Matriz Curricular
MATRIZ CURRICULAR
SERVIÇO SOCIAL
Código
016001001

Disciplinas
1º Período
Leitura e Lógica de Produção de Textos

016001002

Metodologia do Trabalho Científico e da Pesquisa

-

4

60

016001003

Fundamentos Epistemológicos do Serviço Social

-

4

60

016001004

Filosofia

-

4

60

016001005

Sociologia

-

4

60

016001006

Formação Sócio- Histórica do Brasil

-

4

60

Total

24

360

Código
016001007
016001008

Pré-requisito Créditos
4

Disciplinas
Pré-requisito Créditos
2º Período
Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos
4
do Serviço Social I
Fundamentos de Economia Contemporânea
4

C.H.
60

C.H.
60
60

016001009

Psicologia

-

4

60

016001010

Antropologia

-

4

60

016001011

Ciência Política

-

4

60

016001012

Trabalho e Questão Social

Código
016001013
016001014

-

4

60

Total

24

360

Disciplinas
Pré-requisito Créditos
3º Período
Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos
4
do Serviço Social II
Ética Profissional
4

C.H.
60
60

016001015

Serviço Social e Movimentos Sociais

-

4

60

016001016

Serviço Social e Questão Social

-

4

60

016001017

Direito e Legislação Social

-

4

60

016001018

Psicologia Social

-

4

60

Total

24

360

Código
016001019
016001020

Disciplinas
Pré-requisito Créditos
4º Período
Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos
4
do Serviço Social III
Direitos Humanos e Cidadania
4

C.H.
60
60

016001021

Política Social I

-

4

60

016001022

Seguridade Social – Saúde

-

4

60

016001023

Planejamento e Administração em Serviço Social

016001024

Serviço Social e Diversidades Contemporâneas

Código
016001025

Disciplinas
5º Período
Política Social II

016001026
016001027

-

4

60

-

4

60

Total

24

360

Pré-requisito Créditos

C.H.

-

4

60

Seguridade Social - Assistência Social

-

4

60

Elaboração, Avaliação e Monitoramento de
Programas e Projetos Sociais
Processos de Trabalho do Serviço Social

-

4

60

-

4

60

016001029

Pesquisa Social

-

4

60

016001030

Estratégias e Técnicas da Ação Profissional I

-

4

60

Total

24

360

016001028

Código
016001031

Disciplinas
6º Período
Seguridade Social – Previdência

016001032

Pré-requisito Créditos

C.H.

-

4

60

Estratégias e Técnicas da Ação Profissional II

-

4

60

016001033

Estatística

-

4

60

016001034

Análise de Indicadores Sociais

-

4

60

016001035

Gestão e Tecnologias Sociais

-

4

60

Estágio Supervisionado em Serviço Social I

016001007
016001013
016001014
016001019

4 Teór.
10 Prát.

225

Total

34

525

016001036

Código

Disciplinas
7º Período

Pré-requisito Créditos

C.H.

016001037

Estágio Supervisionado em Serviço Social II

016001036

4 Teór.
10 Prát.

225

016001038

Política Social: habitação e meio ambiente

-

4

60

016001039

Política Social Setorial: questão rural e urbana

-

4

60

016001040

Política Social Setorial: Infância e Adolescência

-

4

60

016001041

Políticas Sociais e Redes Sociais

-

4

60

016001042

Trabalho de Conclusão de Curso I

-

4

60

Total

34

525

Código
016001043

Disciplinas
8º Período
Trabalho de Conclusão de Curso II

016001044

Pré-requisito Créditos

C.H.

-

4

60

Gerontologia Social

-

4

60

016001045

Tópicos em Serviço Social

-

4

60

016001046

Assessoria, Consultoria e Recursos Humanos

-

4

60

Optativa

-

4

60

Total

16

240

CARGA HORÁRIA DA MATRIZ
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
TOTAL GERAL DA MATRIZ

3.090
200
3.290

DISCIPLINAS OPTATIVAS
DISCIPLINAS

CREDITOS

CH

Direito de Família

4

60

Serviço Social e Educação

4

60

Libras

4

60

EMENTAS - CURSO SERVIÇO SOCIAL
1º PERÍODO
LEITURA E LÓGICA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS 60/h
Ementa
Estudo da conceituação de língua, linguagem e fala articulado ao estudo de textos oral e
escrito, considerada a variação lingüística. Coerência e coesão relacionadas aos articuladores
textuais. Estudo do parágrafo e formas de desenvolvimento. Diferenciação das tipologias
textuais. Estratégias de leitura.
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO E DA PESQUISA 60/h
Ementa
Fundamentos da teoria do conhecimento, epistemologia, ciência, ideologia, crise paradigmática
e pós-modernidade. Disciplinaridade, interdisciplinaridade e perspectivas multidisciplinares e
multirreferenciais na produção e difusão do conhecimento científico. Métodos e técnicas de
estudo. Tipos de trabalho científicos e normas de elaboração: resenha, resumo, artigo,
científico e comunicação científica.
FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL 60/h
Ementa
A constituição e as bases de desenvolvimento da profissão na divisão social e técnica do
mundo do trabalho. Compreensão dos fundamentos teóricos do Serviço Social nos diferentes
períodos de sua trajetória à luz dos respectivos fundamentos epistemológicos e históricos. A
focalização do Serviço Social como especialização do trabalho coletivo. Elementos
constitutivos do processo de trabalho do Assistente Social no mundo contemporâneo.
FILOSOFIA
60/h
Ementa
A origem da Filosofia. O nascimento da Filosofia. Campos de investigação da Filosofia.
Principais períodos da história da Filosofia. A Razão. As concepções da verdade. O
conhecimento. A lógica. A metafísica. As ciências. O mundo da prática. Matrizes históricas do
pensamento filosófico ocidental: a relação ética e filosofia; ética e sociedade; sistema de
valores; o conceito de justiça; ética e moral; conceito de cidadania e democracia.
SOCIOLOGIA
60/h
Ementa
As matrizes clássicas do pensamento sociológico e as rupturas ocorridas no século XIX:
ciência, tecnologia e capitalismo. A Ciência Sociológica focalizada no homem, sociedade,
valores e história. O fato social em Durkheim, a teoria compreensiva de Max Weber, a crítica

marxista e as necessidades sociais. Matrizes da Sociologia Contemporânea com focalização
em Anthony Gidens e Zygmunt Bauman.
FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA DO BRASIL 60/h
Ementa
A formação social do Brasil: gênese e desenvolvimento das classes sociais. A herança colonial
e a constituição do Estado Nacional. A industrialização e a urbanização. Nacionalismo e
inserção no capitalismo mundial.
2º PERÍODO
FUNDAMENTOS HIST. TEÓR. E METOD. DO SERVIÇO SOCIAL I 60/h
Ementa
Expansão do capitalismo monopolista. O agravamento da questão social no capitalismo
monopolista. A atuação do Estado e a necessidade do serviço social como profissão
institucionalizada. O Serviço Social como prática social e o papel da Igreja Católica na
qualificação dos agentes sociais leigos.
FUNDAMENTOS DA ECONOMIA CONTEMPORÂNEA 60/h
Ementa
Noções básicas da economia: escassez, fatores de produção e do funcionamento da
economia, bens econômicos, mensuração da atividade econômica. Introdução aos principais
aspectos do desenvolvimento econômico.
PSICOLOGIA
60/h
Ementa
A ciência intuitiva das crenças sociais. Introdução à Psicologia da personalidade. Natureza,
desenvolvimento e formação da personalidade e grupos sociais. Principais teorias da
personalidade. Abordagem Behaviorista, Psicanalítica, Humanista e Sócio-Histórica.
ANTROPOLOGIA 60/h
Ementa
O campo de conhecimento no qual a compreensão dos diversos sistemas de representação e
simbólicos que convivem na contemporaneidade. Cultura sob o enfoque de produção histórica.
As diversas relações entre o material e o simbólico na construção das identidades sociais e
expressões culturais de diferentes segmentos ou grupos sociais, com ênfase na realidade
brasileira.
CIÊNCIA POLÍTICA 60/h
Ementa
A ciência da política. Os clássicos da política. A política como ciência autônoma. Elementos de
política. Partidos políticos. Política e direito constitucional. Moral e política. Concepções de
Estado Moderno . O Estado e o cidadão. Fundamentos do Estado moderno. Formas de
governos e de Estado. Estado, povo e nação. O Estado e o direito. Papel histórico do Estado.
Conteúdo social e formas de Estado. Soberania e governo. Estado e ordem econômica e
social.
TRABALHO E QUESTÃO SOCIAL 60/h
Ementa
A inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho. A constituição das classes sociais, do
Estado e as particularidades regionais. Desenvolvimento desigual e combinado na agricultura,

indústria e serviços (setores primários, secundários e terciários). A reprodução da pobreza e da
exclusão social nos contextos rural e urbano. As perspectivas contemporâneas de
desenvolvimento e suas implicações sócio-ambientais.
3º PERÍODO
FUNDAMENTOS HIST. TEÓR. E METOD. DO SERVIÇO SOCIAL II 60/h
Ementa
A institucionalização do Serviço Social no Brasil: Demandas societárias e respostas
profissionais entre as décadas de 30 e 70. As construções teórico-metodológicas relevantes do
período. Processo de organização política da categoria. A construção de um novo projeto éticopolítico profissional.
ÉTICA PROFISSIONAL 60/h
Ementa
Os fundamentos ontológicos da dimensão ético-moral da vida social. A construção da ética
profissional, a deontologia e a diciologia: valores e implicações no exercício profissional. A
trajetória da ética na história do Serviço Social. A construção e o significado do projeto ético político e profissional.
SERVIÇO SOCIAL E MOVIMENTOS SOCIAIS 60/h
Ementa
Processos de intervenção junto aos movimentos sociais. Construção do objeto, dos objetivos e
dos instrumentos técnico-operativos de atuação profissional.
SERVIÇO SOCIAL E QUESTÃO SOCIAL 60/h
Ementa
O processo de produção e reprodução da questão social na sociedade capitalista. Significado
contemporâneo da questão social no Brasil. Principais formas de expressão da questão social.
Exploração do trabalho e desigualdade social. Questão social como matéria prima do exercício
profissional do Serviço Social. Perspectivas para aprender as várias expressões da questão
social a partir da ótica do Serviço Social. Processo de conhecimento e intervenção em Serviço
Social.
DIREITO E LEGISLAÇÃO SOCIAL 60/h
Ementa
A construção das instituições de Direito no Brasil, bem como das formas de estruturação dos
direitos e garantias fundamentais da cidadania. A organização
do Estado, dos poderes e da ordem social. A Constituição Federal e suas interfaces com as
legislações específicas. O Direito Internacional e suas implicações nas relações políticas de
trabalho e de seguridade social. O Direito do Trabalho e a legislação trabalhista e
previdenciária. O Direito de Família, a adoção, e o Direito Penitenciário.
PSICOLOGIA SOCIAL 60/h
Ementa
A relação indivíduo-sociedade na perspectiva da psicologia social. Grupos e instituições como
instâncias mediadoras das relações indivíduo-sociedade.
4º SEMESTRE
FUNDAMENTOS HIST. TEÓR. E METOD. DO SERVIÇO SOCIAL III

60/h

Ementa
Internacionalização do capital, acumulação flexível, hegemonia do projeto neoliberal: as bases
de organização do trabalho e das relações Estado sociedade na década de 1970. As formas de
expressão e enfrentamento da questão social no Brasil e o Serviço Social.
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 60/h
Ementa
Desenvolvimento e democracia, as conferências da ONU e a promoção de direitos; direitos
geracionais; as políticas públicas; as desigualdades sociais e os obstáculos para os direitos
humanos; educação, violência, justiça, universalidade e redes sociais; o processo de
intervenção nos diferentes contextos, enfocando os campos de atuação, demandas e respostas
do serviço social.
POLÍTICA SOCIAL I
60/h
Ementa
Primórdios das políticas sociais. Lei dos Pobres. Liberalismo e Estado-mínimo. Quebra da
Bolsa de Valores de Nova Iorque. Modelo Keynesiano de Economia Nacionalista. Welfare State
ou Estado de Bem Estar Social. Definição de política social.
SEGURIDADE SOCIAL: SAÚDE
60/h
Ementa
A história da saúde pública no Brasil. Sistema Único de Saúde. A prática profissional do
assistente social na esfera da saúde pública e privada.
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 60/h
Ementa
Processos e técnicas do planejamento. Aspectos sociais do planejamento; rebatimentos
sociais, econômicos e administrativos; planejamento como processo de mudança; aspectos
técnicos e metodológicos; etapas do planejamento; fixação de prioridades, objetivos, metas;
planejamento e gestão de serviços nas diversas áreas sociais;
.
SERVIÇO SOCIAL E DIVERSIDADES CONTEMPORÂNEAS 60/h
Ementa
Demandas e debates contemporâneas do Serviço Social. Concepções e interseções sobre
gênero, etnias e minorias. Sua estrutura social com ênfase nas condições de vida, trabalho e
manifestações sócio-culturais. A atuação do Serviço Social nas diferentes interseções.
5º PERÍODO
POLÍTICA SOCIAL II
60/h
Ementa
Concepções de Política Social em diferentes perspectivas teóricas. A evolução e formulação
das políticas sociais no Brasil. O papel do Estado e as novas formas de Regulação social. A
questão social e o desenvolvimento do Sistema brasileiro de Proteção Social.
SEGURIDADE SOCIAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL 60/h
Ementa
O sistema de seguridade social instituído na Constituição brasileira de 1988. Análise das
políticas de previdência e assistência sociais, abordando: bases conceituais e legais, princípios
e diretrizes, natureza e alcance dos direitos. Estrutura organizacional e mecanismos de gestão,
funções e beneficiários. Impacto da seguridade social na redução das desigualdades sociais. A

contribuição do Serviço Social na produção e no redimensionamento do conhecimento teóricoprático das políticas e assistência social. SUAS – Sistema Único de Assistência Social.
ELABORAÇÃO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS
SOCIAIS 60/h
Ementa
Elaboração, implementação, gerenciamento, coordenação, execução, avaliação de planos,
programas e projetos. Captação de Recursos: requisitos internos e externos, missão e causa,
fatores de motivação à doação. Parcerias inter-institucionais e inter-setoriais. A importância do
serviço social na avaliação e monitoramento de projetos e programas sociais.
PROCESSOS DE TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL 60/h
Ementa
A inserção do assistente social nos processos de trabalho. Relação teoria e prática. Cotidiano e
práxis profissional. Mediação. Instrumentalidade. Interdisciplinaridade.
PESQUISA SOCIAL 60/h
Ementa
Métodos e técnicas da pesquisa social. Os elementos constitutivos do projeto de pesquisa.
Pesquisa em Serviço Social. Publicação de trabalhos científicos.

ESTRATÉGIAS E TÉCNICAS DA AÇÃO PROFISSIONAL I 60/h
Ementa
A inserção do assistente social nos processos de trabalho. Relação teoria e prática. As
estratégias e as técnicas no desempenho do trabalho profissional do assistente social. Atitude
investigativa e crítica. Abordagem individual e grupal. Abordagem em educação e organizações
populares.
6º PERÍODO
SEGURIDADE SOCIAL: PREVIDÊNCIA
60/h
Ementa
A construção do sistema previdenciário público brasileiro. A relação previdência pública e
privada. A prática profissional do assistente social no setor previdenciário.
ESTRATÉGIAS E TÉCNICAS DA AÇÃO PROFISSIONAL II
60/h
Ementa
A inserção do assistente social nos processos de trabalho. Cotidiano e práxis profissional.
Mediação. Instrumentalidade. Interdisciplinaridade. Instrumentos e técnicas de intervenção.
Registro e documentação.
ESTATÍSTICA
60/h
Ementa
Fases do trabalho estatístico; Amostras, representação de dados amostrais e medidas
descritivas de uma amostra; Representação gráfica; Medidas de tendência central e de
dispersão; Assimetria e curtose, noções de técnicas de amostragem.
ANÁLISE DE INDICADORES SOCIAIS
Ementa

60/h

Indicadores sociais e seus significados para o Serviço Social. Construção de indicadores
sociais. Analise de indicadores e critica de seus critérios de elaboração.
GESTÃO E TECNOLOGIAS SOCIAIS
60/h
Ementa
O que é CTS. Definições de ciência, tecnologia e técnica. Revolução industrial.
Desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento social. Difusão de novas tecnologias.
Sociedade tecnológica e suas implicações. As imagens da tecnologia. As noções de risco e de
impacto tecnológico. Modelos de produção e modelos de sociedade. Desafios
contemporâneos. Influências da ciência e da tecnologia na organização social. Relações entre
ciência, tecnologia e sociedade. Questões éticas e políticas.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL I
225/h
Ementa
Exercício teórico-prático mediante a inserção do aluno nos diferentes espaços institucionais em
que atuam os Assistentes Sociais nas esferas públicas e privadas. Conhecimento das
expressões da questão social que constituem o objeto de intervenção profissional.
Conhecimento da realidade institucional, identificando os recursos existentes e as relações de
força em presença. Problematização teórico-metodológica e sistematização das possibilidades
de atuação profissional com vistas à elaboração do plano de intervenção.
7° PERÍODO
ESTAGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL II
225/h
Ementa
Exercício teórico-prático caracterizado pela continuidade do aluno estagiário em organização
que desenvolva o Serviço Social com a finalidade de capacitá-lo para o exercício profissional
com supervisão sistemática. Problematização teórico-metodológica e aplicação do plano de
intervenção.
POLÍTICA SOCIAL: HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
60/h
Ementa
Contexto histórico e político da habitação e suas implicações ambientais (resíduos sólidos,
água, poluição). Habitação, saneamento e desenvolvimento urbano – políticas públicas,
recursos financeiros e tecnologias para construção habitacional e saneamento.
Responsabilidade ambiental, conflitos ambientais, consumo. Ecossistema - relações natureza e
sociedade.
POLÍTICA SOCIAL SETORIAL: QUESTÃO RURAL E URBANA 60/H
Ementa
Contexto histórico e político da questão agrária. Agricultura familiar. Programas de
desenvolvimento rural. Criminalidade e outras demandas da sociedade urbana. A atuação do
Serviço Social nos diferentes contextos.
POLÍTICA SOCIAL SETORIAL- INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 60/h
Ementa
A questão da infância, considerando a partir da construção de sua historicidade. A política de
proteção à infância e adolescência. Estatuto da criança e do adolescente. A contribuição do
Serviço Social na produção e no redimensionamento do conhecimento teórico-prático da
política da criança e do adolescente.

POLÍTICAS SOCIAIS E REDES SOCIAIS
60/h
Ementa
Redes Sociais: conceito, características, tipos de redes, atuação em rede. A inserção das redes
sociais nos processos político-administrativos locais. Redes sociais na contemporaneidade.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 60/h
Ementa
Reflexão temática. O que é uma monografia: estrutura e passo a passo para confecção.
Elaboração do projeto de pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso a partir das técnicas de
estudo e normas científicas, embasando-se em pesquisas temáticas relacionadas à realidade
social e/ou resultado da vivência no campo de estágio.
8º PERÍODO
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
60/h
Ementa
Execução do projeto de investigação. Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso em
formato de monografia. Apresentação e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso.
GERONTOLOGIA SOCIAL 60/h
Ementa
Educação gerontológica. Envelhecimento e velhice. Envelhecimento demográfico. Políticas e
programas implementados. Práticas e comportamentos perante o envelhecer e a velhice.
Processo de envelhecimento nas dimensões individuais e sociais. A contribuição do Serviço
Social na produção e no redimensionamento do conhecimento teórico-prático da política do
idoso.
TÓPICOS EM SERVIÇO SOCIAL 60/h
Ementa
Situações de vulnerabilidade vivenciadas no cotidiano profissional do assistente social: tipos de
violências, uso abusivo de drogas, DSTs/AIDS, gravidez na adolescência, evasão escolar,
exclusão social vivenciadas por pessoas portadoras de necessidades especiais.
ASSESSORIA, CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS 60/h
Ementa
Estudo de casos. Estudo de métodos e planejamento em assessoria e consultoria. Gestão de
pessoas. A atuação do Serviço Social.

DISCIPLINAS OPTATIVAS CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

60/h

DIREITO DE FAMÍLIA - (OPTATIVA) 60/h
Ementa:
Direito de família: conceito, conteúdo, características. Disposições penais sobre o casamento.
Efeitos do casamento. Regime de bens. Dissolução da sociedade conjugal. Pátrio poder.
Parentesco. Filiação. Investigação de paternidade e maternidade. Adoção. Alimentos. Tutela e
curatela. Ausência e seus efeitos. Temas atuais e controversos de Direito de Família: união
entre homossexuais e seus reflexos, entre outros.

SERVIÇO SOCIAL E EDUCAÇÃO - (OPTATIVA) 60/h
Ementa:
A prestação de serviços sociais no âmbito da LDB e suas perspectivas para a educação. A
intervenção do assistente social nas ações coletivas de cunho informativo e educativo na
estrutura de funcionamento do espaço escolar, diagnósticos e assessoria às atividades sociais
que envolvam as famílias, educandos e a instituição escolar. A intervenção do Serviço Social
nas iniciativas de geração de trabalho e renda com usuários da política de Assistência Social. A
segurança alimentar e suas interfaces com a educação e a geração de renda.

DISCIPLINA: LIBRAS – OPTATIVA 60/h
Ementa:
O sujeito surdo: conceitos, cultura e a relação histórica da surdez com a língua de sinais.
Noções lingüísticas de Libras: parâmetros, classificadores e intensificadores no discurso. A
gramática da língua de sinais. Aspectos sobre a educação de surdos. Teoria da tradução e
interpretação. Técnicas de tradução em Libras / Português; técnicas de tradução Português /
Libras. Noções básicas da língua de sinais brasileira.

