
1ª Série

2ª Série

6SOC104  CIÊNCIA POLÍTICA

6ECO077  ECONOMIA POLÍTICA

6SER046  FORMAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL DO BRASIL

6SER074  FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL I

6SER001  FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DO SERVIÇO SOCIAL

6LET098  OFICINA DE LETRAS

6SER075  OFICINA DE SERVIÇO SOCIAL I A

6SOC105  SOCIOLOGIA

6SOC135  ANTROPOLOGIA

6SER076  FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL II

6SER077  OFICINA DE SERVIÇO SOCIAL II

6SER052  PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL

Política, Poder e Estado. A concepção liberal. A política enquanto forças
sociais.

Diferentes escolas do pensamento econômico e as diferentes  interpretações
sobre a economia capitalista: liberal, marxista , keynesiana e neoliberal.

O processo histórico e cultural de desenvolvimento do Brasil. A constitui-
ção do Estado Brasileiro. As diferentes configurações do Estado brasileiro
e sua relação com a sociedade civil.

O Serviço Social como profissão: a lei de regulamentação da profissão.Con-
cepções sobre a origem e evolução do Serviço Social. História  do  Serviço
Social no Brasil. Influência das correntes filosóficas e  sociológicas  no
Serviço Social.

Principais recorrências à filosofia em pressupostos teóricos do Serviço
Social em sua trajetória sócio-histórica  no Brasil: Neotomismo, perso-
nalismo, e recorrências à teoria de Karl Marx

Teoria e prática de redação, resumo, resenha, monografia, relatório. Revi-
são de textos. Leitura, interpretação e elaboração de texto acadêmico.

Investigação da realidade social. A expressão da questão social  no
cotididiano da profissão. A contribuição do Serviço Social no estu-
do da questão social.

As correntes clássicas do pensamento sociológico: o positivismo, a teoria
compreensiva e o materialismo histórico.

A contribuição da Antropologia para a compreensão da sociedade contemporâ-
nea. A cultura como atributo essencial da condição humana. Etnocentrismo e
diversidade sociocultural. As reflexões contemporâneas da Antropologia so-
bre os efeitos da globalização. A diversidade sociocultural brasileira.

O movimento de reconceituação. O debate sobre a questão da metodologia no
Serviço Social. O processo de formação profissional. O Serviço Social  na
contemporaneidade.

A contribuição do Serviço Social nas políticas  sociais.   Instrumentos  e
técnicas: Instrumental técnico do Serviço Social nas abordagens individual
e grupal. Elaboração e organização dos documentos técnicos. Estratégias de
trabalho com grupos e comunidades.  

O processo investigativo e a construção do conhecimento no âmbito do  Ser-
viço Social. Fases da pesquisa. A pesquisa social.Métodos, técnicas e ins-
trumentos da pesquisa quantitativa e qualitativa.



2ª Série

3ª Série

4ª Série

6SER078  POLÍTICA SOCIAL A

6PSI051  PSICOLOGIA SOCIAL B

6SER050  ÉTICA PROFISSIONAL

6PRI038  DIREITO A

6EST424  ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

6SER080  OFICINA DE SERVIÇO SOCIAL III A

6SER079  PRÁTICA PROFISSIONAL I

6TCC406  ELABORAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

6EST425  ESTÁGIO SUPERVISIONADO II

6SER082  OFICINA DE SERVIÇO SOCIAL IV A

6SER066  OFICINA DE SERVIÇO SOCIAL V

6SER081  PRÁTICA PROFISSIONAL II

Fundamentos de política Social. História das políticas sociais no Brasil
até a década de 70. A relação do estado e da Sociedade Civil na  consti-
tuição das políticas sociais. As políticas sociais no período da transi-
ção democrática até os dias atuais. Direitos sociais e cidadania.

Análise das relações entre indivíduo e sociedade na  perspectiva do  mate-
rialismo histórico. Instituições e grupos sociais.  A constituição da sub-
jetividade no processo de produção e reprodução da vida social. Categorias
fundamentais da psicologia  social:  identidade,  consciência,  alienação,
ideologia e representação social.

Os fundamentos ontológicos da dimensão ético-moral da vida social:  a  na-
tureza da ética em sua dimensão filosófica e seu objeto de reflexão. Ques-
tões éticas contemporâneas. A dimensão  ético-política da profissão. O Có-
digo de Ética da profissão.

Direitos e garantias fundamentais da cidadania. A organização do Estado e
dos poderes. O direito da Família. A pessoa física e a pessoa jurídica.

Análise conjuntural e sócio-institucional. Aproximação e delimitação das
áreas de intervenção. Estratégias de ação.  Utilização  de  instrumental
técnico.

Elaboração e desenvolvimento de projetos de pesquisa. Elaboração e
desenvolvimento de projetos de intervenção.

Análise das práticas profissionais. Espaço profissional e atribuições do
assistente social. Estratégias de intervenção profissional.

Elaboração de trabalho de conclusão de curso: monografia ou projeto con-
cernente à temática do Serviço Social. Elaboração de planos de trabalho.
A delimitação do objeto. A pesquisa empírica. A construção da análise.

Planejamento, execução, avaliação e proposição de práticas profissionais.

Aplicações das tecnologias de informação na prática do assistente social.
Bancos de dados.

Seminários de trabalhos científicos.

A prática profissional e análise institucional. A questão do  poder,  do
controle e da burocracia. A democratização das instituições e a  contri-
buição do Serviço Social . Estratégias de intervenção profissional.



4ª Série

6SER065  TRABALHO E SOCIEDADE
A crise capitalista contemporânea e as transformações no mundo do traba-
lho.  As novas demandas do Serviço Social.


