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I. Apresentação 
 

O curso de Serviço Social oferecido pela Escola de Serviço Social da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro tem o seu currículo vigente estruturado 

conforme a revisão que, operada em 1993, atualizou aquele que entrou em vigor 

em 1984, de acordo com o parecer 412/82 do antigo Conselho Federal de 

Educação.  

A partir de meados da década passada, o organismo que funciona como 

fórum nacional relativo ao ensino e à pesquisa na área do Serviço Social – e, 

como tal, reconhecido como interlocutor legítimo e legal pelo Ministério da 

Educação e pelas agências de fomento à pesquisa e à formação acadêmica 

(CNPq e CAPES) -, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço 

Social/ABEPSS, de que faz parte a  Escola de Serviço Social da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, em suas várias conferências e reuniões, ocupou-se da 

necessidade de uma nova revisão curricular. Esta revisão, requisitada pelas 

novas realidades emergentes na sociedade brasileira e a ser subsidiada pelo 

crescimento da massa crítica que se acumulou no recente desenvolvimento 

profissional, era também imperativa em função da nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, promulgada em 20 de dezembro de 1996 (lei 9.394/96). 

Com este objetivo, a ABEPSS promoveu, entre 1994 e 1996, discussões e 

debates em âmbito nacional, envolvendo praticamente todo o conjunto 

profissional vinculado ao ensino e à docência (aí incluídos os discentes, 

representados pela Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço 

Social/ENESSO, e também as organizações profissionais, representadas pelo 

Conselho Federal de Serviço Social/CFESS). Desse processo amplo, participativo 

e democrático, no qual a Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro marcou presença efetiva, resultaram as Diretrizes Gerais para o Curso 

de Serviço Social, que foram encaminhadas pela ABEPSS à apreciação do 

Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação. 

A partir de 1997, os departamentos, escolas e faculdades de Serviço Social 

de todo o país iniciaram os trabalhos para a reformulação dos seus currículos. 

Entre 1998 e 1999, vários deles já começavam a implementar a nova 

experiência e, em 2000, praticamente a metade dos cursos de graduação 

existentes no país tinham a formação que ofereciam parametrada pelas referidas 

Diretrizes Gerais.... 



 

Ativa partícipe desse processo e acompanhando as experiências de 

implementação em andamento noutras unidades acadêmicas, a Escola de 

Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro esteve mobilizada para 

promover a sua revisão curricular, resgatando a sua rica experiência anterior 

neste domínio, constituída nos anos oitenta e noventa. A atual Direção da escola, 

aliás, quando do processo de que resultou a sua eleição, inscreveu a revisão 

como um dos seus compromissos programáticos. 

Para tanto, foi designada uma Comissão de Revisão Curricular (composta, 

sob a presidência da Profa. Dra. Nobuco Kameyama, dos professores Dr. José 

Paulo Netto, Leila Escorsim Machado, Rodrigo de Sousa Filho, Sara Aparecida 

Granemann, Sheila de Souza Backx e de um representante discente indicado 

pelo Centro Acadêmico, as alunas Larissa Dahmar Pereira e, posteriormente, 

Solange da Silva Moreira). De finais de 1999 a inícios de 2001, esta Comissão 

produziu um conjunto de documentos que foram amplamente discutidos na 

unidade acadêmica, conforme a seguinte dinâmica:  

1) a Comissão elaborava um texto e este era remetido aos Departamentos 

e ao Centro Acadêmico para debate; os resultados do debate eram 

enviados à Comissão, que revisava o texto original;  

2) o novo texto era submetido à discussão em reuniões plenárias de 

professores e alunos;  

3) uma subsequente reelaboração, por parte da Comissão, era ainda 

subsidiada por contribuições individuais de docentes e discentes, antes 

de novamente ser submetida a debate. 

Esta dinâmica, implementada fortemente a partir do segundo semestre de 

2000, foi enriquecida pelo aporte de especialistas externos (em outubro de 2000, 

por exemplo, contou-se com a assessoria do Prof. Dr. Sérgio Lessa, da 

Universidade Federal de Alagoas, que ademais proferiu na Escola conferência 

aberta a toda a comunidade acadêmica), contribuição essa adensada na Semana 

de Graduação/2001, quando, em março deste ano, os resultados a que se havia 

chegado no processo de revisão curricular foram debatidos pelas professoras 

doutoras Ivete Simionatto (da Universidade Federal de Santa Catarina e membro 

da Comissão de Especialistas de Serviço Social do Ministério da Educação), Maria 

Aparecida Cassab (da Universidade Federal Fluminense e presidente da ABEPSS) 

e Raquel Goulart (da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro). 



 

Ressalte-se que em momento posterior a comissão contou com a  

participação do Professor Titular Antônio Flávio Barbosa da Faculdade de 

Educação/UFRJ. 

É importante afirmar que, posteriormente, ao longo do primeiro e segundo 

semestres de 2007 houve um ajuste curricular1 sistematizado pelo Grupo de 

Trabalho (GT) de Avaliação do Currículo comosto pelos docentes: Mavi Rodrigues 

e Marcelo Braz (DAG), Fátima Grave (Coordenação de Estágio), Yolanda Guerra e 

Luis Acosta (Departamento de Fundamentos), Silvina Galizia e Alejandra 

Pastorini (Departamento de Política Social) Leila Escorsim (Departamento de 

Métodos e Técnicas Cleusa Santos (ABEPSS), Ivy Carvalho, Hudna Mendonça, 

Isadora Modesto (representantes do C.A.) e Marcela Soares (Representante dos 

Pós-graduandos). Ao GT coube – conforme os objetivos para os quais foi criado – 

deflagrar, conduzir e organizar as ações relativas à avaliação curricular, bem 

como sistematizar os conteúdos das discussões a fim de elaborar uma proposta 

final de ajuste do currículo. Esse ajuste consistiu tão somente na adequação da 

carga horária de nossas disciplinas à organização curricular sob o regime de 

crédito, vigente na UFRJ. 

Assim é que o currículo pleno que agora se aprova para o curso de 

graduação em Serviço Social da Escola de Serviço Social da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, para além de atender às propostas da ABEPSS e às 

prescrições do Ministério da Educação e às normas vigentes na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, deve ser tomado como construção elaborada pelo 

conjunto da unidade de ensino e expressão coletiva de sua vontade político-

acadêmica. 

O acervo documental da configuração do currículo pleno da Escola de 

Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro apresenta-se assim 

constituído: 

 o projeto político-pedagógico2 

 a organização e duração do curso 

 as áreas de conhecimento e suas disciplinas 

 caráter e natureza das disciplinas 

                                    
1 O Ajuste curricular foi aprovado pela Congregação da Escola de Serviço Social em 27/03/2008, 
em 31/03/2008 pelo Conselho de Coordenação do CFCH e pelo Conselho de Ensino de Graduação 
em 16/07/2008.  
2 O projeto político-pedagógico foi aprovado pela Congregação da Escola de Serviço Social, em 
19/05/2000; pelo Conselho de Coordenação do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, em 
04/09/2000; e pelo Conselho de Ensino de Graduação, em 28/03/2001.  



 

 a vinculação entre as disciplinas 

 núcleo temático 

 trabalho de conclusão do curso (TCC) 

 grade curricular do curso diurno 

 grade curricular do curso noturno 

 ementário e bibliografia básica 

 requisitos curriculares complementares 

 normas para a implementação do novo currículo. 

 

  



 

II. O projeto político-pedagógico 

   
 
Introdução 

 
 
 A Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(ESS/UFRJ), ao longo de sua história3, teve importante papel na formação da 

categoria profissional dos assistentes sociais brasileiros. Este protagonismo se 

adensou na década de setenta, quando nela se implementou o ensino de pós-

graduação, que atualmente contempla os níveis de mestrado e doutorado4. E, 

especialmente a partir da década de oitenta,  sua contribuição à formação mais 

qualificada ganhou inteira visibilidade, com uma ativa participação nos fóruns – 

acadêmicos e profissionais – mais representativos da categoria5.  

 Por outro lado, e desde então, o debate sobre um projeto pedagógico 

capaz de direcionar a formação oferecida pela ESS/UFRJ veio se desenvolvendo 

continuamente, num processo que, envolvendo docentes e estudantes, 

encontrou momentos privilegiados  em três “Semanas da Graduação” (1988, 

1989, 1993) e propiciou o acúmulo do qual parte, criticamente, a formulação 

deste documento6. 

 O projeto pedagógico7 que agora se apresenta explicitamente formulado, 

ademais de também ter presente a legislação profissional (a regulamentação do 

                                    
3  Como se sabe, a ESS/UFRJ, primeira iniciativa do Estado brasileiro no âmbito da formação de 
assistentes sociais, tem origem no Curso de Preparação em Trabalho Social da Escola de 

Enfermagem Ana Nery, implantado em 1940. 
4  Na ESS/UFRJ, o mestrado foi implantado em 1976 e o doutorado surgiu em 1994/1995. 
5  Desde então, docentes da ESS/UFRJ vêm ocupando cargos importantes seja em organismos 
como o Conselho Federal de Serviço Social e o Conselho Regional de Serviço Social (CFESS e 
CRESS), seja em instituições como a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social 
(ABEPSS), seja, ainda, em comitês assessores em organismos nacionais de fomento à pesquisa e à 
qualificação de pessoal docente (CNPq/Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico e CAPES/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior. Quanto à 
ABEPSS (criada em 1947, e até recentemente conhecida sob a sigla ABESS/Associação Brasileira 
de Ensino de Serviço Social), congrega a maior parte das unidades acadêmicas que no Brasil 
ministram o ensino de Serviço Social e é reconhecida como o interlocutor institucional de órgãos e 
agências governamentais (Ministério da Educação, CNPq e CAPES) – tanto que lhe coube a 
indicação da Comissão de Especialistas que recentemente formulou as “Diretrizes gerais para o 

curso de Serviço Social”, ainda em processo de apreciação pelo Ministério da Educação e a que se 
referirá adiante. 
6  A síntese desse acúmulo constitui as páginas iniciais do “Currículo Pleno do Curso de Serviço 
Social”, documento aprovado pela Congregação da ESS/UFRJ em 06/12/1993. 
7  Entende-se aqui projeto pedagógico como um projeto de formação, “conjunto de diretrizes e 
estratégias que expressam a prática pedagógica de um curso, como seu núcleo catalisador, não se 
confundindo com currículo. [...] É a definição das ações intencionais de formação, de como as 

atividades de professores, de alunos, da administração do curso se organizam, se constroem e 
acontecem, como um compromisso definido e cumprido coletivamente. [...] É projeto político, 
porque estabelece e dá sentido ao compromisso com a formação do cidadão e da pessoa humana 



 

exercício profissional do Serviço Social é objeto da lei nº 8662, de 17/06/93), 

compatibiliza-se rigorosamente com a documentação emanada daqueles fóruns, 

seja com aquela que tem força de lei, de natureza imperativa (como o Código de 

Ética Profissional), seja com aquela de caráter indicativo (como as Diretrizes 

Gerais para o Curso de Serviço Social). Igualmente, suporta as exigências legais 

vigentes (como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº 9394, de 

20/12/96) e se enquadra nas normas para a sua implementação em nossa 

Universidade.  

 

Princípios norteadores e parâmetros da formação profissional visada 

pela ESS/UFRJ 

 

 O projeto pedagógico da ESS/UFRJ, sintonizado com o projeto ético-

político hegemônico do Serviço Social brasileiro8, tem por princípios norteadores 

os valores explicitados na fundamentação do Código de Ética Profissional do 

Assistente Social9: o reconhecimento da liberdade como valor ético central e das 

demandas políticas a ela inerentes (autonomia, emancipação e pleno 

desenvolvimento dos indivíduos sociais), com a defesa intransigente dos direitos 

humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo; ampliação e consolidação da 

cidadania; defesa do aprofundamento da democracia; posicionamento em favor 

da eqüidade e da justiça social; garantia do pluralismo e opção por um projeto 

profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, 

sem dominação-exploração de classe, etnia e gênero. 

 Tais princípios norteadores não são abstrações: historicamente 

construídos, devem concretizar-se na prática do Serviço Social enquanto 

profissão, vale dizer: enquanto especialização de atividades no quadro da divisão 

sócio técnica do trabalho10. Neste sentido, eles requisitam do assistente social 

                                                                                                             
para um tipo de sociedade, revelando, portanto, a intencionalidade da formação e os 
compromissos deste profissional com um tipo de sociedade” (Ana Célia Bahia Silva, “Das diretrizes 
curriculares à construção dos projetos pedagógicos em cada instituição”. Cadernos ABESS. S. 

Paulo, Cortez, 8, 1998, pp. 20-21). 
8  Cf. José Paulo Netto, “A construção do projeto ético-político do Serviço Social frente à crise 
contemporânea”, Capacitação em Serviço Social e Política Social. Módulo 01. Brasília, 
CFESS/ABEPSS/CEAD, UnB, 1999. 
9  Este código, instituído pela Resolução CFESS nº 273/93, de 13 de março de 1993, está publicado 
no Diário Oficial da União, nº 60, de 30/03/93, Seção I, pp. 4004 a 4007. 
10 Nas condições do Brasil contemporâneo, a prática profissional do assistente social cobre: 

prestação direta de serviços em serviços sociais; planejamento de políticas sociais setoriais; 
execução de políticas sociais setoriais; gestão de serviços na esfera pública e privada; ações sócio-
educativas; assessoria e consultoria em processos decisórios; assessoria e consultoria a 



 

um claro compromisso com a qualidade dos serviços que presta e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional.  

 A ESS/UFRJ leva em conta, como parâmetros elementares para conduzir 

uma formação compatível com estes princípios, a realidade social brasileira, as 

exigências do mercado de trabalho e o papel da instituição acadêmica. 

 A realidade social brasileira exige um profissional capaz de, a partir de 

sólidos conhecimentos teóricos, produzir análises aptas a fundamentar 

intervenções eficientes – em macro e micro-escala – para incidir nas causas e 

conseqüências da “questão social” que ainda caracteriza a sociedade brasileira 

como uma das mais assimétricas e excludentes do planeta. Este profissional, 

porém, atua em quadros institucionais e organizacionais (públicos e privados) 

muito precisos e que, nas duas últimas décadas, vêm sofrendo significativas 

modificações, cuja prospecção aponta para a configuração de um mercado de 

trabalho crescentemente diversificado e cambiante – donde a premência de 

assistentes sociais aptos não só a responder às suas demandas dadas, mas 

também qualificados para antecipar respostas profissionais a demandas 

emergentes. A função da instituição acadêmica (que, por isto mesmo, não pode 

desvincular o ensino nem da pesquisa nem da extensão) extrapola, todavia, o 

atendimento imediato às demandas do mercado de trabalho: propiciando a 

formação profissional, a universidade deve ir muito além desse atendimento, 

ampliando criadoramente a massa crítica e, sem prejuízo do seu cariz de 

universitas, adequando-a às particularidades da formação social brasileira. 

 

 

O perfil do profissional que a ESS/UFRJ pretende formar 

 

Fundado nesses princípios e parâmetros, o projeto pedagógico da 

ESS/UFRJ empenha-se na formação de um assistente social cujo perfil 

profissional se constitua no entrecruzamento de criticidade, competência e 

compromisso sóciocêntrico. 

O traço crítico diz respeito tanto a uma posição em face da sociedade 

brasileira quanto diante dos desafios profissionais. No primeiro caso, trata-se de 

                                                                                                             
movimentos sociais; atividades burocrático-administrativas em serviços sociais. Neste leque (que, 
obviamente, não é exaustivo), fica ressaltada claramente a centralidade das políticas sociais 
em relação à ação profissional. 



 

formar um profissional com a mais clara consciência da urgência de transformar 

a nossa sociedade, redimensionando as suas estruturas e instituições para 

responder às inadiáveis exigências de democratização social e econômica postas 

pela massa da população trabalhadora. No segundo caso, trata-se de formar um 

profissional capaz de identificar alternativas, avaliar prioridades e apreciar as 

implicações das soluções escolhidas - um assistente social apto a compreender o 

significado social da sua intervenção profissional. 

A competência envolve três níveis distintos, embora interligados: o da 

competência teórica, consistente no domínio das principais matrizes teóricas das 

ciências sociais e humanas e da produção registrada do Serviço Social; o da 

competência técnica, supondo o conhecimento das técnicas de pesquisa e de 

intervenção;  e o da competência política, implicando a qualificação para analisar 

conjunturas, instituições, relações de forças e possibilidades de implementação 

de projetos e intervenção. 

O compromisso sociocêntrico relaciona-se a uma visão social de mundo 

assente numa concepção ética radicalmente humanista, racionalista e 

universalista – visão para a qual a liberdade e a cultura são valores em si, para a 

qual as possibilidades da genericidade humana têm primazia sobre quaisquer 

particularismos. 

Para o projeto pedagógico da ESS/UFRJ, o assistente social a ser formado 

deve traduzir concretamente estas criticidade, competência e compromisso em 

termos de inquietação, sensibilidade e abertura para com a problemática social 

do Brasil tanto em termos profissionais imediatos (donde a importância de um 

tratamento sistemático da realidade que rebate diretamente no espaço geo-

social onde incide a ação da UFRJ) quanto em termos de seu envolvimento com 

movimentos cívicos e estritamente profissionais (participação em organizações 

da sociedade civil e em entidades da categoria).   

 

A formação teórico-prática e a dimensão pedagógica 

 

A formação para propiciar o perfil profissional acima sintetizado, e que é 

assumida como tal pela ESS/UFRJ, é necessariamente teórico-prática; por isto 

mesmo, o processo desta formação deve garantir, ao longo da permanência do 

estudante na unidade acadêmica e a partir da estrutura curricular, um patamar 

teórico fundamental e experiências interventivas – seja no nível da iniciação 



 

científica no campo da pesquisa, seja no nível do exercício prático-profissional. 

Assim, a formação implica, compulsoriamente, a articulação entre atividades de 

análise teórico-metodológica, de pesquisa e de preparação para o fazer 

profissional. 

O patamar teórico fundamental mencionado relaciona-se ao domínio das 

matrizes analíticas que estruturam o pensamento social da Modernidade e suas 

determinações particulares no âmbito das ciências sociais. Adequando-se às 

exigências postas pelo perfil profissional que se persegue, este patamar deve ser 

construído numa perspectiva interdisciplinar.  

A ênfase na pesquisa expressa-se numa atitude de permanente indagação 

frente à realidade, voltando-se para a apreensão das particularidades das 

problemáticas ou dos fenômenos sociais que se configuram como objeto de 

análise/intervenção do assistente social. Ela envolve a decifração da sua 

dinâmica, mais além das suas manifestações empíricas imediatas, pois é na 

apreensão do movimento do real que se detectam as alternativas que se 

apresentam à ação profissional, alternativas que devem ser apropriadas teórica e 

praticamente pelos sujeitos profissionais – seja no plano da produção intelectual, 

seja no plano das estratégias de ação; só assim estas alternativas poderão ser 

convertidas em respostas teóricas e técnico-operativas às demandas postas ao 

assistente social. A pesquisa, assim, é inseparável da bagagem teórico-

metodológica que o conjunto da formação deve oferecer e que se atualiza no 

confronto prático com os fenômenos e as problemáticas sociais. E esta bagagem 

– contida no patamar teórico aludido – é fundamental, ainda, para a 

compreensão dos objetivos, da dinâmica e dos resultados da ação profissional, 

que extrapolam a intencionalidade dos seus sujeitos individuais.  

A preparação para o fazer profissional supõe integrar, aos elementos 

mencionados, a clareza quanto ao espaço ocupacional e aos papéis 

desempenhados pelo assistente social – o conhecimento do mercado de trabalho 

e a concepção do Serviço Social como profissão são aqui indispensáveis. Mas a 

preparação para o fazer profissional não pode limitar-se à reprodução do trato 

com as demandas socialmente instituídas; deve possibilitar, especialmente, a 

renovação daquele trato e a construção de respostas profissionais às demandas 

emergentes. Portanto, a sua base não é uma visão da prática como conjunto das 

ações presentes nos espaços institucionais e sim a sua concepção como um 

campo de possibilidades; em conseqüência, a preparação em tela deve buscar 



 

desenvolver nos estudantes a competência para a formulação de propostas de 

trabalho, com o que a futura relação com o mercado de trabalho se torna ativa e 

produtiva. 

Nesta ótica, mais uma vez, a formação pretendida pela ESS/UFRJ revela-

se como não se esgotando nas dimensões cognitivas que permitem a análise da 

e a intervenção na realidade – é parte integrante dela um vetor ético-político. 

Donde a atenção que se requer para o componente propriamente formativo da 

preparação do assistente social, que mais diretamente envolve uma concepção 

pedagógica. 

A principal exigência posta à política pedagógica para a formação 

profissional refere-se à necessidade de garantir uma determinada relação 

teoria/prática ao longo do curso de graduação. Sem identificar teoria com 

prática, é preciso assegurar a sua integração mediante: 

• uma grade curricular coerente e congruente, integrada horizontal e 

verticalmente; 

• uma estrutura organizacional que coletivize, no conjunto da docência, as 

responsabilidades do “ensino da prática” e, ao mesmo tempo, não limite a 

questão da formação teórica aos intervenientes que operam na “sala de 

aula”; 

• estágios vinculados não só à política de extensão da unidade e da 

universidade, mas ainda às linhas de pesquisa implementadas no conjunto 

da unidade (incluída a pós-graduação); 

• recursos didáticos que operem sistematicamente a integração 

teoria/prática (seminários, laboratórios, painéis, oficinas, etc.). 

Sob este prisma, a unidade teoria/prática não conduz à sua identificação, 

nem à dissolução das suas peculiaridades. Antes, conservando-se as suas 

irredutíveis particularidades, o que se assegura com tal unidade é a especificação 

mesma da formação profissional: seu caráter teórico-prático exige que a 

qualificação teórica, a todo momento, esclareça e oriente as condições e 

alternativas da intervenção. O “ensino da prática” não é algo exterior ou 

posterior à formação teórica: é o espaço em que, pela via da investigação de 

uma temática determinada, explicita-se o significado social da profissão na 

análise de práticas efetivas. O desafio pedagógico aí contido consiste em 

assegurar que a dimensão interventiva da formação profissional não fique 



 

restrita aos períodos em que o estudante realiza os seus estágios, mas percorra 

o conjunto das suas atividades acadêmicas. 

A política pedagógica capaz de garantir o projeto formativo aqui indicado, 

além de supor na unidade de ensino um destacado protagonismo das instâncias 

departamentais, requer a circunscrição dos papéis atribuídos aos seus 

intervenientes elementares: o aluno, o docente e o supervisor. 

O aluno é um dos sujeitos do processo pedagógico, co-responsável pela 

sua formação, no rumo da sua autonomia intelectual. Seu papel não pode 

resumir-se à apropriação de conhecimentos “em sala” ou de experiências no 

“campo de estágio”, mas envolve uma efetiva vivência na comunidade 

acadêmica – donde a importância das atividades de extensão, monitoria, 

iniciação científica e da participação discente nos diversos colegiados da unidade 

e da universidade – e uma atenção sobre a sociedade que busca compreender e 

na qual pretende intervir – o que sinaliza mais uma vez a necessidade de se 

inteirar e participar de projetos de pesquisa e extensão. O controle do 

desempenho discente, através de avaliações sistemáticas e periódicas, é uma 

exigência para a manutenção da qualidade acadêmica do ensino. 

O docente tem uma função diretiva na formação, que só pode ser 

eficientemente desempenhada se o professor está comprometido com a 

produção do conhecimento em sua área e com uma proposta educacional – 

compromisso que se objetiva no esforço de pesquisa e atualização profissional e 

numa relação aberta e disponível em face das inquietações do estudante. E a 

avaliação de seu exercício docente, a ser realizada sistemática e periodicamente, 

deve levar em conta tanto a sua relação com os discentes com os quais trabalha 

como a sua relação com o conjunto das atividades acadêmicas. 

O supervisor, agente formativo complementar, deve ter seu papel 

destacado, dadas as especificidades da formação profissional em Serviço Social. 

Há que criar as condições para que a sua vinculação à unidade acadêmica seja 

viva e dinâmica, garantida a sua participação na vida acadêmica e sua co-

responsabilização no projeto formativo. 

 A formação assim direcionada tem na grade curricular um elemento 

articulador central, ainda que nela não se esgote. Na imediata seqüência da 

definição do projeto pedagógico da ESS/UFRJ, a unidade estará empenhando 

seus esforços na revisão do seu currículo, atendendo às exigências legais; mas, 

desde já, cabe indicar que esta revisão deverá contemplar: 



 

a) a manutenção do regime de semestralidade (tal como expresso na alínea a do 

§ 3º do artigo 2º da Resolução CEG/CEPG 01/1999), exigência posta, de um 

lado, pela experiência pedagógica acumulada na ESS/UFRJ, que aponta para 

um timing mínimo necessário para a relação aluno/docente/matérias, e, de 

outro, pela necessidade dos conteúdos curriculares profissionais e, enfim, 

pela própria lógica de um curso em que as práticas de estágio e as disciplinas 

teórico-práticas correlatas (co-requisitos) não suportam segmentações 

cronológicas, como as previstas na concepção modular; 

b) a valorização de atividades como a iniciação científica e a monitoria, o que 

implicará a sua consideração para o cálculo da carga horária docente; 

c) um currículo constituído por disciplinas teóricas, teórico-práticas e de 

orientação, de modo a oferecer uma formação que responda ao perfil 

profissional projetado. 

 

Graduação e pós-graduação: unidade e diversidade 

 

O projeto pedagógico explicitado neste documento situa-se como o projeto 

da ESS/UFRJ, vale dizer: é o projeto pedagógico da unidade acadêmica tomada 

em seu conjunto – para todos os seus níveis valem os princípios norteadores, os 

parâmetros e a política pedagógica referida (e cabe destacar que a 

implementação conseqüente deste projeto implicará a constituição de 

mecanismos permanentes para sua discussão, avaliação e acompanhamento). 

Tais princípios, parâmetros e política valem, pois, igualmente para os 

níveis da graduação e da pós-graduação. E valem porque a ESS/UFRJ reconhece, 

no seu interior, a unidade entre estes dois níveis: o projeto pedagógico em tela 

supõe um ativo intercâmbio entre a graduação e a pós-graduação (lato sensu, 

especialização, atualização, e stricto sensu, mestrado e doutorado), a 

concretizar-se pela participação de docentes nos dois níveis, pelos eventos 

acadêmicos e, muito especialmente, pela política de pesquisa e investigação. No 

projeto pedagógico da ESS/UFRJ, a consolidação da pós-graduação11 é uma das 

condições para a qualificação da graduação (com aquela aportando contributos 

                                    
11 Releva notar que a pós-graduação stricto sensu  oferecida pela ESS/UFRJ já tem projeção 
nacional, através de convênios que vêm permitindo a formação de pesquisadores nas regiões 

Nordeste e Norte (convênios com a UFPE e UFPA), e também latino-americana, inaugurando a pós-
graduação em países em que ela não existia na nossa área profissional (convênio com a 
Universidad de la República/Uruguai). 



 

teórico-metodológicos a esta) e a requalificação da graduação é um insumo ao 

desenvolvimento da pós-graduação (com aquela fomentando, através dos 

desafios a que é obrigada a responder, a pesquisa pós-graduada). 

Entretanto, a unidade pressuposta no projeto pedagógico da ESS/UFRJ 

está longe de infirmar a diversidade que efetivamente circunscreve os níveis da 

graduação e da pós-graduação (e, no interior desta, tanto o lato sensu e o stricto 

sensu, como o mestrado e o doutorado). Diversidade operante quer no plano dos 

objetivos 

 com a graduação visando à formação de um profissional para um ingresso 

imediato no mercado de trabalho e a pós-graduação voltada para a formação 

de docentes e pesquisadores com alta qualificação (stricto sensu) ou de 

especialistas (lato sensu), 

quer no plano do acréscimo da massa crítica ou da sua focalização 

 no qual as responsabilidades e o protagonismo da pós-graduação  são 

notoriamente distintos – donde o privilégio à reflexão teórica, ancorada ou 

não diretamente em pesquisa de natureza empírica, no caso do stricto sensu 

(especialmente o doutorado), e o foco particularizante ou direcionado, no 

caso do lato sensu, 

quer, ainda, no plano da relação didático-pedagógica 

 com a autonomia discente sendo muito mais pronunciada na pós-graduação 

que na graduação. 

 

O projeto da ESS e a universidade 

 

   Este projeto pedagógico – que, como se infere da exposição anterior, 

sintetiza a experiência da ESS/UFRJ e as proposições do corpo profissional, 

expressas por organismos acadêmicos e corporativos dos assistentes sociais 

brasileiros – vincula-se a uma concepção muito precisa da instituição 

universitária. 

   A sua intencionalidade conecta-se aos fins precípuos que se atribuem à 

universidade: espaço de produção de conhecimento socialmente relevante, 

território aberto para o debate e o confronto de idéias, campo de investigação e 

experimentação, âmbito de democratização e socialização da massa crítica, 

quadro de renovação e inovação societal, locus de formação intelectual, cívica e 

humana. 



 

   A sua exequibilidade está hipotecada a uma universidade efetivamente 

pública, democrática também no que tange a seu acesso, dotada de recursos 

materiais e humanos capazes de atender às demandas do desenvolvimento do 

ensino, da pesquisa e da extensão e autônoma em face da lógica mercantil, de 

instrumentalismos gerenciais, de lobbies corporativos de quaisquer espécies e de 

constrangimentos outros que não os estritamente derivados dos imperativos 

éticos na produção e aplicação de conhecimentos. 

   Este projeto, nos seus pressupostos e nas suas condições de 

processamento, está, em síntese, articulado imanentemente a uma universidade 

pública e gratuita, competente e produtiva, democrática e laica. 

  



 

III. Organização do curso 
 

O curso de Serviço Social é ministrado em dois turnos – diurno e noturno. 

O diurno terá a duração mínima de oito (8) períodos (semestres) letivos e o 

noturno, de dez (10) períodos (semestres) letivos. 

 Além das atividades escolares regulares, em cada período letivo, sob a 

responsabilidade da Diretoria Adjunta de Graduação, ouvidos os professores que 

lecionam para as turmas do período, organizar-se-á uma atividade especial, 

como parte constitutiva da atividade acadêmica, envolvendo todos os docentes e 

discentes de cada turma.  

 
IV. Duração do curso/carga horária 

 

O curso compreenderá um total de três mil cento e oitenta (3.150) 

horas, assim distribuídas: 

 

- 1.680 horas de disciplinas teóricas; 

- 480 horas de prática12; 

- 780 horas de teórico-práticas; 

- 60 horas de disciplinas de orientação; 

- 150 horas de atividades extra-curriculares. 

 

 
V. Áreas fundamentais e disciplinas pertinentes 

 
Os conteúdos do curso serão distribuídos segundo três áreas fundamentais 

de conhecimentos: 

 

a) área de fundamentos teórico-metodológicos da vida social 

Integram esta área os conhecimentos que propiciam ao estudante, a partir 

do estoque crítico acumulado, a compreensão do desenvolvimento do ser 

social na sociedade capitalista, bem como a apreensão teórica deste 

desenvolvimento segundo a perspectiva particular das ciências sociais. 

As disciplinas que integram esta área são: Economia política e Serviço 

Social; Teoria política e Serviço Social; Teoria sociológica e Serviço Social; 

                                    
12 As 480 horas de prática (Estágio Supervisionado I-IV) e as 150 horas de atividades extra-
curriculares são computadas como RCC.  
 



 

Filosofia e Serviço Social; Antropologia social e Serviço Social; Psicologia 

social e Serviço Social; Política Social e Serviço Social I, Trabalho e questão 

social; Estado, classes e movimentos sociais. 

 

b) área de fundamentos da formação social brasileira 

Integram esta área os conhecimentos que propiciam ao estudante a 

compreensão da particularidade da formação histórico-social brasileira, assim 

como permitem a projeção das tendências fundamentais da sua dinâmica. 

As disciplinas que integram esta área são: Economia do Brasil 

contemporâneo e Serviço Social; A questão social no Brasil; Direito e 

legislação social; Política Social e Serviço Social II; Política Social e Serviço 

Social III (A: Assistência Social; B: Saúde; C: Previdência Social); Estado, 

classes e movimentos sociais; Identidades culturais e Serviço Social no Brasil; 

A questão de gênero no Brasil; Direitos humanos no Brasil; Poder local e 

Serviço Social; Serviço Social e questão fundiária; Serviço Social e questão 

urbana; Serviço Social e expressões da questão social. 

 

c) área de fundamentos da ação profissional 

Integram esta área os conhecimentos e técnicas que propiciam ao discente a 

capacitação para o trabalho profissional, com ênfase no resgate crítico da 

história do desenvolvimento do Serviço Social e de suas práticas 

contemporâneas. 

As disciplinas que integram esta área são: Introdução ao Serviço Social; 

Serviço Social (I-IV); Serviço Social Contemporâneo; Ética profissional; 

Pesquisa social e Serviço Social; Técnicas de intervenção social; Introdução 

ao trabalho científico no Serviço Social; Prática profissional; Administração e 

orçamento em Serviço Social; Planejamento e projetos em Serviço Social; 

Avaliação e monitoramento em Serviço Social; Análise de indicadores sociais 

para o Serviço Social; Núcleo temático (I-II); Orientação e treinamento 

profissional (I-IV); Orientação de TCC (I e II); Estágio supervisionado (I-IV); 

Tópicos especiais em Serviço Social (I-III); Expressões da questão social (I-

III); Serviço Social e processo de trabalho.13
  

 

                                    
13  Há disciplinas que participam de mais de uma área em função de seu conteúdo programático. 



 

VI. Caráter e natureza das disciplinas 

 

As disciplinas do curso têm caráter teórico, teórico-prático e de 

orientação, distribuídas da seguinte forma: 

 

Disciplinas teóricas: Economia política e Serviço Social; Teoria política e 

Serviço Social; Teoria sociológica e Serviço Social; Introdução ao trabalho 

científico no Serviço Social; Introdução ao Serviço Social; Serviço Social (I-IV); 

Serviço Social Contemporâneo; Filosofia e Serviço Social; Estado, classes e 

movimentos sociais; Economia do Brasil contemporâneo e Serviço Social; 

Antropologia social e Serviço Social; Direito e legislação social; Trabalho e 

questão social; Psicologia social e Serviço Social; A questão social no Brasil; Ética 

profissional; Política social e Serviço Social (I-III: A, B e C); Identidades culturais 

e Serviço Social no Brasil; Direitos humanos no Brasil; A questão de gênero no 

Brasil; Serviço Social e questão fundiária; Serviço Social e questão urbana; 

Poder local e Serviço Social; Serviço Social e expressões da questão social (I, II, 

III); Serviço Social e processo de trabalho; Tópicos Especiais em Serviço Social 

(I, II, III). 

 

Disciplinas teórico-práticas: Análise de indicadores sociais para o Serviço 

Social; Pesquisa social e Serviço Social; Avaliação e monitoramento em Serviço 

Social; Administração e orçamento em Serviço Social; Planejamento e projetos 

em Serviço Social; Prática profissional e Técnicas de intervenção social, além de 

Orientação e treinamento profissional (I-IV) e Núcleo Temático (I-II). 

 

Disciplinas práticas: Estágio Supervisionado (I-IV) 

 

Disciplinas de orientação: Orientação de TCC (I-II). 

 

O conjunto das disciplinas apresentadas é de duas grandes naturezas: 

obrigatórias e complementares.  

São disciplinas obrigatórias: Economia política e Serviço Social; Teoria 

política e Serviço Social; Teoria sociológica e Serviço Social; Introdução ao 

trabalho científico no Serviço Social; Serviço Social (I-VI); Filosofia e Serviço 

Social; Estado, classes e movimentos sociais; Economia do Brasil contemporâneo 



 

e Serviço Social; Antropologia social e Serviço Social; Direito e legislação social; 

Trabalho e questão social; Psicologia social e Serviço Social; Pesquisa social e 

Serviço Social; A questão social no Brasil; Técnicas de intervenção social; Prática 

profissional; Ética profissional; Política social e Serviço Social (I, II e III: A, B e 

C); Identidades culturais e Serviço Social no Brasil; Direitos humanos no Brasil; 

A questão de gênero no Brasil; Administração e orçamento em Serviço Social; 

Planejamento e projetos em Serviço Social; Avaliação e monitoramento em 

Serviço Social; Análise de indicadores sociais para o Serviço Social; Orientação e 

treinamento profissional (I-IV); Orientação de TCC (I-II) e Núcleo Temático (I-

II). São ainda de caráter obrigatório os Requisitos Curriculares 

Complementares Estágio supervisionado (I-IV), Atividades 

extracurriculares e Trabalho de Conclusão de Curso.  

  São disciplinas complementares: Serviço Social e questão fundiária; 

Serviço Social e questão urbana; Poder local e Serviço Social; Serviço Social e 

expressões da questão social (I, II, III); Serviço Social e processo de trabalho; 

Tópicos Especiais em Serviço Social (I, II, III); Língua Portuguesa. Deste 

conjunto, o aluno cursará, no mínimo, duas disciplinas. 

 

VII. Atividades extracurriculares 

 

 Serão consideradas atividades extracurriculares: iniciação científica, tutoria, 

monitoria, participação em seminários, etc., cuja incorporação na estrutura 

curricular será regulamentada pela Congregação da Escola de Serviço Social. 

 

VIII. Vinculação entre as disciplinas e dimensão investigativa 

 

No conjunto da grade curricular, obviamente, todas as disciplinas mantêm 

entre si vinculação de continuidade. Aqui, no entanto, receberão destaque os 

seguintes grupos de disciplinas: as que compreendem vinculação formal através 

do estabelecimento de pré-requisitos e co-requisitos, as disciplinas teórico-

práticas e as voltadas mais precisamente para a dimensão investigativa. 

Em relação ao estabelecimento de pré-requisitos e co-requisitos: 

 cada disciplina de Serviço Social é pré-requisito da seguinte; 

 cada disciplina de Estágio Supervisionado (I-IV) é pré-requisito da 

seguinte; 



 

 são pré-requisitos para Estágio Supervisionado I a aprovação em 

Serviço Social II e Ética profissional; 

 Prática profissional é pré-requisito de Estágio Supervisionado II; 

 a disciplina Estágio Supervisionado II é pré-requisito para Orientação 

de TCC I; 

 a aprovação em Orientação de TCC I é pré-requisito para cursar 

Orientação de TCC II; 

 Política Social e Serviço Social I é pré-requisito para cursar Política 

Social e Serviço Social II, e esta é pré-requisito para a Política Social e 

Serviço Social III (A, B e C); 

 Política Social e Serviço Social III A é co-requisito de Política Social e 

Serviço Social III B e C; 

  Política Social e Serviço Social III B é co-requisito de Política Social e 

Serviço Social III A e C; 

  Política Social e Serviço Social III C é co-requisito de Política Social e 

Serviço Social III A e B; 

 Ética Profissional é pré-requisito de Núcleo Temático I; 

 Núcleo Temático I é pré-requisito de Núcleo Temático II; 

 Estágio I é co-requisito de Orientação e Treinamento Profissional I;  

 Estágio II é co-requisito de Orientação e Treinamento Profissional II;  

 Estágio III é co-requisito de Orientação e Treinamento Profissional III;  

 Estágio IV é co-requisito de Orientação e Treinamento Profissional IV;  

 

As disciplinas teórico-práticas são articuladas tendo como eixo o 

Requisito Curricular Complementar de Estágio Supervisionado I-IV, a 

partir dos objetivos previstos para cada um deles, em cada período letivo. A 

inserção do estudante no campo de estágio (a cargo da Coordenação de Estágio) 

o obrigará a nele fixar-se por, no mínimo, dois períodos. 

Nos períodos previstos para Estágio Supervisionado I-IV será ofertada a 

disciplina de Orientação e Treinamento Profissional I-IV que terá como objetivo 

central capacitar o aluno para o exercício profissional, através de orientação 

teórico-metodológica, realizada por Professor da ESS, em relação às atividades 

práticas desenvolvidas no campo de estágio, visando a encontrar estratégias 

diferenciadas e viáveis para os problemas com que se defronta e a elaborar 

teoricamente o significado social de sua intervenção. 



 

Em cada período letivo, concomitantemente ao Estágio Supervisionado I-

IV e à Orientação e Treinamento Profissional I-IV, será ofertada uma outra 

disciplina teórico-prática articulada aos objetivos do Estágio Supervisionado e da 

Orientação e Treinamento Profissional.  As disciplinas teórico-práticas ofertadas 

serão: Técnicas de Intervenção Social, Administração e orçamento em Serviço 

Social, Planejamento e projetos em Serviço Social e Avaliação e monitoramento 

em Serviço Social. 

A partir do Estágio Supervisionado II e Orientação e Treinamento 

Profissional II, serão ofertados os Núcleos Temáticos que propiciarão o 

aprofundamento da área temática na qual o aluno está inserido, articulado 

com a dimensão investigativa, visando ao amadurecimento do aluno para a 

realização do TCC. 

A articulação das disciplinas teórico-práticas em torno das disciplinas 

práticas (Estágio Supervisionado I-IV) propiciará a aglutinação dos alunos 

que se encontrarem em estágio em três níveis: 1) nível de acompanhamento 

temático-institucional, através das disciplinas de Orientação e Treinamento 

Profissional I-IV; 2) nível de aprofundamento técnico-operativo, através das 

disciplinas teórico-práticas de Técnicas de Intervenção Social, Administração e 

orçamento em Serviço Social, Planejamento e projetos em Serviço Social e 

Avaliação e Monitoramento em Serviço Social; e 3) nível de aprofundamento 

temático, através dos Núcleos Temáticos. 

Os três níveis de aglutinação dos alunos estagiários viabilizarão maior 

aproveitamento da experiência de estágio. O professor de Orientação e 

Treinamento Profissional, apesar de continuar tendo alunos estagiários de níveis 

diferentes (I-IV), poderá se dedicar mais ao acompanhamento institucional e à 

articulação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa da 

intervenção profissional, pois, de um lado, a diferenciação dos níveis de estágio 

será trabalhada pelas outras disciplinas teórico-práticas - Estágio I/Técnicas de 

intervenção social, Estágio II/Administração e orçamento em Serviço Social; 

Estágio III/Planejamento e projetos em Serviço Social; Estágio IV/Avaliação e 

monitoramento em Serviço Social - e, por outro lado, o aprofundamento 

temático será realizado pelos Núcleos Temáticos. 

Através do acompanhamento do professor de Orientação e Treinamento 

Profissional, o aluno desenvolverá uma atividade teórico-prática de crescente 

complexidade, ao fim da qual deverá estar qualificado para a efetivação e a 



 

compreensão da intervenção profissional em áreas de trabalho determinadas. 

Este processo implica no acúmulo de cada disciplina anterior para a produção 

subsequente, visando a totalização da experiência do estágio em suas dimensões 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. Evita-se, desta forma, a 

fragmentação dos momentos constitutivos da vinculação entre as disciplinas 

teórico-práticas. 

Apesar dessa articulação entre as disciplinas teórico-práticas desonerar o 

Professor de Orientação e Treinamento Profissional quanto ao aprofundamento 

dos conteúdos presentes nas demais disciplinas, ela não o exime de acompanhar 

as atividades desenvolvidas pelos alunos nas outras disciplinas teórico-práticas, 

pois a disciplina de Orientação e Treinamento Profissional se configura como pólo 

de toda a articulação do Estágio Supervisionado. 

Em relação à dimensão investigativa, vale ressaltar que esta ganha 

destaque efetiva através das seguintes disciplinas: Introdução ao Trabalho 

Científico no Serviço Social, Pesquisa Social e Serviço Social, Prática Profissional, 

Técnicas de intervenção social, Análise de Indicadores Sociais para o Serviço 

Social. Orientação e Treinamento Profissional (I-IV) e Orientação de TCC (I e II). 

Por sua vez, essas disciplinas estarão diretamente articuladas com os Núcleos 

Temáticos. 

A vinculação entre essas disciplinas propiciará ao aluno apreender e 

aprofundar a dimensão investigativa de forma crescente; ao finalizar o curso, o 

aluno estará qualificado para desenvolver pesquisas em sua intervenção 

profissional em áreas de trabalho determinadas. Este processo implica no 

acúmulo dos conhecimentos obtidos ao longo do curso, consolidando a formação 

investigativa do assistente social. 

Estrutura-se, desta forma, um processo de formação cuja dimensão 

investigativa configura-se como elemento central e constitutivo da intervenção 

profissional.  

 

IX. O Núcleo temático 

 

Como se observou, o Núcleo Temático (I-II) comparece como disciplina 

teórico-prática de caráter obrigatório, que o aluno deve cursar durante dois (2) 

períodos.  



 

Constitui-se em instância pedagógica que promove, a partir das temáticas 

dos campos de estágio, a articulação entre as três áreas fundamentais de 

conhecimentos que sustentam a formação profissional e funcionam como 

integradoras do ensino, da pesquisa e da extensão.  Desta forma, não se 

confundem com grupos/núcleos de pesquisa, apesar de se configurarem como 

espaço de troca de informações/experiências em torno de uma temática 

particular. 

É uma disciplina que compreende diferentes formatos de atividades (aulas 

expositivas, oficinas, laboratórios, grupos de estudos, seminários etc.) e que será 

desenvolvida ao longo do semestre letivo. Como disciplina, terá horário garantido 

na grade de horário de ambos os turnos. 

A formação básica do Núcleo está centrada nos docentes pesquisadores, 

independentemente do grupo de pesquisa de origem; participam, ainda, alunos 

de pós-graduação (a partir da área de sua dissertação/tese) e de graduação (a 

partir dos estágios, extensão, trabalho de conclusão de curso ou ainda, de 

inserção em monitoria e iniciação científica). Havendo vaga, nada impede que 

um discente de graduação participe de um núcleo temático que não esteja 

diretamente vinculado a uma dessas inserções. 

Seu conteúdo deverá ser desenvolvido tanto no sentido de promover o 

aprofundamento de temática já existente no currículo, como no intuito de 

abordar temáticas relevantes para a formação profissional em suas diferentes 

dimensões e que não estejam presentes no conjunto das disciplinas obrigatórias. 

A oferta de núcleos temáticos, a ser viabilizada pelo Conselho Departamental e 

pelos Departamentos, responderá ao planejamento apresentado pela Diretoria 

Adjunta de Graduação, que o formulará a partir da análise das necessidades, 

com base nas exigências da formação e conjuntura acadêmica. Após, a oferta de 

núcleos temáticos deve ser imediatamente encaminhada à Diretoria Adjunta de 

Graduação para sua divulgação junto com a grade de horário, de forma a 

possibilitar ao aluno sua inserção em tempo hábil. 

Por seu caráter, deverá comportar, no máximo, 20 alunos de graduação.  

Quanto ao número de alunos de pós-graduação, poderá ser acordado em função 

da proposta do Núcleo tanto com o Departamento como com a Diretoria Adjunta 

de Pós-graduação.  Em relação aos Supervisores e/ou outros representantes de 

organizações e movimentos sociais, o(s) docente(s) responsável(is) pelo Núcleo 



 

deverá(ão) apontar a capacidade de absorção e a forma de participação (em 

atividades especiais ou de forma sistemática). 

 

 

X. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

O TCC resultará do cumprimento das disciplinas de Orientação de TCC I e 

II, às quais caberá planejar, fundamentar (necessariamente com pesquisa 

bibliográfica e documental) e acompanhar a elaboração do aluno até sua 

formulação final. Sua avaliação será operada por uma banca examinadora, 

composta por três (3) membros, entre os quais o professor orientador, na 

presença do graduando – que terá um tempo prévio para sua apresentação.  



 

XI. Grade curricular 
 
 
GRADE CURRICULAR DO DIURNO  
 

 

Código Disciplinas 
 

Créditos 

 

Carga horária 

 

teórica prática 

1º Período 

SSF104 Introdução ao Serviço Social 4 60 0 

SSF114 Filosofia e Serviço Social 4 60 0 

SSP305 Teoria política e Serviço Social 4 60 0 

SSF103 Teoria sociológica e Serviço Social 4 60 0 

SSM205 Introdução ao trabalho científico no Serviço Social 4 60 0 

SSP302 Economia política e Serviço Social 6 90 0 

Total Créditos: 26 créditos Total de Carga Horária: 390 horas teóricas 

2º Período 

SSF105 Serviço Social I 4 60 0 

SSM202 Estado, Classes e Movimentos Sociais 4 60 0 

SSP301 Economia do Brasil contemporâneo e Serviço Social  6 90 0 

SSM201 Antropologia social e Serviço Social 4 60 0 

SSM201 Trabalho e Questão Social 4 60 0 

IUF230 Direito e Legislação Social 2 30 0 

Total Créditos: 24 créditos Total de Carga Horária: 360 horas teóricas 

3º Período 

SSF106 Serviço Social II 4 60 0 

SSF113 A Questão Social no Brasil 4 60 0 

SSM207 Psicologia social e Serviço Social 4 60 0 

SSM209 Direitos Humanos no Brasil 4 60 0 

SSP306 Política Social e Serviço Social I 4 60 0 

Total de Créditos: 20 créditos Total Carga Horária: 300 horas teóricas 

4º Período 

SSF107 Serviço Social III 4 60 0 

SSF111 Ética Profissional 4 60 0 

SSM207 Identidades culturais e Serviço Social no Brasil 4 60 0 

SSP303 Administração e Orçamento em Serviço Social 3 30 30 

SSP358 Política Social e Serviço Social II 4 60 0 

SSW406 Prática Profissional 4 60 0 

Total de Créditos: 23 créditos 

Carga Horária Teórica: 270 horas  

Carga Horária Pratica: 30 horas 

Total Carga Horária: 300 horas 

5º Período 

SSF108 Serviço Social IV 4 60 0 

SSM204 Pesquisa Social e Serviço Social 3 30 30 

SSP360 Política Social e Serviço Social III - A 2 30 0 

SSP361 Política Social e Serviço Social III - B  2 30 0 

SSP362 Política Social e Serviço Social III - C 2 30 0 

SSW401 Orientação e Treinamento Profissional I 3 30 30 

SSW404 Técnicas de Intervenção Social 3 30 30 



 

SSWU09 Estágio Supervisionado 4 0 120 

Total de créditos: 23 créditos 

 240 horas teóricas 

210 horas práticas 

Total Carga Horária: 450 horas 

 

6º Período 

SSF109 Serviço Social Contemporâneo 4 60 0 

SSM208 A questão de gênero no Brasil 4 60 0 

SSM203 Análise de indicadores sociais para o Serv. Social 3 30 30 

SSW409 Núcleo temático I  3 30 30 

SSM402 Orientação e treinamento profissional II 3 30 30 

SSWU10 Estágio supervisionado II (RCC)  4 0 120 

Total de créditos: 21 créditos 

 210 horas teóricas 

210 horas práticas 

Total Carga Horária: 420 horas 

7º Período 

SSP304 Planejamento e projetos em Serviço Social 3 30 30 

SSW410 Núcleo temático II  3 30 30 

SSW407 Orientação de TCC I 2 30 0 

SSW403 Orientação e treinamento profissional III 3 30 30 

SSWU11 Estágio supervisionado III (RCC) 4 0 120 

 Disciplina eletiva 4 60 0 

Total de créditos: 19  créditos 

180 horas teóricas 

210 horas práticas 

Total carga horária: 390 horas 

8º Período 

SSP309 Avaliação e monitoramento em Serviço Social 3 30 30 

SSW405 Orientação e treinamento profissional IV 3 30 30 

SSWU12 Estágio supervisionado IV (RCC) 4 0 120 

SSW408 Orientação de TCC II 2 30 0 

SSWK05 Trabalho de Conclusão de Curso (RCC) 0 0 0 

SSWY01 Oficina Temática 2 0 0 

 Disciplina eletiva 4 60 0 

SSWY02 Atividades Extra-Curriculares 0 0 150 

Total de créditos: 18 créditos 

150 horas teóricas 

330 horas práticas 

Total carga horária: 480 horas 

   

        
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

GRADE CURRICULAR DO NOTURNO  
 
 
 

Código Disciplinas 
 

créditos 

 

Carga horária 

 

teórica prática 

1º Período 

SSF104 Introdução ao Serviço Social 4 60 0 

SSF114 Filosofia e Serviço Social 4 60 0 

SSF103 Teoria sociológica e Serviço Social 4 60 0 

SSP302 Economia política e Serviço Social 6 90 0 

     

Total de Créditos: 18 créditos 
270 horas teóricas 

Total Carga Horária: 270 horas 

2º Período 

SSP305 Teoria política e Serviço Social 4 60 0 

SSM205 Introdução ao trabalho científico no Serviço Social 4 60 0 

SSM201 Trabalho e Questão Social 4 60 0 

SSF105 Serviço Social I 4 60 0 

     

Total de Créditos: 16 créditos 
240 horas teóricas 

Total Carga Horária: 240 horas 

3º Período 

SSF106 Serviço Social II 4 60 0 

SSM202 Estado, Classes e Movimentos Sociais 4 60 0 

SSP301 Economia do Brasil contemporâneo e Serviço Social  6 90 0 

IUF230 Direito e Legislação Social 2 30 0 

     

Total de Créditos: 16 créditos 
240 horas teóricas 

Total Carga Horária: 240 horas 

4º Período 

SSF107 Serviço Social III 4 60 0 

SSP306 Política Social e Serviço Social I 4 60 0 

SSM207 Identidades culturais e Serviço Social no Brasil 4 60 0 

SSM201 Antropologia social e Serviço Social 4 60 0 

SSF113 A Questão Social no Brasil 4 60 0 

     

Total de Créditos: 20 créditos 
300 horas teóricas 

Total Carga Horária: 300 horas 

5º Período 

SSF108 Serviço Social IV 4 60 0 

SSP358 Política Social e Serviço Social II 4 60 0 

SSM204 Pesquisa Social e Serviço Social 3 30 30 

SSM209 Direitos Humanos no Brasil 4 60 0 

SSM207 Psicologia social e Serviço Social 4 60 0 

     

Total de Créditos: 19 créditos 

270 horas teóricas 

30 horas Práticas 

Total Carga Horária: 300 horas 

6º Período 



 

SSF109 Serviço Social Contemporâneo 4 60 0 

SSP360 Política Social e Serviço Social III - A  2 30 0 

SSP361 Política Social e Serviço Social III - B  2 30 0 

SSP362 Política Social e Serviço Social III - C  2 30 0 

SSW406 Prática Profissional 4 60 0 

SSF111 Ética Profissional 4 60 0 

     

Total de Créditos: 18 créditos 
270 horas teóricas 

Total Carga Horária: 270 horas 

7º Período 

SSW404 Técnicas de Intervenção Social 3 30 30 

SSM208 A Questão de Gênero no Brasil  4 60 0 

SSP303 Administração e Orçamento em Serviço Social 3 30 30 

SSW401 Orientação e Treinamento Profissional I 3 30 30 

SSWU09 Estágio Supervisionado I 4 0 120 

SSW409 Núcleo Temático I 3 30 30 

     

Total de Créditos: 20 créditos 

180 horas teóricas 

240 horas práticas 

Total Carga Horária: 420 horas 

8º Período 

 Atividades Acadêmicas Optativas 4 60 0 

SSM203 Análise de Indicadores Sociais para o Serviço Social   3 30 30 

SSW402 Orientação e Treinamento Profissional II 3 30 30 

SSWU10 Estágio Supervisionado II 4 0 120 

SSW410 Núcleo Temático II 3 30 30 

     

Total de Créditos: 17 créditos 

150 horas teóricas 

210 horas práticas 

Total Carga Horária: 360 horas 

9º Período 

 Atividades Acadêmicas Optativas 4 60 0 

SSP304 Planejamento e Projetos em Serviço Social   3 30 30 

SSW403 Orientação e Treinamento Profissional III 3 30 30 

SSWU11 Estágio Supervisionado III 4 0 120 

SSW407 Orientação de TCC I 2 30 0 

     

Total de Créditos: 16 créditos 

150 horas teóricas 

180 horas práticas 

Total Carga Horária: 330 horas 

10º Período 

SSWY01 Oficina Temática 2 0 0 

SSWK05 Trabalho de Conclusão de Curso   0 0 0 

SSW408 Orientação de TCC II 2 30 0 

SSW405 Orientação e Treinamento Profissional IV 3 30 30 

SSWU12 Estágio Supervisionado IV 4 0 120 

SSP309 Avaliação e Monitoramento 3 30 30 

SSWY02 Atividades Extracurriculares 0 0 150 

     

Total de Créditos: 14 créditos 

90 horas teóricas 

180 horas práticas 

150 horas de atividades extracurriculares 



 

Total Carga Horária: 420 horas 

 
 
XII. Ementário: disciplinas, objetivos, carga horária e bibliografia básica 
 
 

 
Introdução ao Serviço Social 

 
O Serviço Social no mundo contemporâneo: dados internacionais. O Serviço 

Social no Brasil na entrada do século XXI. O assistente social na divisão sócio-

técnica do trabalho. As agências e os níveis de formação profissional. Periódicos, 

centros de documentação, reconhecimento do Serviço Social como área de 

produção de conhecimentos. A organização acadêmica e profissional dos 

assistentes sociais. Os Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais e outros 

fóruns. As demandas do mercado de trabalho. As áreas de intervenção. A 

legislação profissional. 

 

Objetivo: Propiciar o conhecimento da realidade profissional no Brasil e no 

mundo contemporâneos, bem como da alocação funcional do Serviço Social e da 

legislação profissional. 

 

Carga horária: 60 horas 

 
Bibliografia 
 

CRESS/7a. Região. Assistente social: ética e direitos. Rio de Janeiro, CRESS/7a. 
Região, 2000. 

Iamamoto, M. V. e Carvalho, R. Relações sociais e serviço social no Brasil. S. 
Paulo, Cortez/Celats, 1983. 

Iamamoto, M. V. Renovação e conservadorismo no Serviço Social. S. Paulo, 

Cortez, 1992. 
____________ . O Serviço Social na contemporaneidade. S. Paulo, Cortez, 1998. 

Netto, J. P. “Transformações societárias e serviço social”. Serviço Social & 
Sociedade. S. Paulo, Cortez, nº 50, 1996. 

Serra, R. M. S. Crise de materialidade no serviço social. S. Paulo, Cortez, 2000. 

Revistas e periódicos profissionais e acadêmicos do Brasil e do exterior. 
 

 
Serviço Social I 

 
Pensamento conservador, questão social e Serviço Social. A profissionalização do 
Serviço Social: relações com as suas protoformas e com o capitalismo 

monopolista. As vertentes européia e norte-americana do Serviço Social: 
surgimento e evolução, relações com as ciências sociais e com a Doutrina Social 

da Igreja. Positivismo e funcionalismo, psicologismo e pragmatismo na 
constituição do Serviço Social de Caso e do Serviço Social de Grupo. O Serviço 



 

Social no Brasil, dos anos 30 aos 50: papel da Igreja, relação com o Estado e 
com as lutas sociais; da influência européia à norte-americana.  

 
Objetivo: Sumariar o processo de constituição do Serviço Social e suas 
condicionantes histórico-culturais e indicar a sua inserção e desenvolvimento no 

Brasil, entre os anos trinta e cinquenta do século XX. 
 

Carga horária: 60 horas 
 
Bibliografia 

 
Almeida, A. A. Possibilidades e limites da teoria do serviço social. Rio de Janeiro, 

Francisco Alves, 1978. 
Bartlett, H. M. A base do serviço social. S. Paulo, Pioneira, 1979. 

Hamilton, G. Teoria e prática do serviço social de casos. Rio de Janeiro, Agir, 
1976. 

Iamamoto, M. V. e Carvalho, R. Relações sociais e serviço social no Brasil. S. 

Paulo, Cortez/Celats, 1983. 
Iamamoto, M. V. Renovação e conservadorismo no Serviço Social. S. Paulo, 

Cortez, 1992. 
Konopka, G. Trabalho social com grupos. Rio de Janeiro, Zahar, 1968. 
Lima, A. A. Serviço Social no Brasil. Ideologia de uma década. S. Paulo, Cortez, 

1987. 
Martinelli, M. L. Serviço social: identidade e alienação. S. Paulo, Cortez, 1995. 

Nisbet, R. O conservadorismo. Lisboa, Estampa, 1982. 
Netto, J. P. Capitalismo monopolista e serviço social. S. Paulo, Cortez, 1996. 
Verdès-Léroux, J. Trabalhador social. Prática. Habitus. Ethos. Formas de 

intervenção. S. Paulo, Cortez, 1996. 
 

 
Serviço Social II 

 
A modernização do Serviço Social e a sua contestação na América Latina e no 
Brasil: o papel do Desenvolvimento de Comunidade nos Estados Unidos e sua 

difusão na América Latina, no quadro do debate da relação 
desenvolvimento/subdesenvolvimento; a crítica ao conservadorismo e ao 

reformismo nos anos 60 no marco da América Latina. O “Movimento de 
Reconceituação” – influências teóricas, unidade e diversidade Transformações 
nas posições da Igreja católica, novas relações entre cristãos e marxistas. O 

Brasil e o “Movimento de Reconceituação”. 
Oferecer uma sinopse do processo profissional no Brasil e na América Latina nas 

décadas de sessenta e setenta do século XX, enfatizando o Movimento de 
Reconceituação e relacionando-o com o contexto histórico-social e cultural. 

 
Objetivo: Oferecer uma sinopse do processo profissional no Brasil e na América 
Latina nas décadas de sessenta e setenta do século XX, enfatizando o Movimento 

de Reconceituação e relacionando-o com o contexto histórico-social e cultural. 
 

Carga horária: 60 horas 
 
Bibliografia 

 



 

Ammann, S. B. Ideologia do desenvolvimento de comunidade no Brasil. S. Paulo, 
Cortez, 1982. 

Ander-Egg, E. Del ajuste a la transformación. Buenos Aires, Humanitas, 1973. 
Castro, M. M. História do serviço social na América Latina. S. Paulo, Cortez, 

1986. 

CBCISS. Teorização do serviço social. Documentos de Araxá, Teresópolis e 
Sumaré.  Rio de Janeiro: Agir, 1987. 

Faleiros, V. P. Metodologia e ideologia do trabalho social. S. Paulo, Cortez, 1981. 
Palma, D. Reconceptualización: una búsqueda en América Latina. Buenos Aires, 

ECRO, 1977. 

Miguel, W. L. O serviço social e a promoção do homem. S. Paulo, Cortez, 1980. 
Netto, J. P. Ditadura e serviço social. S. Paulo, Cortez, 1995. 

Santos, L. L. Textos de serviço social. S. Paulo, Cortez, 1982.  
Faleiros, V. de P.. Reconceptualización del Trabajo Social em Brasil: ¿uma 

cuestión em movimiento? In: Alayón, N. (Org.). Trabajo Social 
Latinoamericano – A 40 años de la Reconceptualización. Buenos Aires: 
Espacio Editorial, 2005.    

Aquín, N. . Reconceptualización: ¿un Trabajo Social alternativo o una alternativa 
al Trabajo Social?  In: Alayón, N. (Org.). Trabajo Social Latinoamericano 

– A 40 años de la Reconceptualización.  Buenos Aires: Espacio Editorial, 
2005.    

Netto, J. P. .A Reconceituação: ainda viva 40 anos depois. In: Alayón, N. (Org.). 

Trabajo Social Latinoamericano – A 40 años de la Reconceptualización. 
Buenos Aires: Espacio Editorial, 2005.    

Netto, J. P. . A Crítica Conservadora à Reconceptualização. Revista Serviço 
Social e Sociedade, São Paulo, n. 5, 1981. 

Junqueira, H. I. . Quase duas décadas de Reconceituação do Serviço Social: Uma 

Abordagem Crítica. Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n. 4, 
1980.  

 
Serviço Social III 

 
A Renovação do Serviço Social no Brasil: a ditadura implantada em 1964, a 
reforma universitária, a laicização do Serviço Social. Análise crítica da 

perspectiva da Modernização Conservadora, da Reatualização do 
Conservadorismo e da Intenção de Ruptura. Desenvolvimento da Renovação 

Crítica do Serviço Social Brasileiro: a Intenção de Ruptura nos anos 70 e 80. 
Recuperação da crítica reconceituada na crise da ditadura e crítica marxista ao 
marxismo incorporado pelo Serviço Social latino-americano nos anos 60. O III 

CBAS (1979). Diferenciação, pluralismo e luta pela hegemonia na formação e na 
categoria profissional. 

 
Objetivo: Analisar o desenvolvimento da Renovação do Serviço Social no Brasil, 

privilegiando o processo de ruptura com o conservadorismo profissional e as suas 
relações com a dinâmica sócio-política do país. 
 

Carga horária: 60 horas 
 

Bibliografia 
 



 

Abramides, M. B., Cabral, M. S. O novo sindicalismo e o serviço social. S. Paulo, 
Cortez, 1995.  

CBCISS. Teorização do serviço social. Documentos de Araxá, Teresópolis e 
Sumaré.  Rio de Janeiro: Agir, 1987. 

Coutinho, C. N. “Pluralismo: dimensões teóricas e políticas”. Cadernos ABESS. S. 

Paulo, Cortez/ABESS, 4, maio de 1991. 
Faleiros, V. P. Estratégias em Serviço Social. S. Paulo, Cortez, 1997. 

Iamamoto, M. V. O serviço social na contemporaneidade. S. Paulo, Cortez, 1998. 
Netto, J. P. Ditadura e serviço social. S. Paulo, Cortez, 1995. 
Santos, L. L. Textos de serviço social. S. Paulo, Cortez, 1982.  

Silva e Silva, M. O. (coord.). O serviço social e o popular: resgate teórico-
metodológico do projeto profissional de ruptura. S. Paulo, Cortez, 1995. 

Netto, J. P. O Serviço Social e a tradição marxista. Revista Serviço Social e 
Sociedade, São Paulo, n. 30, 1989.  

 
 
 

 
 

Serviço Social IV 

 

O debate profissional nos anos oitenta e agenda profissional dos anos 90: a 

questão da Metodologia, a temática dos movimentos sociais, das políticas sociais 

e da cidadania; da recuperação da assistência à sua inserção no marco da 

Seguridade Social; o debate sobre Serviço Social e o “mundo do trabalho”; o 

confronto com o neoliberalismo e a constituição da hegemonia do “projeto ético-

político”. A produção de conhecimentos profissionais nos anos 80 e 90: a questão 

da instrumentalidade, a categoria da mediação, de ontologia e o serviço social.  

 

Objetivo: Analisar o desenvolvimento do Serviço Social no Brasil, nos anos 

oitenta e noventa do século XX, privilegiando as suas relações com a dinâmica 

sócio-política do país. 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Bibliografia 

 

Abramides, M. B., Cabral, M. S. O novo sindicalismo e o serviço social. S. Paulo, 
Cortez, 1995. 

ABEPSS. Anais do VII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social. 
Brasília, ABEPSS, vol. IV, 2000.   

Abreu, M. M., Simionatto, I. “A situação da pesquisa em serviço social no Brasil. 
1990/1996”. Cadernos ABESS. S. Paulo, Cortez, nº 7, 1997. 

_____________________ .  Capacitação em Serviço Social e Política Social. 

Módulo 1. Crise contemporânea, questão social e serviço social. Brasília, 
CEAD, 1999. 

Almeida, N. L. “Processos de trabalho e serviço social”. Em pauta. Rio de Janeiro, 
UREJ, nº 1, 1993. 



 

Barroco, M. L. S. . Ética e Serviço Social: fundamentos ontológicos. SP, Cortez, 
2001. 

CFESS/ABEPSS/CEAD/UnB. . Capacitação em Serviço Social. Módulo 04: O 
trabalho do assistente social e as políticas sociais. Brasília, CEAD, 2000. 

_____________________ . Capacitação em Serviço Social. Módulo 02: 

Reprodução social, trabalho e serviço social. Brasília, CEAD, 1999 
Guerra, Y. A Instrumentalidade do Serviço Social. São Paulo, Cortez, 1995. 

Iamamoto, M. V. O Serviço Social na contemporaneidade. S. Paulo, Cortez, 
1998. 

Kameyama, N. “A trajetória da produção de conhecimentos em serviço social: 

avanços e tendências (1975-1997)”. Cadernos ABESS.  S. Paulo, 
Cortez/ABESS, nº 8, 1998. 

Menezes, M. T. C. G. Em busca da teoria: políticas de assistência pública. S. 
Paulo, Cortez/UERJ, 1993. 

Mota, A. E. “As transformações no mundo do trabalho e seus desafios para o 
serviço social”. O Social em Questão. Rio de Janeiro, PUC, vol. 1, nº 1, 
1997. 

Pontes, R. Mediação e Serviço Social. São Paulo, Cortez, 1995.  
Quiroga, C. Invasão Positivista no Marxismo: manifestações no ensino da 

Metodologia no Serviço Social. São Paulo, Cortez, 1991. 
Ramos, M. H. R., Gomes, M. F. C. M. “Trabalho produtivo e trabalho improdutivo: 

uma contribuição para pensar a natureza do serviço social enquanto prática 

profissional”. Temporalis. Brasília, ABEPSS, nº 2, 2000. 
Shons, S. M. Assistência social entre a ordem e a “des-ordem”. S. Paulo, Cortez, 

1999. 
Silva e Silva, M. O. (coord.). O serviço social e o popular: resgate teórico-

metodológico do projeto profissional de ruptura. S. Paulo, Cortez, 1995. 

Sposati, A. et alii. Assistência na trajetória das políticas sociais brasileiras. 
S. Paulo, Cortez, 1985. 

Teixeira, F. J. S. “O neoliberalismo em debate”, in  Teixeira, F. J. S. e Oliveira, M. 
O. (orgs.). Neoliberalismo e reestruturação produtiva. S. Paulo, 
Cortez/UECE, 1998. 

Tonet, I. Democracia ou liberdade? Maceió, EDUFAL, 1997. 
Vv. Aa. A metodologia no serviço social. Cadernos ABESS. S. Paulo, 

Cortez/ABESS, nº 3, 1989. 
 
Serviço Social Contemporâneo 

 
As novas expressões da questão social no Brasil e o Serviço Social. Relações 

contemporâneas com as ciências sociais; novas referências teóricas e a emersão 
do neoconservadorismo. Os campos de intervenção consolidados e os campos 

emergentes. Intervenção profissional e produção de conhecimentos. Balanço do 
mercado profissional: alterações na divisão social e técnica do trabalho e a 
inserção do assistente social em meio aos profissionais do “social”; as 

“organizações não-governamentais” e o mercado de trabalho. 
 

Objetivo: Indicar as condições do mercado de trabalho dos assistentes sociais 
brasileiros, seus impasses e desafios em face das novas expressões da “questão 
social” – tanto no plano interventivo quanto no da produção de conhecimentos. 

 
Carga horária: 60 horas 

 



 

Bibliografia 
 

Castel, R., Wanderley, L. E., Wanderley, M. B. Desigualdade e questão social. S. 
Paulo, EDUC, 2000.  

Iamamoto, M. V. .O Serviço Social em Tempos de Capital Fetiche: capital 

financeiro, trabalho e questão social São Paulo: Cortez Editora, 2007, 
pp.105 - 208. 

CFESS/ABEPSS/CEAD/UnB. . Capacitação em Serviço Social. Módulo 01: Crise 
concemporânea, questão social e serviço social. Brasília, CEAD, 1999. 

Faleiros, V. P. “Serviço social: questões presentes para o futuro”. Serviço Social 

& Sociedade. S. Paulo, Cortez, nº 50, 1996. 
Iamamoto, M. V. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. S. Paulo, Cortez, 1998. 
Mota, A. E. (org.) A nova fábrica de consensos. S. Paulo, Cortez, 1998. 

Montaño, C. “Das ‘lógicas do Estado’ às ‘lógicas da sociedade civil’: Estado e 
‘terceiro setor’ em questão”. Serviço Social & Sociedade. S. Paulo, Cortez, 
nº 59, 1999. 

Netto, J. P. .“Transformações societárias e Serviço Social – notas para uma 
análise prospectiva da profissão no Brasil” in Serviço Social e Sociedade no 

50. SP, Cortez, 1998 
Santos, J. S. Neoconservadorismo pós-moderno e Serviço Social brasileiro. São 

Paulo, Cortez, 2007.  

Carvalho, D. B. B.; Silva, M. O. da S. .(orgs.) Serviço Social, Pós-Graduação e 
Produção do Conhecimento no Brasil. São Paulo:Cortez, 2005, pp. 25-49 e 

69 - 138; 
Iamamoto, M. V. .Projeto Profissional, Espaços Ocupacionais e Trabalho do 

Assistente Social na Atualidade IN: Reflexões sobre Atribuições Privativas 

do (a) Assistente Social – Em Questão, Brasília:CFESS, 2002. 
Simionato, I. .As Expressões Ideoculturais da Crise Capitalista na Atualidade. IN: 

Capacitação em Serviço Social e Política Social – Crise contemporânea, 
questão social e Serviço Social, módulo 01, 
Brasília:CFESS/ABEPSS/CEAD/UNB, 1999, pp. 77 - 90.   

Rodrigues, M. P. .Serviço Social e Reforma Psiquiátrica em Tempos Pós-
Modernos, Revista Praia Vermelha, no. 06, Rio de Janeiro: Programa de 

Pós-Graduação em Serviço Social, UFRJ, 2002, pp.92 – 121. 
CRESS 7ª. Região. O Serviço Social Clínico e o projeto ético-político do Serviço 

Social. Revista Em Foco, no. 01, Rio de Janeiro, 2003. 

CRESS 7ª. Região. As Atribuições Privativas do Assistente Social e o “Serviço 
Social Clínico”. Revista Em Foco, no. 01 edição complementar, Rio de 

Janeiro, 2004. 
CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL- CFESS (Org.). Assistentes Sociais no 

Brasil – Elementos para o Estudo do Perfil Profissional. Brasília, 2005.  

Revistas e periódicos profissionais e acadêmicos brasileiros. 
 

 
Prática profissional 

 
A instituição: seus sistemas de poder e o profissional de Serviço Social. O espaço 

profissional do Serviço Social e os papéis do assistente social. Estratégias de 

ação profissional. 

 



 

Objetivo: Problematizar as condições institucionais da prática profissional do 

Serviço Social. 

 

Carga horária: 60 horas 

 
Bibliografia 

 
Albuquerque, J. A. G. Instituição e poder. Rio de Janeiro, Graal, 1979. 

Basaglia, F. (org.). A instituição negada. Rio de Janeiro, Graal, 1985.  
Bisneto, J. A. “A análise institucional no processo de renovação do serviço social 

no Brasil”, in  Vasconcelos, E. M. (org.). Saúde mental e serviço social. S. 

Paulo, Cortez, 2000. 
Faleiros, V. P. Saber profissional e poder institucional. S. Paulo, Cortez, 1985. 
_________ . Estratégias em serviço social. S. Paulo, Cortez, 1997. 

Iamamoto, M. V. Renovação e conservadorismo no Serviço Social. S. Paulo, 
Cortez, 1992. 

Lapassade, G. Organizações e instituições. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977. 
Louran, R. A análise institucional. Petrópolis: Vozes, 1982. 

Weisshaupt, J. R. (org.). As funções sócio-institucionais do Serviço Social. S. 
Paulo, Cortez, 1985. 

 

 
Técnicas de intervenção social 

 
Instrumentos e técnicas de intervenção social: implicações políticas.  Principais 
técnicas de contato individual e grupal.  Técnicas de educação e organização 

populares.  Produção de informações.  Registro e documentação. 
 

Objetivo: Propiciar o conhecimento do instrumental técnico para a intervenção 
profissional no trato com indivíduos, grupos, comunidades e movimentos 

populares. 
 
Carga horária: 60 horas 

 
Bibliografia 

 
Benjamin, Alfred.  A entrevista de ajuda.  São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
Bezerra, Aída. “As atividades em educação popular.” Revista CEI, Suplemento 

n.22, out. 1978. Rio de Janeiro, Tempo e Presença, 1978. 
Brioschi,  Maria Helena Bueno e Trigo, Lucila Reis. “Interação e comunicação no 

processo de pesquisa.” LANG, Alice Beatriz S.G. (org.). Reflexões sobre a 
pesquisa sociológica: Textos 3 – 2ª série.  São Paulo, CERU, 1992. 

Costa, Beatriz B. “Para analisar uma prática de educação popular.” Revista CEI, 

Suplemento. N.17, abr. 1977.  Rio de Janeiro, Tempo e Presença, 1977. 
Falkenbach, Elza Ma. Fonseca.  Diário de Campo: um instrumento de reflexão. 

Contexto e Educação. n.7  Ijuí: UNIJUÍ. jul/set 1987.  
Foote-White, Willian.  Treinando a observação participante. In: GUIMARÃES, Alba 

Zaluar (org.) Desvendando máscaras sociais. 3.ed.  Rio de Janeiro, Francisco 

Alves, 1990.  
Gonçalves, A. M., Perpétuo, S. C. Dinâmica de grupo na formação de lideranças. 

Rio de Janeiro, DP&A, 1998. 



 

Gramsci, A. “Os intelectuais e o princípio educativo”. Cadernos do Cárcere. Rio 
de Janeiro, Civilização Brasileira, vol. 2, 2000. 

Medina, Cremilda de Araújo.  Entrevista: o diálogo possível. São Paulo, Ática, 
1986. 

Minicucci, A. Dinâmica de grupo. S. Paulo, Atlas, 1993. 

Passold, Cesar Luiz. Comunicação nas relações humanas e organizacionais. 
Florianópolis, Ed. Estudantil, 1989. 

Pereira, W. C. C. Dinâmica de grupos populares. Petrópolis, Vozes, 1985. 
Pichon Rivière, E. O processo grupal. São Paulo, Martins Fontes, 1988. 
Salem, Tania. “Entrevistando famílias: notas sobre o trabalho de campo.” In: 

Nunes, Edson de Oliveira (org.).  A Aventura sociológica: objetividade, 
paixão, improviso e método nas pesquisa social.  Rio de Janeiro: Zahar, 

1978.  
Silva, J.A.P. “O papel da entrevista na prática do Serviço Social.” In: Em Pauta: 

Cadernos da Faculdade de Serviço Social da UERJ. n.6 1995. 
Souza, Herbert de.  Como fazer uma análise de conjuntura.  Petrópolis, Vozes, 
1992. 

Thompson, Paul.  A Voz do passado: história oral.  Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1992.  

Vargas, E.P. et all. Práticas de educação em saúde.  Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 
1992. 

Wanderley, M. B. Metamorfoses do desenvolvimento de comunidade no Brasil.  

São Paulo, Cortez, 1995. 
 

 
Ética profissional 

 
Ética e moral. Os Códigos de Ética Profissional brasileiros e sua contextualização. 

O Código de 1993 e sua função no projeto ético-político da categoria. 

 

Objetivo: Analisar a evolução da ética profissional no Brasil e a estrutura e as 

implicações do Código de Ética vigente. 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Bibliografia 

 

Barroco, L. “As implicações ético-políticas do agir profissional”. Capacitação em 

Serviço Social. Módulo 02: Reprodução social, trabalho e serviço social. 

Brasília, CEAD, 1999. 

Bonetti, D. A. et alii. Serviço Social e ética: convite a uma nova praxis. S. Paulo, 

Cortez/CFESS, 1996. 

Brites, M. C., Barroco, L. “A centralidade da ética na formação profissional”. 

Temporalis. Brasília, ABEPSS, nº 2, 2000. 

CRESS/7ª Região. Assistente social: ética e direitos. Rio de Janeiro, CRESS/7ª 

região, 2000. 

Novaes, A. (org.). Ética. S. Paulo, Cia. das Letras/Sec. Mun. Cultura, 1992. 

Oliveira, M. A. Ética e práxis histórica. S. Paulo, Ática, 1995. 



 

__________ . Ética e economia. S. Paulo, Ática, 1995. 

 

 

Economia política e Serviço Social 

 
A economia política e o Serviço Social: relações, implicações, relevância. O modo 
de produção capitalista: gênese, desenvolvimento e características. Acumulação, 
valorização e concentração/centralização do capital. A relação capital/trabalho. 

Processo de trabalho e controle da força de trabalho. A lei geral da acumulação 
capitalista. Características e tendências do capitalismo contemporâneo. 

 
Objetivo: Oferecer uma análise teórica da dinâmica do modo de produção 
capitalista, direcionada à compreensão das problemáticas que circunscrevem o 

campo de intervenção do Serviço Social. 
 

Carga horária: 90 horas 
 
Bibliografia 

 
Baran, P. A., Sweezy, P. M. Capitalismo monopolista. Rio de Janeiro, Zahar, 

1978. 
Braga, R. A restauração do capital. S. Paulo, Xamã, 1999. 

Braverman, H. Trabalho e capital monopolista. Rio de Janeiro, Guanabara, 1987. 
Hobsbawm, E. J. Era dos extremos. S. Paulo, Cia. das Letras, 1999, parte 2. 
Huberman, L. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro, Zahar, 1981. 

Husson, M. Miséria do capital. Lisboa, Terramar, 1999. 
Mandel, E. O capitalismo tardio. S. Paulo, Abril, 1983. 

Marx, K. O capital. Crítica da economia política. Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, livro I, vol. 2, 1968, cap. XXIII (“A lei geral da acumulação 
capitalista”). 

Sweezy, P. M. Teoria do desenvolvimento capitalista. Rio de Janeiro, Zahar, 
1980. 

 
 
Teoria política e Serviço Social 

 
A teoria política e o Serviço Social: relevância e significado. O Estado moderno 

na análise dos clássicos (Hobbes, Locke, Rousseau). Estado e sociedade civil na 
análise liberal e na análise marxista. O debate contemporâneo acerca da 

democracia, da cidadania e do socialismo. 
 
Objetivo: Propiciar, a partir da leitura dos clássicos da teoria política, um quadro 

de análise das relações entre Estado e sociedade apto a dar conta dos papéis 
atribuídos ao Serviço Social. 

 
Carga horária: 60 horas 
 

Bibliografia 
 

Bellamy, R. Liberalismo e sociedade moderna. S. Paulo, UNESP, 1994. 
Bobbio, N. Liberalismo e democracia. S. Paulo, Brasiliense, 1990. 



 

Bobbio, N., Bovero, M. Sociedade e Estado na filosofia política moderna. S. 
Paulo, Brasiliense, 1987. 

Carnoy, M. Estado e teoria política. Campinas, Papirus, 1986. 
Chevalier, J.-J. As grandes obras políticas de Maquiavel a nossos dias. Rio de 

Janeiro, Agir, 1986. 

Coutinho, C. N. Marxismo e política. S. Paulo, Cortez, 1994. 
___________ . Contra a corrente. S. Paulo, Cortez, 2000. 

Gruppi, L. Tudo começou com Maquiavel. Porto Alegre, L&PM, 1986.  
Merquior, J. G. O liberalismo. Antigo e moderno. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 

1991. 

Weffort, F. C. (org.). Os clássicos da política. S. Paulo, Ática, 2 vols., 1989. 
 

Teoria sociológica e Serviço Social 

 
A relevância e o significado da sociologia para o Serviço Social. A análise social 

de Marx: método e crítica social. O paradigma positivista e a sociologia de 

Durkheim. A sociologia compreensiva de Max Weber. Modernidade e pós-

modernidade: o debate sobre os paradigmas de análise social. 

 

Objetivo: Identificar, a partir dos clássicos da sociologia, as matrizes mais 

significativas da análise social pertinentes ao Serviço Social. 

 

Carga horária: 60 horas 

 
Bibliografia 

 
Aron, R. As etapas do pensamento sociológico. S. Paulo/Brasília, Martins 

Fontes/UnB, 1987. 
Fernandes, F. (org.). K. Marx, F. Engels: história. S. Paulo, Ática, 1984. 
Giddens, A. Capitalismo e moderna teoria social. Lisboa, Presença, 1990. 

Löwy, M. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchhausen. S. Paulo, 
Cortez, 1994. 

Reis Filho, D. A. (org.). O Manifesto Comunista 150 anos depois. S. Paulo, 
Fundação Perseu Abramo, 1998. 

Rodrigues, J. A. (org.). Emile Durkheim/Sociologia. S. Paulo, Ática, 1978. 

Saint-Pierre, H. L. Max Weber: entre a paixão e a razão. Campinas, UNICAMP, 
1991. 

Velho, O.G., Palmeira, M., Bertelli, A. R. (orgs.). Estrutura de classes e 
estratificação social. Rio de Janeiro, Zahar, 1977. 

Harvey, D. Condição pós-moderna. S. paulo, Loyola, 1996. 

Santos, B.V. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro, Graal, 1989. 

 

 
Psicologia social e Serviço Social 

 
A Psicologia Social e o Serviço Social: relações e contribuições mútuas. Matrizes 

de análise da relação indivíduo/sociedade. Concepções de psicologia social. A 

constituição da subjetividade no mundo contemporâneo. 

 



 

Objetivo: Oferecer os principais paradigmas analíticos da relação 

indivíduo/sociedade, bem como determinar as suas implicações para o Serviço 

Social. 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Bibliografia 

 
Birman, J. Psicanálise, ciência e cultura. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1994. 
Bonfim, E. M. e Machado, M. N. Em torno da psicologia social. Belo Horizonte, 

Ed. Autores, 1987. 

Doray, B. Da produção à subjetividade. S. Paulo, Revista dos Tribunais, 1989. 
Duarte, N. A individualidade para-si. Campinas, Autores Associados, 1993. 

Lane, S. T. M. e Codo, W. (orgs.). Psicologia social – o homem em movimento. 
S. Paulo, Brasiliense, 1984. 

Levy et alii. Psicossociologia: análise social e intervenção. Petrópolis, Vozes, 

1994. 
Marx, K. Manuscritos econômico-filosóficos de Paris (1844). Lisboa, Avante, 

1993. 
Monteiro, L. G. M. Neomarxismo: indivíduo e subjetividade. Florianópolis, 

EDUFSC, 1995. 

Santos, B. S. Pela mão de Alice. S. Paulo, Cortez, 1995. 
Schaff, A. O marxismo e o indivíduo. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1967. 

Seve, L. Marxismo e teoria da personalidade. Lisboa, Horizonte, 1979. 
Silveira, P., Doray, B. (orgs.). Elementos para uma teoria marxista da 

subjetividade. S. Paulo, Vértice, 1989. 
Vasconcelos, E. M. O que é psicologia comunitária. S. Paulo, Brasiliense, 1985. 
 

 
Antropologia social e Serviço Social 

 
A contribuição da antropologia social para o Serviço Social. Teorias da 

antropologia. A abordagem antropológica da realidade social e a perspectiva 

comparativa no estudo da sociedade. Antropologia e estudo da sociedade 

contemporânea. 

 

Objetivo: Indicar as características da abordagem antropológica da realidade 

social contemporânea e seu significado para o Serviço Social. 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Bibliografia 
 

Clastres, P. A sociedade contra o Estado. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1988. 
Da Matta, R. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Petrópolis, 

Vozes, 1981. 

Laplantine, F. Aprender antropologia. S. Paulo, Brasiliense, 1987. 
Laraia, R. B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 

1986. 



 

Velho, G. Individualismo e cultura. Notas para uma antropologia da sociedade 
contemporânea. Rio de Janeiro, Zahar, 1981. 

Zaluar, A. (org.). Desvendando máscaras sociais. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 
1975. 

 

 
Estado, classes e movimentos sociais 

 
O Estado no quadro da mundialização do capital: funções e transformações. As 

classes sociais no capitalismo contemporâneo. Movimentos sociais, “antigos” e 

“novos”, e classes sociais. Processo de formação dos Movimentos Sociais na 

dialética singular/particular/universal. Os novos sujeitos sociais. Relação entre 

público e privado. Uma sinopse: Estado, classes e movimentos sociais na 

contemporaneidade brasileira. 

 

Objetivo:Oferecer uma análise contemporânea, pertinente ao Serviço Social e ao 

Brasil, desses constitutivos da realidade histórico-social. 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Bibliografia 

 

Antunes, R. “Indivíduo, Classe e Gênero Humano: o momento da mediação 
partidária” in Adeus ao trabalho?. São Paulo: Cortez, 1995. 

Chesnais, F. A mundialização do capital. S. Paulo, Xamã, 1996. 

Coggiola, O. (org.). Globalização e socialismo. S. Paulo, Xamã, 1997. 

Dagnino, E. (org.). Anos 90: Política e sociedade no Brasil. S. Paulo, Brasiliense, 

1994. 

Gohn, M. G. História dos movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania 

dos brasileiros. S. Paulo, Loyola, 1995. 

Gray, J. Falso amanhecer. Os equívocos do capitalismo global. Rio de Janeiro, 

Record, 1999. 

Ianni, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1996. 

Jacobi, P. Movimentos sociais e políticas públicas. S. Paulo, Cortez, 1989. 

Lessa, S. “Sociabilidade e Individuação” in A ontologia de Lukács, 2ª ed. Maceió: 
EDUFAL, 1997. 

Reis, M. B. M. “Balanço crítico do debate teórico acerca dos “novos movimentos 

sociais” no Brasil” in Revista Movimento social e Serviço Social, nº 3. São 
Luís: EDFMA, 2001. 

Santos, B. S. Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade. S. 

Paulo, Cortez, 1995. 

Laranjeira, S. (org.). Classes e movimentos sociais na América Latina. S. Paulo, 

Hucitec, 1990. 

Sader, E., Paoli, M. C. Quando novos personagens entram em cena. 

Sorj, B., Almeida, M. H. T. (orgs.). Sociedade e política no Brasil pós-64. S. 

Paulo, Brasiliense, 1984.  



 

Wright, E. O. Classe, crise e o Estado. Rio de Janeiro, Zahar, 1978.  

 
 
Introdução ao trabalho científico no Serviço Social 

 
Condições históricas e sociais do surgimento do pensamento científico. Ciência e 

senso comum. Valores e conhecimento. Ideologia e teoria. Pesquisa: relações 

sujeito/objeto. A teoria, o método e a pesquisa na construção do conhecimento 

científico. Técnicas e instrumentos de registro e comunicação. O Serviço Social e 

suas relações com as ciências sociais. 

 

Objetivo: Caracterizar a especificidade do conhecimento teórico-científico 

enquanto tal e a particularidade da pesquisa no âmbito do Serviço Social.    

 

Carga horária: 60 horas 

 

Bibliografia 

 

Alves, R. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. S. Paulo, 

Brasiliense, 1981. 

Bomeny, H., Birman, P. (orgs.). As assim chamadas ciências sociais. Rio de 

Janeiro, UERJ/Relume-Dumará, 1991, parte III. 

Chauí, M. O que é ideologia. S. Paulo, Brasiliense, 1980. 

Löwy, M. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchhausen. S. Paulo, 

Cortez, 1994. 

Santos, B. S. Um discurso sobre as ciências. Porto, Afrontamento, 1992. 

Schaff, A. História e verdade. Lisboa, Estampa, 1976. 

Severino, A. J. Metodologia do trabalho científico. S. Paulo, Cortez, 2000. 

Thiollent, M. Crítica metodológica, investigação social e enquete operária. S. 

Paulo, Pólis, 1982. 

 

 
Filosofia e Serviço Social 

 
Relevância da filosofia para o Serviço Social.  Tradições filosóficas que incidiram 

no Serviço Social: positivismo, pragmatismo, neotomismo, fenomenologia e 

marxismo. 

 

Objetivo: Propiciar o conhecimento das correntes filosóficas que incidiram na 

constituição do Serviço Social. 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Bibliografia 
 



 

Abbagnano, N. História da filosofia. Lisboa, Presença, vol. XIV, 1970. 
Aguiar, A. G. Serviço Social e filosofia: das origens a Araxá. S. Paulo, Cortez, 

1989. 
Aranha, M. L. A., Martins, M. H. P. Filosofando. Introdução à filosofia. S. Paulo, 

Moderna, 1986. 

Chauí, M. Primeira filosofia: lições introdutórias. S. Paulo, Brasiliense, 1984. 
Kolakowski, L. La filosofía positivista. Madrid, Cátedra, 1988. 

Vázquez, A. S. Filosofia da praxis. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977.  
 

 
Economia do Brasil contemporâneo e Serviço Social 

 
Importância do conhecimento da realidade econômico-social para o Serviço 
Social. A economia brasileira no século XX até os anos 60: a crise do modelo 

agro-exportador, a industrialização substitutiva de importações e seus impasses.  
As transformações econômicas operadas sob o ciclo ditatorial. As desigualdades 

regionais. Características da economia brasileira contemporânea e sua relação 
com o sistema capitalista. Os impactos da mundialização sobre a economia 
brasileira.  

 
Objetivo: Oferecer uma sinopse da economia brasileira no século XX, do modelo 

agro-exportador à inserção subalterna no processo de mundialização do capital, 
com suas implicações para o Serviço Social. 
 

Carga horária: 90 horas 
 

Bibliografia 
 
Fiore, J. L. Em busca do dissenso perdido. Petrópolis, Vozes, 1999. 

________ . Brasil no espaço. Petrópolis, Vozes, 2001. 
Cardoso de Melo, J.M. Capitalismo tardio.  São Paulo: Brasiliense, 1986. 

Gonçalves, R. O abre-alas: a nova inserção do Brasil na economia mundial. Rio 
de Janeiro, Relume-Dumará, 1994. 

_________ “Distribuição de riqueza e renda: alternativa para a crise brasileira”, 

in Lesbaupin, I. (org.). O desmonte da nação. Petrópolis, Vozes, 1999. 
Ianni, O. A ditadura do grande capital. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 

1981. 
Mercadante, A. (org.). O Brasil pós-real: a política econômica em debate. S. 

Paulo, UNICAMP, 1997. 

Oliveira, C. A. B., Mattoso, J. E. L. (orgs). Crise e trabalho no Brasil. S. Paulo, 
Scritta, 1996. 

Oliveira, F.  “Elegia para uma re(li)gião”. 2ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1978. 

________ . Crítica à razão dualista. S. Paulo, CEBRAP, 1976. 
Sallum Jr., B. “A condição periférica: o Brasil nos quadros do capitalismo mundial 

(1945-2000), in Mota, C. G. (org.). Viagem incompleta. A experiência 

brasileira (1500-2000). S. Paulo, SENAC/SESC, vol. II,2000.  
Singer, P. “A raiz do desastre social: a política econômica de FHC”, in Lesbaupin, 

I. (org.). O desmonte da nação. Petrópolis, Vozes, 1999. 
Tavares, M.C.  Da substituição de importações ao capitalismo financeiro. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1972. 



 

 

 
Direito e legislação social 

 
O ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição de 1988 e suas partes 
revistas. A legislação social brasileira. 

Objetivo: Propiciar o conhecimento da legislação social brasileira indispensável 
ao exercício profissional do Serviço Social. 
 

Carga horária: 30 horas 
 

Bibliografia 
 
Carrión, Valentim. Comentários à CLT. S. Paulo, Revista dos Tribunais, 1999. 

Constituição da República Federativa do Brasil/1988 
Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. S. Paulo, volume relativo à 

direito de família, Saraiva, 1998. 
Gomes, Orlando e Gottschalk, Elson. Curso de direito do trabalho. Rio de Janeiro, 

Forense, 1999. 

Martinez, Wladimir Novaes. Comentários à lei básica de previdência social. S. 
Paulo, LTR, 1998. 

_____________________ . Curso de direito previdenciário . S. Paulo, LTR, 1998 
Martins, Sérgio Pinto. Direito da seguridade social S. Paulo, Atlas, 2000. 
Moraes, Alexandre de. Direito constitucional. S. Paulo, Atlas, 2000. 

Nascimento, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. S. Paulo, Saraiva, 
2000. 

Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro, Forense, 
vol. 5, 1999. 

Previdência social. Coleção Saraiva de Legislação. S. Paulo, 2000. 

Silva, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. S. paulo, 
Malheiros, 2000.  

 
 
Pesquisa social e Serviço Social 

 
Pesquisa e Serviço Social. Pesquisa em Serviço Social. A função da pesquisa na 

produção de conhecimentos e na intervenção social. Tipologia da pesquisa social. 

Projeto de pesquisa, instrumentos e técnicas.  

 

Objetivo:Qualificar para a elaboração, execução e avaliação de projetos de 
pesquisa empírica e documental, considerando a natureza da investigação em 

Serviço Social. 
 
Carga horária: 60 horas 
 
Biliografia 

 
Becker, H. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais.S. Paulo, Hucitec, 1994. 

Bruyne, P. et alii. Dinâmica da pesquisa em ciências sociais. Rio de Janeiro, 
Francisco Alves, 1977. 



 

Goldenberg, M. A Arte de pesquisar. Rio de Janeiro, Record, 1994. 
Goode, W. G., Hatt, P. K. Métodos em pesquisa social. S. Paulo, Nacional, 1977. 

Minayo, M. C. S. (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, 
Vozes, 1994. 

Nunes, E. (org.). A aventura sociológica. Rio de Janeiro, Zahar, 1978. 

Selltiz, E. M. et alii. Métodos de pesquisa das relações sociais. S. Paulo, 
EPU/EDUSP, 1974. 

 
 
Política social e Serviço Social I 

 
O Serviço Social e a política social: relações e implicações. Teorias sobre política 

social. Política social e Estado capitalista. Política social e regulação social. 

Cidadania, direitos sociais e política social: o Estado de Bem-Estar Social. A crise 

do Estado de Bem-Estar Social.  A alternativa neoliberal: políticas de ajuste e 

reforma do Estado – privatização, filantropização e focalização das políticas 

sociais. 

 
Objetivo: Fornecer os instrumentos heurísticos para a compreensão das relações 
entre política social e Serviço Social, no marco do Estado de Bem-Estar Social e 

nas condições de sua crise contemporânea. 
 

Carga horária: 60 horas 
 
Bibliografia 

 
Barbalet, J. M. A cidadania. Lisboa, Estampa, 1989. 

Behring, E. R. Política social no capitalismo tardio. S. Paulo, Cortez, 1998. 
Diniz, Eli.  Crise, reforma do estado e governabilidade.  Rio de Janeiro: FGV, 

1997. 

_________ e Azevedo, Sérgio (orgs.). Democracia e reforma do Estado no 
Brasil. Brasília, Editora da UnB, 1996. 

Draibe, S., Henrique, W. “Welfare State, crise e gestão da crise: um balanço da 
literatura internacional”. Revista Brasileira de Ciências Sociais. S. Paulo, v. 
6, nº 3, 1988. 

Ewald, F. L’État Providence. Paris, Grasset, 1986. 
Faleiros, V. P. A política social do Estado capitalista. S. Paulo, Cortez, 1981. 

_________ O que é política social. S. Paulo, Brasiliense, 1986. 
Laurell, A. C. (org.). Estado e políticas sociais no neoliberalismo. S. Paulo, 

Cortez, 1995. 

Marshall, T. H. Política social. Rio de Janeiro, Zahar, 1967. 
__________ . Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro, Zahar, 1967. 

Mishra, R. O Estado-providência na sociedade capitalista. Lisboa/Oeiras, Celta, 
1995. 

Nogueira, M. A. As possibilidades da política. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1999. 

Netto, J. P. Capitalismo monopolista e serviço social. S. Paulo, Cortez, 1996. 
Pereira, L.C. Bresser e Spink P.. Reforma do estado e administração pública e 

gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 1998. 
Polany, K. A grande transformação. As origens da nossa época. Rio de Janeiro, 

Campus, 1985. 
Rosanvallon, P. La crise de l’État Providence. Paris, Seuil, 1992. 



 

Sader, E. e Gentile, P. (orgs.). O pós-neoliberalismo.  Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1995. 

Tavares, L. Ajuste neoliberal e desajuste social na América Latina. Petrópolis, 
Vozes, 2001. 

Teixeira, F.  e Oliveira, M.O. (orgs.). Neoliberalismo e reestruturação produtiva.  

São Paulo: Cortez, 1988. 
Vasconcelos, E. M. “Estado e políticas sociais no capitalismo: uma abordagem 

marxista”. Serviço Social & Sociedade. S. Paulo, Cortez, nº 28, 1989. 
 
 

Política social e Serviço Social II 

 
A relação Serviço Social/política social na história brasileira. Sinopse histórica das 
políticas sociais no Brasil dos anos 30 até a Constituição de 1988 e a construção 

do sistema de Seguridade Social. A relação público/privado no atendimento às 
manifestações da questão social. O avanço do neoliberalismo e suas implicações 
na área de políticas sociais. 

 
Objetivo: Analisar a particularidade da intervenção social do Estado brasileiro dos 

anos 30 até a Constituição de 1988 e as potencialidades que esta trouxe para a 
constituição de um sistema de seguridade público e de caráter universal. O 
neoliberalismo e a reformulação do papel do Estado na área de política social. 

 
Carga horária: 60 horas 

 
Bibliografia 



 

Araujo, J., Fleury, S. (Im)previdência social. Petrópolis: Vozes/ABRASCO, 1986. 
Aureliano L., Draibe, S. “A especificidade do ‘Welfare State’ brasileiro” in Revista 

Economia e Desenvolvimento. Brasília: MPSA/CEPAL, 1989. 
Behring, E., Boschetti, I. Política social. Fundamentos e história. São Paulo: 
Cortez, 2007.  

Bravo, Maria Inês Souza. Serviço social e reforma sanitária. Lutas sociais e 
práticas profissionais. São Paulo: Cortez, 1996. 

Carvalho, G. I. et alii. Sistema Único de Saúde – comentários à lei orgânica da 
saúde (leis 8.080/90 e 8.142/90). São Paulo: HUCITEC, 1992. 
CFESS/ABEPSS/CEAD-NED/UnB. Capacitação em serviço social e política social. 

Módulo 3: Política social. Brasília: CEAD-NED, 2000. 
Cignolli, A. Estado e força de trabalho: introdução à política social no Brasil. São 

Paulo: Brasiliense, 1985. 
Coutinho, C. N. Contra a Corrente. Ensaios sobre democracia e socialismo. São 

Paulo: Cortez, 2000. 
Draibe, S. “As políticas sociais brasileiras: prioridades e perspectivas de políticas 
públicas”. In  IPEA/IPLAN. Diagnósticos e perspectivas para a década de 90. 

Brasília: IPEA/IPLAN, 1990. 
Fleury, S. Estado sem cidadãos: a seguridade social na América Latina. Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ, 1995. 
Lesbaupin, I. (org.). O desmonte da nação. Petrópolis: Vozes, 1999. 
Malloy, J. Política de previdência social no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1986. 

Mota, A. E. Cultura da crise e seguridade social. São Paulo: Cortez, 1995. 
Moura, A. S. (org.). O Estado e as políticas públicas na transição democrática. 

São Paulo: Vértice, 1989. 
Pereira, P. A. Necessidades sociais. São Paulo: Cortez, 2000. 
Santos, W. G. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro: Campus, 1979. 

Sposati, A. et alii. A assistência na trajetória das políticas sociais brasileiras. São 
Paulo: Cortez, 1985. 

____________ . Os direitos (dos desassistidos) sociais. São Paulo: Cortez, 1989. 
Vieira, E. A. Estado e miséria social no Brasil de Getúlio a Geisel. São Paulo: 
Cortez, 1983. 

Vianna, M. L. W. A americanização (perversa)  da seguridade social no Brasil. Rio 
de Janeiro: Revan, 1998. 

 
Política social e Serviço Social III – A  

 
A relação Serviço Social/Seguridade Social e política de assistência social na 
contemporaneidade. A Contra-Reforma do Estado, a Seguridade Social e a 

política de assistência social. O SUAS, a PNAS e seus desafios no contexto de 
ofensiva neoliberal. 

 
Objetivo: Analisar a política social brasileira contemporânea de assistência, o 

rebatimento da Contra-Reforma da Seguridade Social e as possibilidades 
interventivas do Serviço Social. 
 

Carga horária: 30 horas 
 

Bilbiografia: 
 
Boschetti, I. Assistência Social no Brasil: um Direito entre a Originalidade e 

Conservadorismo. Brasília: GEssT/SER/UnB, 2001. 



 

Couto, B. R. O Direito Social e a Assistência Social na sociedade brasileira: uma 
equação possível?. São Paulo: Cortez, 2004. 

Laurell, A. C. “Avançando em direção ao passado: a política social do 
neoliberalismo”. In: Laurell, A. C. (org.). Estado e políticas sociais no 
neoliberalismo. São Paulo: Cortez, 1997. 

Mestriner, M. L. O Estado entre a filantropia e a assistência social. São Paulo: 
Cotez , 2001. 

Raichelis, R. Esfera Pública e Conselhos de Assistência Social: caminhos da 
construção democrática. São Paulo: Cortez, 1998. 

Schons, S. M. Assistência Social entre a ordem e a “dês-ordem”. São Paulo: 

Cortez, 1999. 
Vários Autores. Revista Serviço Social e Sociedade Nº 87, SUAS e SUS. São 

Paulo: Cortez, 2006. 
Werneck Vianna, M. L. A americanização (perversa)  da seguridade social no 

Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1998. 
Yazbek, M. C. Classes subalternas e assistência social. São Paulo: Cortez, 1993. 
 

Política social e Serviço Social III – B  

 
A relação Serviço Social/Seguridade Social e política de saúde na 
contemporaneidade. A Contra-Reforma do Estado, a Seguridade Social e a 
política de saúde. O SUS e seus desafios no contexto de ofensiva neoliberal. 
 
Objetivo: Analisar a política social brasileira contemporânea de saúde, o 

rebatimento da Contra-Reforma da Seguridade Social e as possibilidades 
interventivas do Serviço Social. 

 
Carga horária: 30 horas 
 

Bilbiografia: 
Bravo, M. I. Superando desafios: o Serviço Social na Saúde na década de 90. In 

Superando desafios 1998.  
Bravo, M.I. “As políticas brasileiras de Seguridade Social: saúde”. In: Programa 

de Capacitação Continuada para Assistentes Sociais. Capacitação em Serviço 

Social e Política Social. Módulo 3 – Política Social. Brasília: CFESS – ABEPSS. 
CEAD/ Ned – UNB; 2000. 

Bodstein R. “Atenção básica na agenda da saúde”. In Ciência da saúde coletiva 
nº 7, 2002. 

Cavalcanti, F. C., Zucco L. P. “Política de Saúde e Serviço Social” In: Soares I. 

R., Cavalcanti L. F. (org.). Serviço Social e Políticas Sociais. Rio de Janeiro: 
Editora UFRJ; 2006.  

CRESS 7ª Região. Comissão de Saúde. Grupo de Trabalho de Hospitais. O 
Serviço Social em Hospitais: orientações básicas. Rio de Janeiro: CRESS; 
2003. 

Costa M. D. H. “O trabalho nos serviços de saúde e a inserção dos(as) 
assistentes sociais”. Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, 2000, 62. 

Mendes, E. V., “Um novo paradigma sanitário: a produção social da saúde” In: 
Uma agenda para a saúde. São Paulo: Hucitec-Abrasco; 1999. 

Paim, J. S. “Bases Conceituais da reforma sanitária brasileira”. In: Saúde e 

Democracia: A luta do CEBES. São Paulo: Lemos Editorial; 1997. 



 

Ramos, D. D., Lima M. A. D. S. “Acesso e acolhimento aos usuários em uma 
unidade de saúde de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil”. Cadernos saúde 

pública, 2003; 19 
Souza, R. R. “O sistema público de saúde brasileiro”. Seminário Internacional 

Tendências e Desafios dos Sistemas de Saúde nas Américas; 2002 Ago 11-

14; São Paulo; Brasil. Brasília: Ministério da Saúde; 2002.  
Valla V. V. “Educação e saúde do ponto de vista popular”. In: Valla V. V., (org.) 

Saúde e Educação. Rio de Janeiro: DP&A; 2000. 

  
Política social e Serviço Social III – C  

 
A relação Serviço Social/Seguridade Social e política de previdência social na 
contemporaneidade. A Contra-Reforma do Estado, a Seguridade Social e da 

política de previdência social. Desafios da previdência social pública no contexto 
de ofensiva neoliberal. 

 
Objetivo: Analisar a política social brasileira contemporânea de previdência, o 
rebatimento da Contra-Reforma da Seguridade Social e as possibilidades 

interventivas do Serviço Social. 
 

Carga horária: 30 horas 
 
Bilbiografia: 

 
Boschetti, I., Behring E. “Seguridade Social no Brasil e perspectivas do governo 

Lula”. In Revista Universidade e Sociedade. Sindicato Nacional dos Docentes 
das Instituições de Ensino Superior – ANDES/SN. Ano XIII, Nº 30, Brasília, 
Jun/2003. 

Benjamin, C. “Reforma ou Contra-reforma?”. In:  

www.holoalternativo.com/Reforma.html, 11/11/03. 

Morthy, L. Reforma da Previdência em questão. Brasília: UnB, 2003. 

Mota, A. E. "Seguridade Social no cenário brasileiro”. In revista Ágora n° 1 (on 

line) www.assistentesocial com.br  

MPAS/ INSS – Matriz Teórico-Metodológica do Serviço Social na Previdência 

Social. Brasília, 1995. 

Saldanha, J. M., Granemann, S. “Os falsos argumentos da contra-reforma 

previdenciária do governo Lula” e “Os fundos de pensão e a acumulação 

capitalista” in Cadernos AdUFRJ. Rio de Janeiro: maio de 2003. 

Silva, M. Da "A matriz Teórico-Metodológica do Serviço Social na Previdência 

Social: balanço da implementação e estratégias para a sua consolidação". In 

Fórum do Serviço Social no INSS. Mímeo. São Paulo, out./1997. 

Teixeira, Aloísio. Do Seguro à Seguridade: a metamorfose inconclusa do sistema 

previdenciário brasileiro. Rio de Janeiro: IEI/ UFRJ, 1990.  

Werneck Vianna, M. L. "As armas secretas que abateram a seguridade social". In 

Lesbaupan, I. (org.) O desmonte da Nação. Balanço do governo FHC.  3º 

Petrópolis: Vozes., 1999. 

-------------- A americanização (perversa)  da seguridade social no Brasil. Rio de 

Janeiro: Revan, 1998. 

http://www.holoalternativo.com/Reforma.html


 

 
Identidades culturais e Serviço Social no Brasil 

 
O Serviço Social e a cultura. Identidade e diversidade cultural. Alteridade e 

cidadania. O mito da democracia racial. Identidade cultural, mudanças sociais e 
tradição. Subjetividade e identidade cultural. Universalismo e particularismo. 

 
Objetivo: Oferecer um quadro analítico das identidades culturais configuradas na 
sociedade brasileira e das condicionantes que põem ao exercício profissional. 

 
Carga horária: 60 horas 

 
Bibliografia 
Cardoso de Oliveira, R. Identidade, etnia e estrutura social. S. Paulo, Pioneira, 

1976. 
Costa, A. e Bruschini, C. (orgs.). Uma questão de gênero. Rio de Janeiro, Rosa 

dos Ventos, 1992. 
Da Matta, R. “Digressão: a fábula das três raças ou o problema do racismo à 

brasileira”, in Da Matta, R. Relativizando: uma introdução à antropologia 

social. Petrópolis, Vozes, 1981. 
Fry, Peter. Para inglês ver. Identidade e política na cultura brasileira. Rio de 

Janeiro, Zahar, 1982. 
Hall, Stuart. Identidades culturais na pós-modernidade. Rio de Janeiro, DP&A, 

1997. 

Vianna, E. (org.). Galeras cariocas. Territórios de conflitos e encontros culturais. 
Rio de Janeiro, UFRJ, 1997. 

 

 
A questão de gênero no Brasil 

 
As teorias sobre gênero. Serviço Social e relações de gênero. Relações de gênero 

no Brasil contemporâneo e expressões da questão social.  

 

Objetivo: Qualificar para a compreensão da problemática das relações de gênero 

na sociedade brasileira contemporânea e sua relevância nas expressões da 

“questão social”. 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Bibliografia 

 

Almeida, S.S. Femicídio: algemas (in)visíveis do público-privado. Rio de Janeiro, 

Revinter, 1998. 

Combes, D., Haicault, M. “Produção e reprodução. Relações sociais de sexos e de 

classes” in Kartchevsky, A. et alii. O sexo do trabalho. Rio de Janeiro, Paz e 

Terra, 1986. 

Grassi, E. La mujer y la profesión de asistente social. Buenos Aires: Humanitas, 

1989. 



 

Kergoat, D. “Em defesa de uma sociologia das relações sociais. Da análise crítica 

das categorias dominantes à elaboração de uma nova conceituação”, in  

Kartchevsky, op. cit. 

________ . “Relações sociais de sexo e divisão sexual do trabalho”, in  Lopes, M. 

J. M., Meyer, D. E., Waldow, V. R. (orgs.). Gênero e saúde. Porto Alegre, 

Artes Médicas, 1996. 

Lauretis, T. “Tecnologia do gênero” in Hollanda, H. B. (org.). Tendências e 

impasses – o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro, Rocco, 

1994. 

Saffioti, H. “Rearticulando gênero e classe social”, in Costa, A. O., Bruschini, C. 

(orgs.). Uma questão de gênero. Rio de Janeiro, Rosa dos Ventos, 1992. 

Scott, J. “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”, in Revista Educação e 

Realidade. Porto Alegre, 16 (2), jul./dez. 1990. 

 
 

Direitos humanos no Brasil 

 
Concepções dos direitos humanos. O debate dos direitos humanos no Brasil. 

Garantias formais dos direitos humanos no Brasil e sua efetividade. 

 

Objetivo: Propiciar o conhecimento da problemática dos direitos humanos no 

Brasil contemporâneo. 

 
Carga horária: 60 horas 

 
Bibliografia 

 
Alves, J. Os direitos humanos como tema global. S. Paulo, Perspectiva, 1994. 
Bobbio, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro, Campus, 1992. 

Dornelles, J. R. W. O que são direitos humanos. S. Paulo, Brasiliense, 1988. 
Goffredo, G. (org.). Direitos humanos: um debate necessário. S. Paulo, 

Brasiliense, 1989. 
Lesbaupin, I. As classes populares e os direitos humanos. Petrópolis, Vozes, 

1984. 

Marshall, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro, Zahar, 1967. 
Raichelis, R. Esfera pública e conselhos de assistência social: caminhos da 

construção democrática. S. Paulo, Cortez, 1998. 
Santos, W. G. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro, Campus, 1979. 
Souza Filho, R. “Conselhos deliberativos: neocorporativismo brasileiro?”, in  

Diniz, A., Cunha, J. R. (orgs.). Direitos humanos, democracia e senso de 
justiça. Rio de Janeiro, Litteris, 1999. 

Velho, G., Alvito, M. (orgs.). Cidadania e violência. Rio de Janeiro, UFRJ/FGV, 
1996. 

 

 
Análise de indicadores sociais para o Serviço Social 

 



 

Significado de indicadores sociais para o Serviço Social. Construção de 
indicadores sociais. Indicadores e pesquisa quantitativa. Análise de indicadores e 

crítica de seus critérios de elaboração. 
 
Objetivo: Preparar para a construção de indicadores sociais que possam ser 

instrumentalizados na prática profissional. 
 

Carga horária: 60 horas 
 
Bibliografia 

 
Bresciani, Maria Stella. Permanência e ruptura no estudo das cidades. In: Cidade 

e História: modernização das cidades brasileiras nos séculos XIX e XX. 
Salvador, UFBa, 1992. 

CEPAL. Panorama Social da América Latina, 1998. 
IBGE. Síntese de Indicadores Sociais, 1999. 
IPEA/Ministério do Trabalho. Mercado de Trabalho – conjuntura e análise. 

Lima, Ricardo e Rezende, Fernando (orgs.). Rio - São Paulo cidades mundiais: 
desafios e oportunidades.  Brasília, IPEA, 1999. 

___. Metrópole e periferia do capitalismo.  São Paulo: Hucitec, 1996. 
Rodrigues, Arlete Moisés.  As novas articulações e formas de pressão da 

sociedade civil. In: Souza, Maria Adélia (org.). Metrópole e globalização: 

reconhecendo a cidade de São Paulo. São Paulo, CEDESP, 1999. 
___. Instrumentos urbanísticos contra a exclusão social. In: Revista Pólis. N.29 

São Paulo, Pólis, 1997. 
___ (Coord.). Regulação urbanística e exclusão territorial.  Revista Pólis n. 32. 

São Paulo, Pólis, 1999. 

___. A cidade e a lei. 2.ed. São Paulo: FAPESP/Studio Nobel, 1999. 
Souto, Ana Luiza Salles et alli.  Como reconhecer um bom governo? Revista 

Pólis. São Paulo, Pólis, 1996. 
Souza, Maria Adélia Aparecida de (org.). Metrópole e globalização: conhecendo a 

cidade de São Paulo. São Paulo, CEDESP, 1999. 

 
 

Administração e orçamento em Serviço Social 

 
Serviço Social e gestão social. Teorias organizacionais e os modelos gerenciais na 

organização do trabalho e nas políticas sociais. Impactos destas teorias e 

modelos na gestão e controle da força de trabalho. Especificidades e 

características da gestão social. As funções gerenciais básicas. Processo 

orçamentário público.  Elaboração e execução do orçamento. 

 

Objetivo: Fornecer os instrumentos teóricos e técnicos para a gestão social 

pertinente ao exercício profissional. 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Bibliografia 
Chiavenato, I. Teoria geral da administração. S. Paulo, MacGraw Hill, vols. 1-2, 

1987. 



 

__________. Administração, teoria, processo e prática. S. Paulo, MacGraw Hill, 
1994. 

Diniz, E. Crise, reforma do Estado e governabilidade. Rio de Janeiro, FGV, 1997. 
Furtado, P., Goiás, J. Orçamento público: desvendando a caixa preta. Brasília, 

INESC, 1994. 

Fleury, M. T. L., Fischer, R. M. Cultura e poder nas organizações. S. Paulo, Atlas, 
1992. 

Giacomoni, J. Orçamento público. S. Paulo, Atlas, 1989. 
Kliksberg, B. O desafio da exclusão: para uma gestão social eficiente. S. Paulo, 

FUNDAP, 1997. 

_________ (org.). Pobreza: un tema impostergable – nuevas respuestas a nivel 
mundial. México, Fondo de Cultura Económica, 1993. 

Motta, F. C. P. Teoria geral da administração: uma introdução. S. Paulo, Pioneira, 
1997. 

Paro, V. H. Administração escolar: introdução crítica. S. Paulo, Cortez, 2000. 
Pereira, L. C. Bresser, Spink, P. Reforma do Estado e administração pública 

gerencial. Rio de Janeiro, FGV, 1998. 

Silva, L. M. Contabilidade governamental: um enfoque administrativo. S. Paulo, 
Atlas, 2000. 

Tenório, F. (org.). Gestão de ONGs. Principais funções gerenciais. Rio de Janeiro, 
FGV, 1997. 

 

 
Trabalho e questão social 

 
A centralidade do trabalho na compreensão da questão social: trabalho 

assalariado e configuração da questão social “clássica”. Metamorfoses no “mundo 
do trabalho” e transformações contemporâneas da questão social.  
 

Objetivo: Oferecer o instrumental analítico para a compreensão da “questão 
social”, e suas expressões contemporâneas, no quadro das metamorfoses do 

mundo do trabalho. 
 
Carga horária: 60 horas 

 
Bibliografia 

Antunes, R. Os sentidos do trabalho. S. Paulo, Boitempo, 1999. 
_______ . Adeus ao trabalho? S. Paulo, Cortez, 2000. 
Castel, R. As metamorfoses da questão social. Petrópolis, Vozes, 1998. 

Castel, R. et alii. Desigualdade e questão social. S. Paulo, EDUC, 2000. 
Iamamoto, M. V. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. S. Paulo, Cortez, 1998. 
Marx, K. O capital. Crítica da economia política. Rio de Janeiro, Civilização 

Brasileira, livro 1, vol. 1, 1968, cap. 5 (“Processo de trabalho e processo de 
produzir mais-valia”). 

_______. Trabalho assalariado e capital. S. Paulo, Global, 1981. 

Rosanvallon, P. La nueva cuestión social. Buenos Aires, Manantial, 1997. 
 

 
A questão social no Brasil 

 



 

A questão social no Brasil contemporâneo,  na intercorrência de concentração de 
propriedade e de riqueza. Exploração do trabalho e desigualdade social. Questão 

social e lutas de classes. Questão social e particularidades regionais.  Expressões 
da questão social no Rio de Janeiro. 
 

Objetivo: Propiciar os elementos indispensáveis para o conhecimento e a análise 
das expressões contemporâneas da “questão social” na sociedade brasileira. 

 
Carga horária: 60 horas 
 

Bibliografia 

 
Alves, M. H. M. Estado e oposição no Brasil. 1964-1984. Petrópolis, Vozes, 1987. 
Cohn, A. “A questão social no Brasil: a difícil construção da cidadania”, in Mota, 

C. G. (org.). Viagem incompleta. A experiência brasileira (1500-2000). S. 
Paulo, SENAC/SESC, vol. 2, 2000. 

Ianni, O. A idéia de Brasil moderno. S. Paulo, Brasiliense, 1992. 

Koval, B. História do proletariado brasileiro. S. Paulo, Alfa-Ômega, 1981. 
Santos, W. G. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro, Campus, 1979. 

 
 
Planejamento e projetos em Serviço Social 

 
O papel do planejamento no Serviço Social. Determinações conceituais de plano, 

programa e projeto.  Concepção e metodologia de planejamento estratégico e 
participativo.  Instrumentos e técnicas para elaboração e execução de planos, 

programas e projetos. 
 
Objetivo: Analisar as concepções de planejamento estratégico e participativo e 

instrumentalizar para a execução de planos, programas e projetos. 
 

Carga horária: 60 horas 
 
Bibliografia 

 
Bierrenbach, M. I. S. Política e planejamento social. Brasil: 1956-1978. S. Paulo, 

Cortez, 1982. 
Cohn, A. “Planejamento social no contexto da crise”. São Paulo em perspectiva. 

S. Paulo, vol. 5, nº 4, 1991. 

Baptista, M. V. Introdução à metodologia do planejamento social. S. Paulo, 
Moraes, 1981. 

Barbosa, M. C. Planejamento e serviço social. S. Paulo, Cortez, 1980. 
Ferreira, F. W. Planejamento sim e não. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1994. 

Ianni, O. Estado e planejamento econômico no Brasil. Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 1986. 

Kowarick, L. “Estratégias do planejamento social no Brasil”. Cadernos CEBRAP. 

S. Paulo, CEBRAP, nº 2, s.d. 
Oliveira, D. P. R. Planejamento estratégico. S. Paulo, Atlas, 1987. 

Pessoa, E. Planificação: a opção pelas classes populares. Campinas, Papirus, 
1988. 

 



 

Avaliação e monitoramento em Serviço Social 

 
Importância da avaliação e do monitoramento para o Serviço Social. Construção 

de indicadores sociais de padrão de qualidade do serviço. Sistema de 

monitoramento.  Processo de avaliação e seus aspectos metodológicos. 

Concepção de supervisão de programas sociais.  Supervisão como processo de 

ensino-aprendizagem.  Papéis do Supervisor. 

 

Objetivo: Qualificar para o acompanhamento, a avaliação e a supervisão de 

programas sociais. 

 

Carga horária: 60 horas 

 
Bibliografia 
 

Aguilar, M. J., Ander-Egg, E. Avaliação de serviços e programas sociais. 
Petrópolis, Vozes, 1994. 

Cohen, E., Franco, R. Avaliação de projetos sociais. Petrópolis, Vozes, 1995. 
Rico, E. M. (org.). Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate. S. 

Paulo, Cortez, 1998. 

Sulbrandt, J. “La evaluación de los programas sociales: una perspectiva crítica de 
los modelos usuales”, in Kliksberg, B. (org.). Pobreza: un tema 

impostergable – nuevas respuestas a nivel mundial. México, Fondo de 
Cultura Económica, 1993. 

Tenório, F. G. (org.). Avaliação de projetos comunitários. S. Paulo, Loyola, 1995. 
Tripodi, et alii. Avaliação de programas sociais. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 

1975. 

 
 

Orientação e Treinamento Profissional I 

 
O espaço de realização do estágio: sua dinâmica institucional e as relações 

internas de poder; as políticas sociais a que se vincula e sua abrangência; a 
dimensão ético-política do agir profissional neste espaço. 

 
Objetivo: Compreender as atividades de estágio na sua dimensão político-

institucional. 
 
Carga horária: 60 horas 

 
Bibliografia: 

 
Albuquerque, J. A. G. Instituição e poder. Rio de Janeiro, Graal, 1979. 
Basaglia, F. (org.). A instituição negada. Rio de Janeiro, Graal, 1985.  



 

Bisneto, J. A. “A análise institucional no processo de renovação do serviço social 
no Brasil”, in  Vasconcelos, E. M. (org.). Saúde mental e serviço social. S. 

Paulo, Cortez, 2000. 
Faleiros, V. P. Saber profissional e poder institucional. S. Paulo, Cortez, 1985. 
_________ . Estratégias em serviço social. S. Paulo, Cortez, 1997. 

Iamamoto, M. V. Renovação e conservadorismo no Serviço Social. S. Paulo, 
Cortez, 1992. 

Lapassade, G. Organizações e instituições. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1977. 
Louran, R. A análise institucional. Petrópolis: Vozes, 1982. 
Weisshaupt, J. R. (org.). As funções sócio-institucionais do Serviço Social. S. 

Paulo, Cortez, 1985. 
 

Orientação e Treinamento Profissional II 
 

O espaço de realização do estágio: análise dos serviços oferecidos, da população 
usuária, dos compromissos éticos do exercício profissional e do modelo de gestão 
nele vigente. 

 
Objetivo: Compreender as atividades de estágio, referenciando-as à natureza 

dos serviços oferecidos, às demandas da população usuária e ao modelo de 
gestão utilizado. 
 

Carga horária: 60 horas 
 

Bibliografia: 

 
Bonetti, D. A. et alii. Serviço Social e ética: convite a uma nova praxis. S. Paulo, 

Cortez/CFESS, 1996. 

Fleury, M. T. L., Fischer, R. M. Cultura e poder nas organizações. S. Paulo, Atlas, 
1992. 

Kliksberg, B. O desafio da exclusão: para uma gestão social eficiente. São Paulo, 
FUNDAP, 1997. 

Mota, A. E. “As transformações no mundo do trabalho e seus desafios para o 

serviço social”. O Social em Questão. Rio de Janeiro, PUC, vol. 1, nº 1, 
1997. 

Netto, J. P. Capitalismo monopolista e serviço social. S. Paulo, Cortez, 1996. 
Netto, J. P. “Transformações societárias e serviço social”. Serviço Social & 

Sociedade. S. Paulo, Cortez, nº 50, 1996. 
Tenório, F. (org.). Gestão de ONGs. Principais funções gerenciais. Rio de Janeiro, 

FGV, 1997. 

 

 
Orientação e Treinamento Profissional III 

 
O espaço de realização do estágio: requisitos teórico-metodológicos, 
fundamentos éticos, estratégias e técnicas para a formulação de um projeto de 
ação profissional a ele adequado. 

 
Objetivo: Preparar a formulação de um projeto de intervenção profissional 

adequado ao campo de estágio. 
 



 

Carga horária: 60 horas 
 

Bibliografia: 
 
Brites, M. C., Barroco, L. “A centralidade da ética na formação profissional”. 

Temporalis. Brasília, ABEPSS, nº 2, 2000. 

Faleiros, V. P. Metodologia e ideologia do trabalho social. S. Paulo, Cortez, 1981. 
_________ . Estratégias em Serviço Social. S. Paulo, Cortez, 1997. 

Netto, J. P. Ditadura e serviço social. S. Paulo, Cortez, 1995. 
Oliveira, D. P. R. Planejamento estratégico. S. Paulo, Atlas, 1987. 
Pessoa, E. Planificação: a opção pelas classes populares. Campinas, Papirus, 

1988. 
 

 
Orientação e Treinamento Profissional IV 
 

O espaço de realização do estágio: requisitos para a avaliação de seus planos, 
programas e projetos. Construção de propostas alternativas. 

 
Objetivo: Analisar e avaliar as atividades profissionais no estágio e formular 

alternativas. 
 
Carga horária: 60 horas 

 
Bibliografia: 

 
Aguilar, M. J., Ander-Egg, E. Avaliação de serviços e programas sociais. 
Petrópolis, Vozes, 1994. 

CRESS/7a. Região. Assistente social: ética e direitos. Rio de Janeiro, CRESS/7a. 
Região, 2000. 

Iamamoto, M. V. O Serviço Social na contemporaneidade. S. Paulo, Cortez, 
1998. 
Guerra, Y.  A instrumentalidade do serviço social.  São Paulo: Cortez, 1995. 

Rico, E. M. (org.). Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate. S. 
Paulo, Cortez, 1998. 

Silva e Silva, M. O. (coord.). O serviço social e o popular: resgate teórico-
metodológico do projeto profissional de ruptura. S. Paulo, Cortez, 1995. 
 

 
Orientação de TCC I 

 
Estudo do referencial teórico-metodológico necessário ao desenvolvimento do 
projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 
Objetivo: Elaborar, a partir das referências teórico-metodológicas necessárias, o 

projeto do trabalho de conclusão de curso. 
Carga horária: 30 horas 
 

Bibliografia: 



 

 
(A ser definida com o aluno, dependendo do objeto de investigação ou 

sistematização) 
 
 

Orientação de TCC II 
 

Estudo do referencial teórico-metodológico necessário ao processo de produção e 
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

Objetivo: Acompanhar a produção do trabalho de conclusão de curso. 
 

Carga horária: 30 horas 
 

Bibliografia 
(A ser definida com o aluno, dependendo do objeto de investigação ou 
sistematização) 

 

 
Núcleo temático 

 
Disciplina de ementa variável - cf. supra, item IX. 
 
Objetivo: Articular os conhecimentos das três áreas fundamentais que sustentam 

a formação profissional. 
 

Carga horária: 60 horas 
 

 
Poder local e Serviço Social 

 
Concepções de poder local. Desconcentração, descentralização e democratização 
no Brasil – problemática da municipalização. Poder local e possibilidades 

democráticas. 
 

Objetivo: Compreender a natureza do poder local em suas várias instâncias e 
suas funções na democratização da sociedade brasileira. 
 

Carga horária: 60 horas 
 

Bibliografia 

 
Bonduki, N. (org.). Habitat: as práticas bem sucedidas em habitação, meio 

ambiente e gestão urbana nas cidades brasileiras. S. Paulo, Studio Nobel, 
1996. 

Fachin, R., Chanlat, A. (orgs.) Governo municipal na América Latina: inovações e 
perplexidades. Porto Alegre, Sulina, 1997. 

Fischer, T. (org.). Gestão contemporânea, cidades estratégicas e organizações 
locais. Rio de Janeiro, FGV, 1996. 

Lesbaupin, I. Poder local x exclusão social. Petrópolis, Vozes, 2000. 



 

Soares, J. A., Bava, S. C. Os desafios da gestão municipal democrática. S. Paulo, 
Cortez, 1998. 

Souto, A. L. S. et alii. Como reconhecer um bom governo? O papel das 
administrações municipais na melhoria da qualidade de vida. S. Paulo, Pólis, 
1995. 

Spink, P. e Clemente, R. (orgs.). 20 experiências de gestão pública e cidadania. 
Rio de Janeiro, FGV, 1997. 

 

 
Serviço Social e questão urbana 

 
A questão urbana no Brasil: a constituição do espaço urbano em questão social. 

A produção das desigualdades e segregações sócio-espaciais. Estado e sociedade 

frente às questões urbanas. Movimentos sociais urbanos. Intervenção do Serviço 

Social. 

 

Objetivo: Instrumentalizar para a intervenção profissional na questão urbana 

brasileira, a partir da análise do fenômeno urbano e sua constituição como 

expressão da “questão social”. 

 

Carga horária: 60 horas 

 

Bibliografia 

 

Abreu, M. de. A evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, IPLAN/RIO-

Zahar, 1987. 

Gomes, M. F. C. M. “Cidadania, esfera pública e a produção do espaço: um 

estudo de caso”, in Tecendo saberes. Rio de Janeiro, CFCH/UFRJ, 2000. 

Lojkine, J. O Estado capitalista e a questão urbana. S. Paulo, Martins Fontes, 

1981. 

Magnani, J. G., Torres, L. L. (orgs.) Na metrópole. Textos de antropologia 

urbana. S. Paulo, EDUSP/FAPESP, 1996. 

Oliven, R. G. Urbanização e mudança social no Brasil. Petrópolis, Vozes, 1982. 

Preteceille, E., Valladares, L. P. (orgs.). Reestruturação urbana: tendências e 

desafios. S. Paulo, Nobel, 1990. 

Ribeiro, L. C. Q., Santos Jr., O. A. (orgs.). Globalização, fragmentação e reforma 

urbana. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1997. 

Zaluar, A., Alvito, M. (orgs.). Um século de favela. Rio de Janeiro, FGV, 1998.  

 

 
Serviço Social e questão fundiária 

 
A questão fundiária no Brasil: a concentração da propriedade e o processo de 

reforma agrária. Movimentos sociais no campo. Possibilidades de intervenção do 

Serviço Social. 



 

Objetivo: Analisar a problemática fundiária brasileira e as possibilidades de 

intervenção profissional. 

 

Carga horária: 60 horas 

 
Bibliografia 
 

Abramovay, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. S. Paulo/Rio de 
Janeiro, HUCITEC/ANPOCS, 1992. 

Costa, L. F. C., Santos, R. (orgs.). Política e reforma agrária. Rio de Janeiro, 
Mauad, 1998. 

Martins, J. S. A militarização da questão agrária no Brasil: terra e poder. O 

problema da terra na crise política. Petrópolis, Vozes, 1986. 
Silva, J. G. A nova dinâmica da agricultura brasileira. Campinas, UNICAMP, 1996. 

 
 
Serviço Social e processo de trabalho 

 
Transformações no processo de trabalho e novas formas de controle da força de 

trabalho. Demandas colocadas ao Serviço Social e possibilidades de respostas 

diferenciadas.  

 

Objetivo: Analisar as transformações contemporâneas no processo de trabalho e 

as novas demandas postas por elas ao Serviço Social. 

 

Carga horária: 60 horas 

 
Bibliografia 

 
Antunes, R. Os sentidos do trabalho. S. Paulo, Boitempo, 1999. 

________ Adeus ao trabalho? S. Paulo, Cortez, 2000. 
Braverman, H. Trabalho e capital monopolista. Rio de Janeiro, Guanabara, 1987. 
Gounet, T. Fordismo e toyotismo na civilização do automóvel. S. Paulo, 

Boitempo, 1999. 
Harvey, D. Condição pós-moderna. S. Paulo, Loyola, 1996. 

Iamamoto, M. V. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. S. Paulo, Cortez, 1998. 

Mota, A. E. (org.). A nova fábrica de consensos. S. Paulo, Cortez, 1998. 

 
 

Tópicos Especiais em Serviço Social I 
 
Disciplina de ementa aberta. 

 
Objetivo: Analisar questões emergentes da agenda profissional. 

 
Carga horária: 60 horas 
 

 



 

Tópicos Especiais em Serviço Social II 
 

Disciplina de ementa aberta. 
 
Objetivo: Analisar questões emergentes da agenda profissional. 

 
Carga horária: 60 horas 

 
 
Tópicos Especiais em Serviço Social III 

Disciplina de ementa aberta. 
 

Objetivo: Analisar questões emergentes da agenda profissional. 
 

Carga horária: 60 horas 
 
 

Serviço Social e expressões da questão social I 
Disciplina de ementa aberta. 

 
Objetivo: Analisar novas expressões da questão social no Brasil. 
 

Carga horária: 60 horas 
 

 
Serviço Social e expressões da questão social II 
Disciplina de ementa aberta. 

 
Objetivo: Analisar novas expressões da questão social no Brasil. 

 
Carga horária: 60 horas 
 

 
Serviço Social e expressões da questão social III 

Disciplina de ementa aberta. 
 
Objetivo: Analisar novas expressões da questão social no Brasil. 

 
Carga horária: 60 horas 

 
 
Língua Portuguesa 

 
Produção e análise de textos em língua portuguesa. O vocabulário, a frase e o 

texto. A gramática da frase e do texto. A correção gramatical. 
 
Objetivo: Instrumentalizar para a produção de textos de natureza profissional. 

 
Carga horária: 60 horas 

 
Bibliografia: 

 



 

Abreu, A. S. Curso de redação. S. Paulo, Ática, 1994. 
Fávero, L. L. Coesão e coerência textuais. S. Paulo, Ática, 1991. 

Garcia, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro, FGV, 1985. 
Koch, I. Texto e coerência. S. Paulo, Cortez, 1994. 
Silva, M. C., Brayner, S. Normas técnicas de editoração. Rio de Janeiro, UFRJ, 

1992. 
 

 
Política social no Brasil (disciplina para o curso de Nutrição). 
 

Teorias sobre política social. Política social e Estado capitalista. Sinopse histórica 
das políticas sociais no Brasil. A Constituição de 1988 e a Seguridade Social. A 

crise do Estado de Bem-Estar Social.  A alternativa neoliberal: políticas de ajuste 
e reforma do Estado – privatização, filantropização e focalização das políticas 

sociais. 
 
Objetivo: Analisar a natureza e a função das políticas sociais e propiciar a 

compreensão das políticas sociais no Brasil contemporâneo. 
Carga horária: 60 horas. 

 
Bibliografia 
 

Diniz, Eli.  Crise, reforma do estado e governabilidade.  Rio de Janeiro: FGV, 
1997. 

Draibe, S. “As políticas sociais brasileiras: prioridades e perspectivas de políticas 
públicas”. In  IPEA/IPLAN. Diagnósticos e perspectivas para a década de 90. 
Brasília, IPEA/IPLAN, 1990. 

Draibe, S., Henrique, W. “Welfare State, crise e gestão da crise: um balanço da 
literatura internacional”. Revista Brasileira de Ciências Sociais. S. Paulo, v. 

6, nº 3, 1988. 
Faleiros, V. P. A política social do Estado capitalista. S. Paulo, Cortez, 1981. 
_________ O que é política social. S. Paulo, Brasiliense, 1986. 

 
Fleury, S. Estado sem cidadãos: a seguridade social na América Latina. Rio de 

Janeiro, FIOCRUZ, 1995. 
Marshall, T. H. Política social. Rio de Janeiro, Zahar, 1967. 
__________ . Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro, Zahar, 1967. 

Mishra, R. O Estado-providência na sociedade capitalista. Lisboa/Oeiras, Celta, 
1995. 

Mota, A. E. Cultura da crise e seguridade social. S. Paulo, Cortez, 1995. 
Netto, J. P. Capitalismo monopolista e serviço social. S. Paulo, Cortez, 1996. 
Pereira, L.C. Bresser e Spink P.. Reforma do estado e administração pública e 

gerencial. Rio de Janeiro: FGV, 1998. 
Polany, K. A grande transformação. As origens da nossa época. Rio de Janeiro, 

Campus, 1985. 
Sader, E. e Gentile, P. (orgs.). O pós-neoliberalismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1995. 

Teixeira, F.  e Oliveira, M.O. (orgs.). Neoliberalismo e reestruturação produtiva.  
São Paulo: Cortez, 1988. 

Santos, W. G. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro, Campus, 1979. 
Vasconcelos, E. M. “Estado e políticas sociais no capitalismo: uma abordagem 

marxista”. Serviço Social & Sociedade. S. Paulo, Cortez, nº 28, 1989. 



 

_____________ . “Políticas sociais no capitalismo periférico”. Serviço Social & 
Sociedade. S. Paulo, Cortez, nº 29, 1989. 

Vieira, E. A. Estado e miséria social no Brasil de Getúlio a Geisel. S. Paulo, 
Cortez, 1983. 

Vianna, M. L. W. A americanização (perversa)  da seguridade social no Brasil. Rio 

de Janeiro, Revan, 1998. 
 

 
XIII. Requisitos Curriculares Complementares 
 

 
Estágio Supervisionado I 

 

Introdução ao exercício da prática profissional através do estudo da instituição, 

levando em consideração a questão social e a política social na qual está 

inserida. 

 

Objetivo: Inserção no campo de estágio, compreendendo o seu quadro 

institucional e os serviços ali desenvolvidos. 

 

Carga horária: 120 horas 

 
 

Estágio Supervisionado II 

 
Aprofundamento do exercício da prática profissional através da problematização 
do contexto sócio-institucional. Análise do modelo de gestão desenvolvido pela 
instituição. 

 
Objetivo: Desenvolvimento de atividades no campo de estágio, analisando seu 

contexto sócio-institucional e seu modelo de gestão. 
 
Carga horária: 120 horas 

 
Estágio Supervisionado III 

 
Aperfeiçoamento do exercício profissional, do estudo da análise do contexto 
institucional visando à elaboração de um projeto de intervenção profissional. 

 
Objetivo: Desenvolvimento de atividades no campo de estágio, formulando um 

projeto de intervenção profissional. 
Carga horária: 120 horas 

 
 
Estágio Supervisionado IV 

 
Aprimoramento do exercício profissional, do estudo da análise do contexto 

institucional visando à avaliação dos programas sociais desenvolvidos pela 
instituição e pelo Serviço Social com vistas à formulação de um projeto de 
avaliação e monitoramento da intervenção social. 



 

Objetivo: Desenvolvimento de atividades no campo de estágio, avaliando os 
projetos ali executados. 

 
Carga horária: 120 horas 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 

 
Elaboração de monografia a partir da experiência de estágio ou temáticas 
desenvolvidas em projetos de pesquisa ou ainda relacionada a questões teóricas. 

 
Objetivo: Elaboração de monografia a partir da experiência de estágio, de 

temáticas desenvolvidas em atividades de pesquisa ou de questões teóricas 
pertinentes ao Serviço Social. 

 
Bibliografia 
(A ser definida de acordo com a temática escolhida pelo aluno) 
 
 

Atividades extra-curriculares 
 
São aquelas atividades consideradas como tais, e devidamente regulamentadas 

pela Congregação (iniciação científica, tutoria, monitoria, participação em 
seminários etc.). 

 
 
XIV. Normas para a implementação do novo currículo 

  

Esta proposta curricular demanda a operacionalização simultânea, por 

algum período de tempo, de dois currículos que apresentam diferenças quanto à 

forma como estão estruturados e à carga horária. Torna-se necessário, desse 

modo, o estabelecimento de alguns critérios tanto para a implantação do novo 

currículo quanto para definir as possibilidades dos alunos regidos pelo antigo 

currículo participarem do novo. Neste sentido, tem-se que: 

- o currículo ora apresentado será implantado em 2001/2, gradualmente, 

período por período (2001/2 – primeiro período; 2002/1 primeiro e 

segundo períodos, assim sucessivamente até integralizar o curso); 

 

- os alunos que ingressaram no curso antes de 2001/2 são regidos pelo 

currículo de 1994, o que significa que para integralizar o curso, deverão 

atender aos requisitos exigidos naquele currículo; 

 

- os alunos acima referidos poderão cursar disciplinas do novo currículo, 

desde que seja observada a tabela de equivalência; 



 

 

- os alunos que ingressarem na Escola de Serviço Social, por qualquer 

que seja a forma, a partir do segundo semestre de 2001, estarão 

submetidos ao novo currículo; 

 

- as disciplinas para as quais não há equivalência deverão ser mantidas, 

pelos departamentos de origem, enquanto se fizer necessário; 

- as disciplinas para as quais há equivalência deverão ser ofertadas, 

pelos departamentos de origem, apenas até a substituição do período 

do currículo antigo, a que elas estão vinculadas; 

 

- os alunos que, por motivo de trancamento, cancelamento de matrícula 

ou similar, retornarem ao curso após 2001/2, submeter-se-ão ao novo 

currículo, com o aproveitamento das disciplinas que tenham 

equivalência. 

 

Vale destacar o papel fundamental da Diretoria Adjunta de Graduação e da 

Comissão de Orientação Acadêmica neste processo de implantação curricular. É a 

partir de tal destaque que se aponta a necessidade de que ela atue junto aos 

alunos que estão com o curso trancado ou cancelado visando o retorno dos 

mesmos e a conclusão do curso em tempo hábil. Com relação aos alunos 

regularmente matriculados, é mister um trabalho sistemático no sentido de fazê-

los cursar disciplinas que estejam pendentes. 

 


