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1. APRESENTAÇÃO 

 

Apresenta-se um Projeto Pedagógico construído mediante discussão em reuniões do 

Colegiado do Curso e do Núcleo Docente Estruturante (NDE), de forma que o texto reflete a 

produção coletiva de todos que se envolveram em sua elaboração e, naturalmente, as 

características e necessidades do contexto atual da cidade, da instituição e da comunidade 

acadêmica, apresentando o perfil dos profissionais que o curso pretende oferecer ao mercado 

(formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar em todos os níveis de 

atenção, com base no rigor científico, ético e intelectual) e o perfil do corpo docente. Este 

Projeto Pedagógico contempla ainda os requisitos relacionados à infraestrutura organizacional 

e ao modelo de gestão adotado na administração acadêmica, elementos importantes para 

atendimento dos requisitos de qualidade acadêmica, modernização e inovação desejada para o 

Curso de Serviço Social. 

Destacando a necessidade de articulação entre as questões de ensino com o compromisso 

profissional e transformações sociais, o Projeto Pedagógico pode ser visto como um importante 

instrumento para articular e integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão no Curso de 

Serviço Social da FACISA, considerando a inserção institucional do curso, a flexibilidade 

individual de estudos, as demandas e expectativas de desenvolvimento da área de Serviço 

Social, em atendimento ao estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Serviço Social, Resolução CNE/CES nº 15, de 13 de março de 2002, abrangendo o perfil dos 

formandos, as competências e habilidades, os conteúdos curriculares, o estágio curricular 

supervisionado, as atividades complementares, o sistema de avaliação, o trabalho de conclusão 

do curso como componente curricular obrigatório do curso, o regime acadêmico de oferta, a 

duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o referido Projeto 

Pedagógico. 

Revisões e atualizações posteriores serão necessárias por se tratar de documento que reflete 

a dinâmica social, econômica e política da Instituição e, como tal, deverá adequar-se sempre 

que forem necessárias mudanças, que visem garantir a pertinência e a adequação das definições 

que devam ser adotadas, de forma que o PPC atende às novas demandas e esteja adequado às 

novas medidas permanentemente. 

 

 

 

 



7 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 

 

2.1 Perfil Institucional da FACISA 

 

O Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia S/C LTDA - CESESB, 

Mantenedora da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FACISA, tem sede e foro na cidade 

de Itamaraju, Estado da Bahia, na BR 101, km 808, nº 1.130, Bairro: Santo Antônio do Monte, 

CEP 45.836-000.  

O Centro de Ensino Superior do Extremo Sul da Bahia S/C LTDA - CESESB, entidade 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.611.487/0001 - 74, constituída pelo 

contrato particular de sociedade civil por cotas de responsabilidade limitada, conforme o 

Protocolo nº 6.192, lavrado em 30/06/98, Livro A-1, fls. 273, e registrado no Livro A-1, nº 160, 

fls. 163/164 no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca do município de 

Itamaraju/BA. As alterações contratuais realizadas em 11 de maio de 1999 e em 25 de julho de 

2001 foram protocoladas sob nº 6.649, fls. 298 e 7.328, fls. 33, ambas do Livro A-2 e 

averbações no Livro A-1, sob nº 160, fls.163 v, respectivamente, em 24 de novembro de 1999 

e em 25 de outubro de 2001, no mesmo cartório supracitado.  

A Mantida (IES), Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas - FACISA tem sede e foro 

na cidade de Itamaraju, Estado da Bahia, na BR 101, km 808, nº 1.130, Bairro: Santo Antônio 

do Monte, CEP 45.836-000. A IES foi credenciada pelo Ministério da Educação, através da 

Portaria Ministerial nº 1.673, de 19 de outubro de 2000, tendo em vista o Parecer nº 853/2000, 

expedido pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, em 

conformidade com os Processos nº 23000.006484/98-00 e 23000.007728/98-08.  

Foi concebida com a finalidade de suprir a carência do mercado regional, oferecendo 

ensino e serviços educacionais pautados na qualidade, procurando firmar-se como uma 

Instituição de excelência, oferecendo serviços e soluções para atender a uma sociedade em 

transformação. 

O projeto institucional da FACISA tem sido ancorado em três princípios básicos: a 

inserção social cidadã, de forma ativa e participativa; o respeito à diferença e a ênfase na 

experimentação. A adesão a esses princípios gerou um leque diversificado de estratégias de 

apoio, de consolidação e de fomento de iniciativas nas diferentes áreas da administração com 

vistas à consecução de alguns objetivos principais: de um lado consolidar os patamares de 

qualidade duramente conquistados ao longo da história da Instituição; de outro, fomentar 

mudanças capazes de contribuir para que a FACISA continue a responder aos desafios do tempo 
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presente, incentivando a integração com o ensino, a pesquisa e a extensão, valorizando 

programas que estimulem o desenvolvimento regional e local promovam relevante impacto 

social. 

 

2.1.1 Missão 

 

A missão se constitui numa declaração de propósitos, de caráter amplo e permanente, 

que confere individualidade e distingue a razão de ser da FACISA, construída e compartilhada 

pelos seus diversos segmentos, e representa a principal referência tanto na construção do Plano 

de Desenvolvimento Institucional-PDI, quanto para toda e qualquer ação que venha a ser 

desenvolvida pela IES. A Missão da FACISA é “Promover o desenvolvimento da região em 

que se situa e do País, através do aprimoramento de cultura, por meio das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão”. 

 

2.1.2 Visão 

 

A FACISA tem como visão tornar-se um centro de referência entre as instituições de 

Ensino Superior no Estado da Bahia, reconhecido na sociedade itamarajuense e brasileira pelo 

referencial na formação dos profissionais, buscando tornar-se um Centro de Excelência em 

Educação Superior, nos próximos 10 anos. Assim, reconhecida como uma instituição de Ensino 

Superior de excelência, no desenvolvimento do ensino, no incentivo e prática da pesquisa e 

extensão e na gestão de projetos sociais, com responsabilidade social. 

 

2.1.3 Finalidades 

 

Desenvolver de forma articulada, integrada e planejada, a educação superior, com 

objetivo de educar, produzir e socializar o conhecimento, valorizando a integração ensino, 

pesquisa e extensão voltadas para questões nacionais, regionais e local, com responsabilidade 

social, através da promoção e estímulo à formação e aperfeiçoamento acadêmico, científico e 

tecnológico de recursos humanos em consonância com os anseios, as necessidades e as 

diversidades da sociedade em geral, ofertando cursos nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas e Saúde. Além disso, incentivar o intercâmbio com instituições de ensino, 

de pesquisa e de cultura, no país e no exterior. 
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2.1.4 Inserção regional da IES 

 

A caracterização da área de abrangência da FACISA teve como objetivo precípuo 

elencar informações relevantes dos municípios, microrregiões e macrorregião em que esta 

Instituição atua ou pretende atuar contribuindo com a formação e aperfeiçoamento 

profissional em diversas áreas do conhecimento, com o uso de tecnologias que possibilitem o 

desenvolvimento sustentável da economia local, o que consequentemente possibilitará o 

acesso qualiquantitativo da população a bens e serviços essenciais com impacto positivo na 

qualidade de vida.  

A Mesorregião Sul da Bahia é constituída pelas Microrregiões Homogêneas, conforme  

denominação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, composta pelos 

municípios de Ilhéus, Itabuna, Valença e Porto Seguro situados, respectivamente, ao Sul da 

Bahia de Todos os Santos e no Extremo Sul do Estado, a qual faz parte o município de 

Itamaraju. Esse espaço geográfico corresponde à Região Geoeducacional da FACISA.  

No Extremo Sul da Bahia, anteriormente, havia as Microrregiões Homogêneas 

Interioranas e Litorâneas do Extremo Sul. Hoje, a Microrregião de Porto Seguro 

corresponde à junção dessas duas. Na denominação atual prevaleceu o nome da cidade mais 

conhecida nacionalmente por caracterizar essas unidades geográficas, não sendo 

necessariamente a principal, como foi o caso de Porto Seguro, que em expressão econômica está 

aquém das cidades de Itamaraju, Eunápolis e Teixeira de Freitas, pertencentes a essa mesma 

Microrregião.  

Um lugar de clima agradável, que possui uma das poucas áreas da Mata Atlântica 

preservada. Vizinha ao Parque Nacional de Monte Pascoal, às margens da BR 101 e banhada pelo 

elo Rio Jucuruçu, a cidade de Itamaraju conta com uma população de cerca de 67.860 habitantes, 

boa infraestrutura urbana, diversas opções de acomodação e todas as condições para estadia com 

conforto. 
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FIGURA 1. Mapa Geográfico da Região de Itamaraju/BA. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: Estatística dos Municípios Baianos, Secretaria do Estado da Fazenda, volume 11, 2010. 

 

 

Sua economia é bastante diversificada, no seu entorno concentra-se o maior rebanho de 

gado bovino do Estado da Bahia, além de apresentar uma agricultura bastante dinâmica. Seu 

desenvolvimento foi incrementado com a criação da FACISA, hoje comprovadamente uma das 

melhores opções de formação em nível superior do Extremo Sul da Bahia. Ideal para quem 

procura tranquilidade, qualidade e excelência de ensino e de vida.  

O desenvolvimento econômico da Região do Extremo Sul da Bahia está centrado nos 

polos de Itamaraju, Eunápolis e Teixeira de Freitas voltados para as atividades comerciais através 

da prestação de serviços; agropecuária, cultivo do café, do cacau, da fruticultura, mandioca e a 

bovinocultura de corte. 

No que pese o declínio de determinadas atividades, desponta no cenário local alternativas 

de sustentabilidade que darão um novo impulso à economia regional como: turismo, 

agroindústria, indústrias  de  confecções  e  calçadistas,  diversificação  agrícola, pecuária leiteira 

entre outras. Vale ressaltar ainda, que na região está situada em franca expansão, duas grandes 

indústrias de celulose, respectivamente: SUZANO e VERACEL, com implantação de extensas 

áreas de florestas renováveis de eucaliptos. 

Os serviços de saúde, consultoria, assessoria contábil e empresarial, telecomunicações,  
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informática e engenharia têm se ampliado em quantidade e qualidade, e no âmbito 

educacional, Itamaraju tem se destacado com a ampliação de vagas no ensino médio e  

fundamental.  

A FACISA, na sua proposição de abertura de novos cursos, considera que somente 

uma parcela economicamente privilegiada da população pode custear o ônus de uma educação 

superior fora da localidade de origem. Assim sendo, a Instituição vem propor cursos de 

formação profissional para atender aqueles que estão alijados do processo de conhecimento 

formal e pela questão econômica.  

Assim, a Instituição busca atender a expectativa da comunidade local e regional, 

oferecendo cursos de graduação e de pós-graduação, bem como a pesquisa e a extensão. A 

proposta de criação do Curso de Bacharelado em Serviço Social, tem como objetivo abrir 

novas possibilidades de espaços de promoção da condição humana, que venham contribuir 

para a estabilização e o desenvolvimento socioeconômico, a partir da qualificação 

profissional, inserção no mundo do trabalho e a consequente melhoria das condições de vida, 

através da articulação do ensino, pesquisa e extensão. Procura ainda a FACISA, o 

desenvolvimento de uma cidadania crítica, participativa na construção da transformação 

social mediante a formação de profissionais qualificados que sejam capazes de corresponder 

aos desafios que hoje são postos pela sociedade da informação e do conhecimento.  

Através dos vários programas de responsabilidade social, a IES tem buscado discutir e 

implementar soluções para o Município de Itamaraju, nos vários âmbitos de sua atuação, 

através de constante ampliação de parcerias, para a consecução das melhorias que a sociedade 

almeja. Atualmente, a expansão do processo de globalização impôs novas exigências ao 

mercado de trabalho, assumindo contornos de exclusão social. Ao analisar a quantidade de 

cursos de nível superior oferecidos na Microrregião do Extremo Sul, verifica-se quão ínfimo é 

esse quantitativo e tal situação obriga a migração dos jovens para outros centros na busca de 

oportunidades de qualificação.  

Sendo assim a abertura de novos cursos minimizaria a carência da região de abrangência 

da FACISA, oportunizando aos jovens ao ensino superior e consequentemente a melhoria da 

qualidade de vida.  

Quanto aos Aspectos das Finanças Públicas, no sentido de sua distribuição, ela é 

desigual entre os municípios do extremo sul baiano, quer seja com o FPM (Fundo de 

Participação dos Municípios) como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços), que são as principais fontes de receitas (que representam respectivamente 60% e 
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27,9% do total das receitas). Conforme dados da Secretaria Estadual da Fazenda da Bahia de 

2005, as maiores arrecadações provenientes de receitas correntes (FPM, ICMS, IPVA, ITD e 

taxas) foram dos seguintes municípios: Ilhéus com mais de 100 milhões de reais; Itabuna com  

mais de 97 milhões de reais; Mucuri com mais 37 milhões de reais; Porto Seguro com mais de  

26 milhões de reais; Itamaraju com mais de 18,4 milhões de reais; Camacan com mais de 8,4 

milhões de reais e Alcobaça com mais 7,4 milhões de reais. No outro extremo, estão os 

municípios de Firmino Alves e Santa Cruz da Vitória com menos de 1 milhão de reais.  

O quadro socioeconômico acima caracterizado apresenta-se como um grande desafio no 

tocante às mudanças no conjunto dessas comunidades regionais. O Centro de Ensino 

Superior do Extremo Sul da Bahia - CESESB, Mantenedora da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas - FACISA, na medida em que abre novas possibilidades com a criação de novos 

cursos, principalmente no campo do Serviço Social, atenderá a demanda da questão social, na 

formulação e implementação de propostas para seu enfrentamento, no campo de políticas 

sociais públicas, empresariais, organizações da sociedade civil e movimentos sociais.  

Ao mesmo tempo, solidificará a construção de uma nova mentalidade social e 

política na melhoria da qualidade de vida dos contingentes populacionais excluídos. 

Sabemos de antemão que este processo de mudança é demorado e não temos a pretensão de 

equacioná-lo integralmente. Assim, essa parceria na proposição de um novo curso, com certeza 

contribuirá para um perfil de sociedade mais humana, consciente e justa.  

Com um programa inovador de inclusão social, a FACISA tem oferecido bolsas de 

estudo a portadores de necessidades especiais como estímulo à formação acadêmica. Além 

disso, é conveniada a vários programas governamentais de concessão de bolsa de estudo 

como ProUni,  bem como ao Programa de Financiamento Estudantil - FIES, dentre outros.  

É notória a importância da FACISA em Itamaraju, por ser a única IES em 

funcionamento e mais estruturada da região, havendo uma forte interação da comunidade com  

os cursos existentes (Administração, Direito, Enfermagem e Serviço Social), recebendo 

diariamente número significativo de estudantes dos municípios da região, além de oferecer 

condição físico-financeira para a instalação de novos cursos de graduação e pós-graduação (lato-

sensu).  

Seu principal objetivo é a formação acadêmica eficiente, através de disciplinas 

teórico-práticas, no desenvolvimento de pesquisas e projetos de extensão, buscando a 

participação da sociedade civil local e regional.  
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2.1.4.1. Aspectos Econômicos  

 

A economia da Microrregião de Porto Seguro está centrada na agropecuária destacando 

os seguintes produtos e rebanhos:  

 destaca-se o abacaxi, cerca de 20,54% da produção, batata doce com 16,22%, cana 

de açúcar com 7,16%, mandioca com 11,88%, banana com 37,99% e mamão com 

66,07%, que representam peso significativo no total da produção da Mesorregião Sul da 

Bahia, com exceção da cultura do cacau na Microrregião Ilhéus-Itabuna, onde 

concentra-se a maior produção do Estado da Bahia;  

  no rebanho destaca-se o bovino que detém cerca de 73% da criação de búfalos, 

com 57,20% localizado no município de Itamaraju, que possui também significativo 

número de equinos, e sem grandes expressões, os suínos e asininos;  

 apresenta a maior produção de leite com 82,33%.  

 

De acordo com as informações dos estabelecimentos industriais registrados na Junta 

Comercial do Estado da Bahia - JUCEB, por ramos, segundo microrregiões e seus 

principais municípios produtores, com exceção de algumas indústrias, a maioria dos 

estabelecimentos é de pequeno porte. Na Microrregião de Porto Seguro destaca-se o ramo da 

madeira, seguido da construção e, em terceiro o de produtos alimentares.  

Vale destacar que os municípios com maior número de estabelecimentos são Itabuna e 

Ilhéus (Microrregião Itabuna-Ilhéus); Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro e Itamaraju 

(Microrregião de Porto Seguro) e Valença (Microrregião de Valença). No município de Porto 

Seguro e Teixeira de Freitas destaca-se o significativo número de estabelecimentos de 

minerais não metálicos, de estabelecimentos no ramo da metalurgia e mobiliário.  

Quanto ao turismo, Porto Seguro é o principal polo turístico da Mesorregião Sul Baiano 

com 487 hotéis, seguido de Ilhéus com 116 hotéis. Destacam-se os municípios de Cairu e 

Valença na Microrregião de Valença; Prado, Santa Cruz de Cabrália, Alcobaça e 

Teixeira de Freitas na Microrregião de Porto Seguro; Una, Canavieiras e Itabuna na 

Microrregião Itabuna-Ilhéus.  

 

2.1.4.2 Aspectos Físicos e Demográficos  

 

A Mesorregião Sul Baiana ocupa área de aproximadamente 53.931 km2, com 

1.857.585 habitantes, composta por 70 municípios agrupados em três Microrregiões sendo 42 

municípios na Microrregião Itabuna-Ilhéus, com área de aproximadamente 20.508 km2 e 

densidade demográfica de 55,11 hab/km2; 19 na Microrregião de Porto Seguro, com área de 

aproximadamente 27.666 km2 e densidade demográfica de 24,51 hab/km2 (Tabela 3); e 10 na 
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Microrregião de Valença com área de 5.609 km2 e densidade demográfica de 40,54 hab/km².  

Como em todo o Estado, a população residente e a taxa de crescimento nas três 

Microrregiões têm sofrido declínio constante em decorrência dos processos migratórios 

relacionados à situação econômica, financeira e a busca do ensino superior nos grandes 

centros urbanos. Como aspiração natural dos jovens numa sociedade globalizada cuja 

demanda se caracteriza pela pluralidade de serviços altamente qualificados.  

O quadro demonstrativo a seguir apresenta os municípios da Microrregião do Extremo 

Sul com suas respectivas áreas e densidades demográficas. Nela também estão os municípios 

que fazem parte da área de abrangência da FACISA e que buscam pelos seus serviços. Além 

destes, podemos inferir que pela proximidade e prioridade dada a determinados cursos, muitos 

municípios do Estado de Minas Gerais utilizam seus serviços.  

Quadro1. Distribuição dos municípios, população residente, área e densidade 

demográfica dos Municípios da Microrregião de Porto Seguro. Itamaraju/BA, 2013. 

 

 

MUNICÍPIOS 

 

POPULAÇÃO 

 

ÁREA 

DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

Alcobaça 20.242 1.506 13.17 

Caravelas 22.184 2.361 8,95 

Eunápolis 99.354 1.197 78.51 

Guaratinga 22.906 2.324 9.73 

Ibirapuã 7.853 786 9.58 

Itabela 26.821 853 30.27 

Itagimirim 7.125 817 8.62 

Itamaraju 67.868 2.370 27.56 

Itanhém 21.108 1.445 14.28 

Jucuruçu 10.533 1.438 7.37 

Lajedão 3.654 614 5.64 

Medeiros Neto 22.714 1.246 17.54 

Mucuri 35.106 1.775 18.67 

Nova Viçosa 36.792 1.326 26.11 

Porto Seguro 122.344 2.409 47.51 

Prado 26.590 1.665 15.27 

Santa Cruz da 

Cabrália 
26.237 1.551 16.18 

Teixeira de Freitas 125.678 1.154 102.86 

Vereda 7.398 829 8.65 

TOTAL 678.115 27.666 23.21 

       Fonte: Estatística dos Municípios Baianos, Secretaria do Estado da Fazenda, volume 11, 2010. 
 

 

Na Microrregião de Porto Seguro os municípios são relativamente grandes, 

destacando-se Guaratinga, Caravelas, Prado e Porto Seguro, todos com mais de 2.000 km2.  
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O Estado da Bahia apresentou uma densidade demográfica nos anos 70 de 13, 4; em 

1980 de 16, 9; em 1991 de 21,0; em 1996 de 22,35 hab/ km2, em 2000 de 23,16 hab/km2 e em 

2010 de 24,93 hab/Km2. Esses dados quando comparados com o conjunto do Estado 

mostram que a densidade demográfica da Mesorregião Sul ainda é relativamente alta.  

 

2.1.4.3. Aspectos de Infra-Estrutura  

 

No que se refere ao número total de domicílios, com abastecimento de água, 

instalação sanitária e coleta de lixo, a média é de 35,16% na Microrregião de Ilhéus-

Itabuna; 31,77% na Microrregião de Porto Seguro e de 26,83% na Microrregião de Valença; 

perfazendo um percentual de 33,42% na Mesorregião Sul Baiano. A média de municípios com 

instalação sanitária é de 57,23% na Microrregião de Ilhéus-Itabuna; 69,36% na Microrregião 

de Porto Seguro é de 36,95% na Microrregião de Valença; perfazendo um percentual de 58,02% 

na Mesorregião Sul Baiano.  

Em relação aos domicílios com coleta de lixo, a média é de 38,49% na Microrregião de 

Ilhéus-Itabuna; de 44,88% na Microrregião de Porto Seguro e de 23,27% na Microrregião 

de Valença; perfazendo um percentual de 38,38% na Mesorregião Sul Baiano.  

Individualmente podemos observar que a Microrregião de Ilhéus-Itabuna apresenta 

melhores indicadores, seguida da Microrregião de Porto Seguro que apresenta melhor 

indicador na coleta de lixo.  

Na Mesorregião Sul Baiano, o principal uso de energia elétrica é o residencial com 

38,6%; seguido de 20,14% de uso comercial; 14,94% de uso industrial; 7,83% rural e 

outros usos com 18,48%. Essa estrutura de uso é seguida pelas Microrregiões de Porto Seguro 

e Valença, com exceção para a Microrregião de Ilhéus-Itabuna onde há um equilíbrio do uso 

comercial e industrial, cerca de 20% e 17,75% respectivamente. Esse diferencial deve-se ao 

fato do uso industrial em Ilhéus ser relativamente alto.  

 

 

2.1.4.4. Aspectos da Saúde  

 

O sistema de saúde do município de Itamaraju é formado por um conjunto de 

instituições públicas municipais, composto por 13 Postos de Saúde, 01 Centro de Saúde, 01 

Policlínica, 02 consultórios odontológicos públicos, 02 maternidades conveniadas com o SUS, 

01 Hospital Regional com 30 leitos, 01 filantrópico com 73 leitos, 01 privado conveniado com 

o SUS e 20 leitos, perfazendo um total de 123 leitos.  

Quanto ao total de leitos hospitalares, médicos e odontólogos por habitante, existe uma 

grande concentração de leitos e profissionais ligados à saúde nos municípios de Itabuna e 

Ilhéus. Nessa Microrregião os municípios apresentam uma concentração de leito por habitante 
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relativamente alta. Na Microrregião de Porto Seguro destaca-se a proporção de leitos por 1000 

habitantes, em Alcobaça de 7,11 e em Mucuri de 3,86. Já a proporção de médicos, tende a 

ser menor do que 0,5 em todos os municípios, o mesmo ocorrendo com a proporção de 

odontólogos por 5000 habitantes e de enfermeiros por 10.000, chegando a ser menor que 0, 3 

na grande maioria dos municípios, em alguns este profissional nem existe.  

Quadro 2. Oferta de Leitos por Especialidades pelas Unidades Prestadoras de Serviços 

(UPS) de Itamaraju/BA, 2013. 

 

ESPECIALIDADES Santa Rita São Vicente Hospital 

Regional 

Total 

Clínica Médica 26 06 14 46 

Clínica Cirúrgica 12 06 04 22 

Clínica Obstétrica 12 08 06 26 

Clínica Pediátrica 23 00 06 29 

Total 73 20 30 123 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itamaraju - Relatório de Gestão, 2009.  

 
 
 
Os hospitais prestam serviços de urgência/emergência e ambulatoriais durante 24 

horas, oferecendo consultas nas quatro especialidades básicas (pediatria, clínica médica, 

obstetrícia e ginecologia), além da ortopedia e cardiologia. Oferecem ainda, serviços de média 

complexidade na área de imagenologia, radiologia, tomografia, ultrassonografia, 

mamografia, eletrocardiografia e exames de análises clínicas.  

Ademais, o município conta com a Fundação Hospitalar São Francisco de Assis onde 

funciona atualmente, em sistema de comodato, a Policlínica Municipal, que estará 

inaugurando em breve os seus 80 (oitenta) leitos com a seguinte distribuição: 20 para pediatria, 

105 para ginecologia e obstetrícia (GO), 10 para cirurgia, 10 para clínica médica e 15 

apartamentos. A Fundação Hospitalar funcionará como Hospital Universitário e será o 

laboratório permanente do Curso de Enfermagem da FACISA com proposta de residência e 

intercâmbio com outros países.  

O município encontra-se na Gestão Plena da Atenção Básica, com o Conselho 

Municipal de Saúde funcionando regularmente, composto por 17 conselheiros. A referência e 

contra-referência estão sendo implementadas, e os encaminhamentos da zona rural ou do 

centro e postos de saúde para o hospital são realizados através dos Agentes Comunitários 

de Saúde. Quanto à referência para assistência especializada, média e alta complexidade, o 

município utiliza a rede de serviços próprios, ou dos municípios de Eunápolis, Teixeira de 

Freitas e Itabuna.  

O Programa Saúde da Família (PSF) foi implantado em 27/10/98, possuindo 16 equipes, 
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com 04 instrutoras /supervisoras e 105 agentes comunitários de saúde, distribuídos 76 

profissionais para a zona urbana e 29 para a rural, com cobertura de 24,5 da população.  

 

 

2.1.4.5. Aspectos Educacionais  

 

As Microrregiões de Ilhéus-Itabuna, de Porto Seguro e de Valença representam 

aproximadamente 64%, 26% e 10% do percentual de estudantes no Pré-Escolar, Ensino 

Fundamental e Médio, respectivamente localizados na Mesorregião Sul Baiano.  

As Microrregiões de Ilhéus-Itabuna e de Porto Seguro têm percentual de 

alfabetizados próximo a 54% e na de Valença esse percentual cai para 42,5%. Na 

Mesorregião Sul Baiano o percentual de alfabetizados com mais de cinco anos, é de 

aproximadamente 52% contra 59% para o Estado da Bahia em seu conjunto.  

Tomando como referência pessoas residentes com mais de 14 anos, as taxas de 

alfabetização são melhores, atingindo 83% em Itabuna; 80% em Ilhéus; 74% na Microrregião de 

Porto Seguro; 69% na Microrregião de Ilhéus-Itabuna; 58% na Microrregião de Valença; 

perfazendo na Mesorregião Sul Baiano o percentual de 69,5% contra 74% para o conjunto do 

Estado da Bahia.  

Nessa direção, os percentuais de alfabetização para as pessoas residentes de 7 a 14 anos 

são de 61% na Microrregião de Porto Seguro; 58% na Microrregião de Ilhéus-Itabuna; 44% na 

Microrregião de Valença; perfazendo na Mesorregião Sul Baiano um percentual de 57% contra 

62% para o conjunto do Estado da Bahia.  

Existem 30.294 alunos matriculados na Mesorregião Sul Baiano, sendo que 19.716 estão 

na Microrregião de Ilhéus-Itabuna, 4.481 em Itabuna e 2.052 em Ilhéus. Na Microrregião de Porto 

Seguro são 8.257 alunos frequentando  o Ensino Médio.  Desse número os jovens mais  

aquinhoados economicamente buscam o acesso ao ensino superior em instituições, via de 

regra, nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, visando o conhecimento e a consequente 

qualificação profissional.  

E outros tantos ficam à margem do processo de educação superior desejada, por não 

poderem custear sua manutenção fora das localidades de origem, que além do custeio com o 

curso superior, acrescentam a hospedagem, a alimentação e locomoção, dentre outras despesas. 

Ressaltamos ainda, que outro dado a ser considerado, a saída desses jovens muito cedo de casa, 

cortando vínculos afetivos e valores culturais e religiosos, vêm preocupando sobremaneira suas 

famílias.  

Atualmente, a expansão do processo de globalização impôs novas exigências ao 

mercado de trabalho e esse não acesso assumem contornos de exclusão social. Ao analisar a 

quantidade de cursos de nível superior oferecidos na Microrregião do Extremo Sul, verifica-se 
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quão ínfimo é esse quantitativo e tal situação obriga a migração dos jovens para outros 

centros na busca de oportunidades de qualificação.  

Sendo assim a abertura de novos cursos não só ampliaria o acesso a outros cursos, 

mas também a outras fatias do mercado de trabalho e contribuiria para o desenvolvimento 

humano, econômico e social da região. Sem dúvida, é ainda a grande lacuna a ser preenchida 

na região de abrangência da FACISA, de forma a atender a demanda de ensino superior, 

por profissionais qualificados, principalmente no campo do Serviço Social, necessários à 

interpretação das questões econômico-sociais e, além disso, que sejam capazes de propor 

mecanismos de análises, formular e implementar  projetos, pesquisas e políticas sociais de 

melhoria da qualidade de vida das comunidades.  

 

2.1.4.6. Aspectos de Comunicação  

 

Os dados referentes a estes indicadores revelam a grande desigualdade existente 

entre os municípios de uma mesma Microrregião e desses com outros municípios das outras 

Microrregiões. O número de terminais telefônicos instalados em Itabuna representa 42,51% 

dos terminais de sua Microrregião e 24,27% do total da Mesorregião Sul Baiano. Na 

Microrregião de Porto Seguro, as cidades de Teixeira de Freitas, Eunápolis, Itamaraju e Porto 

Seguro estão melhores servidas de terminais telefônicos do que as demais. Já na Microrregião 

de Valença, 65,72% dos terminais telefônicos estão instalados na cidade de Valença. 

Em relação ao número de emissoras de rádio e televisão licenciadas, a Mesorregião Sul 

Baiano conta com 17 emissoras de rádio FM, sendo 09 na Microrregião de Ilhéus-Itabuna, 

contando ainda com 20 rádios AM e 02 canais de televisão.  

 

 

2.1.4.7. Aspectos das Finanças Públicas  

 

Conforme dados da Secretaria Estadual da Fazenda da Bahia de 2005, as maiores 

arrecadações provenientes de receitas correntes (FPM, ICMS, IPVA, ITD e taxas) foram dos 

seguintes municípios: Ilhéus com mais de 100 milhões de reais; Itabuna com mais de 97 milhões 

de reais; Mucuri com mais 37 milhões de reais; Porto Seguro com mais de 26 milhões de 

reais; Itamaraju com mais de 18,4 milhões de reais; Camacan com mais de 8,4 milhões de 

reais e Alcobaça com mais 7,4 milhões de reais. No outro extremo, estão os municípios de 

Firmino Alves e Santa Cruz da Vitória com menos de 1 milhão de reais.  

A principal fonte de receita dos municípios é o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), representando cerca de 60% do total das receitas. Em segundo lugar está o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com 27,9%. Já o Imposto Territorial Rural 

(ITR) representa 3,2% do total das receitas municipais da Mesorregião Sul Baiano.  
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No tocante a distribuição das finanças públicas, ela é desigual entre os municípios, quer 

seja com o FPM como o ICMS, que são as principais fontes de receitas. O FPM da Microrregião 

de Ilhéus-Itabuna representa 59,4% de sua receita; o da Microrregião de Porto Seguro representa 

57,8% de sua receita; e, o da Microrregião de Valença representa 72,8% de sua receita. Já o ICMS 

representa 23,9%, 39,0% e 20,9% das receitas das Microrregiões de Ilhéus-Itabuna, de Porto 

Seguro e de Valença, respectivamente.  

O quadro socioeconômico acima caracterizado apresenta-se como um grande desafio 

no tocante às mudanças no conjunto dessas comunidades regionais. O Centro de Ensino 

Superior do Extremo Sul da Bahia - CESESB, Mantenedora da Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas -FACISA, na medida em que abre novas possibilidades com a criação de 

novos cursos, principalmente no campo do Serviço Social, atenderá a demanda da questão social, 

na formulação e implementação de propostas para seu enfrentamento, no campo de políticas 

sociais públicas, empresariais, organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Ao 

mesmo tempo, solidificará a construção de uma nova mentalidade social e política na 

melhoria da qualidade de vida dos contingentes populacionais excluídos. Sabemos de 

antemão que este processo de mudança é demorado e não temos a pretensão de equacioná-lo 

integralmente. Assim, essa parceria na proposição de um novo curso, com certeza 

contribuirá para um perfil de sociedade mais humana, consciente e justa.  

 

 

2.1.4.8. Aspectos Sociais  

 

O Brasil apresenta um perfil de desigualdade social e concentração de renda 

desumano e desproporcional. Esse quadro estende-se aos demais Estados do País. Os dados 

relativos à renda revelam a dimensão da pobreza existente no Estado da Bahia. Alguns dados 

são por si só relevantes, como na Mesorregião Sul Baiano, onde o total dos chefes de famílias 

que recebem até um salário mínimo de renda corresponde a 58.55% da população, e os que 

recebem mais de cinco salários mínimos corresponde apenas 5.44%.  

Observa-se que a distribuição de renda nesta região é grave, uma vez que a grande 

maioria limita-se à  sobrevivência  física,  comprometendo  seriamente  a  perspectiva  

consistente  de desenvolvimento  regional,  pela  pequena  dimensão  do  mercado  interno,  

pelo  despreparo  dos profissionais e pelo pouco espírito competitivo e empreendedor 

existente. Esses dados, quando associados com os níveis de educação formal, explicitam 

melhor a grandeza do problema e o desafio do Poder Público, das Universidades e Faculdades 

locais e regionais.  

A sociedade brasileira, extremamente estratificada e hierarquizada,  caracteriza-se,  

pelo movimento de acumulação de capital, observando-se a coexistência de formas 
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rudimentares de organização do trabalho produtivo com a mais avançada tecnologia da 

economia capitalista. As desigualdades sociais e regionais existentes refletem essas 

condições estruturais que vêm atuando como fatores limitantes ao pleno desenvolvimento 

sustentável de uma política social que seja adequada à demanda deste contexto.  

O entendimento de assistência social, como uma política social pública e enquanto 

direito de todo cidadão e dever do Estado deve estar atrelada a um projeto, resultante das 

condições de vida das pessoas, ou seja, das condições de saúde, educação, trabalho, 

alimentação, habitação, transporte, emprego e lazer. E, assim, o resultado se dará no resgate 

da enorme dívida social que se perpetua dentro da sociedade brasileira para com os segmentos 

socialmente excluídos do processo de produção da riqueza e de sua distribuição.   Além disto, 

deve essencialmente estar vinculada a uma perspectiva em que se contemple a construção de 

uma sociedade mais justa e humana, capaz de propiciar a todos, condições dignas, para o 

desenvolvimento de suas potencialidades, a fim de se reduzir o alto índice de desigualdade 

social que permeia, no caso específico, a Região Sul e Extremo Sul da Bahia, e por extensão, 

as distintas regiões deste País que se caracterizam por profundas desigualdades.  

Neste contexto, o município de Itamaraju/BA, não difere da atual conjuntura 

socioeconômica. Como determinante desse processo tem-se de um lado, a concentração fundiária, 

a crise cacaueira e o consequente esvaziamento do campo através da expulsão do trabalhador 

rural do campo. De outro, o crescimento vegetativo da população urbana, acelerado pelas 

migrações externas ao município cujo resultado é a busca incessante por postos de trabalho, 

moradia, infraestrutura, saneamento, saúde, educação e assistência social. A incapacidade do 

poder público municipal no enfrentamento dos problemas sociais gerados pela “inclusão 

urbana” termina por permitir a cristalização na cidade, de um contexto perverso de exclusão 

social, face os pré-requisitos mínimos de habitabilidade, no qual se insere o migrante.  

Ainda que guardadas as proporções locais, Itamaraju construiu-se em exemplo vivo 

de questões sociais geradas pelas transformações no mundo do trabalho; os baixos índices 

sanitários, padrões de moradias precárias e discricionárias quanto ao espaço vital, 

instabilidade social e marginalização quanto aos serviços básicos e a violência familiar; este 

é o cenário dramático do migrante. Apenas 7% da população é atendida por esgoto sanitário, 

apresentando alto índice de analfabetismo. De acordo com o IBGE cerca de 30% da população 

do município concluiu o ensino fundamental. O diagnóstico da Secretaria de Assistência Social 

do município indica cerca de 20.000 pessoas (31% da população) em condições inadequadas 

de habitabilidade, estimando 0.3% da população de crianças e adolescentes na rua e cerca de 

500 em situação de risco social, e 1.100 idosos recebendo o Benefício de Prestação Continuada.  
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A Secretaria infere ainda a existência de 5.000 portadores de deficiência, sendo que 

os portadores de transtornos mentais correspondem a 15% da população. Os levantamentos 

também apontam o alto índice de desemprego e emigração como uma das causas da 

desestruturação familiar e a utilização da mão-de-obra infantil nas lavouras.  

O produtor rural que havia acorrido ao espaço urbano, neste permanece em 

precárias condições de higiene, saúde, educação e habitação. Esses problemas levam as soluções 

que vão desde ações assistenciais historicamente propostas por grupos, entidades civis e 

religiosas, até propostas mais abrangentes e participativas decorrentes da ação dos conselhos 

locais e grupos progressistas do governo, que nem sempre funcionam adequadamente ou atendem 

a demanda.  

Nesta perspectiva, destacam-se as contribuições da FACISA em Itamaraju, no 

oferecimento de cursos de graduação e pós-graduação (lato-sensu), com o objetivo de oferecer 

formação acadêmica eficiente, através de disciplinas teóricas-práticas, no desenvolvimento 

de pesquisas e projetos de extensão, buscando a participação da sociedade civil local e regional.  

 

2.1.5 Breve histórico da IES 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas/FACISA, criada em 2000, iniciou suas 

atividades acadêmicas, de curso e institucionais, no prédio térreo, localizado à rua, Itamaraju - 

BA, Rua Amazonas, 78, Centro, Itamaraju - BA, com a finalidade de ofertar curso de ensino 

superior, autorizada para funcionamento pela Portaria ministerial nº 1.673 de 19 de outubro de 

2000.  

Na sua trajetória educacional, segundo as metas e políticas de expansão informadas no 

seu PDI, a FACISA implantou o curso de bacharelado em Direito, modalidade presencial, foi 

autorizado pela portaria nº 1666 de 19 de outubro de 2000 publicado no Diário Oficial da União 

em 23 de outubro de 2000 e reconhecido pela Portaria nº 293 de 23 de junho de 2006. 

O curso de graduação em Administração, autorizado pelo Ministério da Educação – 

MEC, Nº 2.242 de 15 de outubro de 2001 e reconhecido pela Portaria Nº 223 de sete de julho 

de 2006. O curso de graduação, bacharelado, de Enfermagem foi autorizado pela Portaria 

ministerial Nº 643 de 15 de março de 2004 e reconhecido pela Portaria Nº de 19 de março de 

2009 e o curso de Serviço Social, autorizado pelo MEC em 13 de novembro de 2009, em 

processo de tramitação de reconhecimento de curso. 

A FACISA é uma instituição com finalidade de ofertar ensino superior e estimular o 

desenvolvimento do conhecimento científico e a extensão. E a CESESB, entidade mantenedora, 
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cabe constituir patrimônio e rendimentos capazes de proporcionar instalações físicas e recursos 

humanos suficientes para garantir a continuidade e o desenvolvimento das atividades da 

FACISA, sua mantida, a quem cabe promover o ensino, a pesquisa e a extensão em nível 

superior.  

Por atuar no campo econômico, de natureza jurídica, com obrigações patrimoniais, a 

CESESB como mantenedora é dotada de personalidade jurídica própria e a responsabilidade de 

manter a FACISA, com dever de reparar a lesão de direito, tanto na área civil, administrativa, 

como, se necessário, na penal. A FACISA, como mantida da CESESB não tem responsabilidade 

jurídica e a ela cabe o estabelecimento responsável pela prestação da educação formal, 

informada no seu Projeto Pedagógico Institucional - PPI e Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI. 

De acordo com seu PPI e PDI (PPC), a FACISA tem como princípios que orientam o 

PPI, a saber: 

 Participação na construção de uma sociedade humana, por isso, justa, solidária, 

participativo, a serviço da vida, da esperança e do bem comum e que valorize a 

confiança e a verdade, que alimenta a capacidade de sonhar com um mundo de vida 

feliz para todos. 

 Ideal de pessoa humana: profissionais atualizados, competentes, politizados, que 

trabalhem de forma cooperativa e transformadora, facilitando a vivência de um processo 

educativo e libertador. 

 Opção por uma educação que tenha como pontos de referência: a pessoa humana como 

sujeito autônomo de seu desenvolvimento e agente de transformação social; a vida em 

todos os seus níveis e formas, a comunhão das pessoas entre si, com Deus e com a 

natureza, a formação e o exercício da consciência crítica e o compromisso social, 

pautado pela ética do bem comum e pelo princípio da inclusão social (PPI, FACISA). 

 

Lê-se também que, esses referenciais estão de acordo com os princípios que orientam a 

Educação Nacional em todas as etapas e níveis da escolaridade e que estão consubstanciados 

no Art. 3° da LDB nº 9.394/96, destacando-se, entre estes: 

 

 Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber. 

 Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
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 Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

 Valorização do profissional da educação escolar. 

 Garantia de padrão de qualidade. 

 Valorização da experiência extraescolar. 

 Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

Contribuição para o progresso científico e tecnológico, mediante a produção do 

conhecimento, atendendo às necessidades da maioria da população localizada no Nordeste e na 

Bahia, na(s) área(s) dos cursos oferecidos. 

 

 Democratização das oportunidades de acesso aos bens culturais, por meio da divulgação 

científica e cultural. 

 A extensão de suas atividades à comunidade, mediante prestação de serviços ou cursos 

para formação continuada nas áreas dos cursos a serem oferecidos. 

 Gestão e planejamento institucionais participativos (PPI FACISA). 

 

2.1.6 Áreas de Atuação da IES 

 

As políticas institucionais são formuladas para estabelecer as premissas que vão 

nortear o planejamento das atividades acadêmicas e administrativas para que estas ocorram em 

consonância com a filosofia, as diretrizes, os princípios e os objetivos estabelecidos nos marcos 

institucionais, e encontram-se detalhadamente descritas no PDI. 

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, está materializado 

em cada uma das atividades acadêmicas na perspectiva da produção do conhecimento; As 

atividades de pesquisa e extensão devem se articular com o conhecimento existente e vincular-

se com o compromisso social da IES de buscar a excelência dos seus serviços. 

A FACISA, ao longo dos seus 15 (quinze) anos de experiência no ensino superior, 

vem primando pelo desenvolvimento de um trabalho sério, dedicado, competente e de 

excelência, objetivando consolidar-se como uma das melhores Instituições de Ensino Superior 

da Bahia, por meio da expansão da oferta de cursos e da implementação de políticas de 

integração do ensino de graduação com a pós-graduação, a pesquisa e a extensão. A FACISA 

oferece atualmente quatro cursos de graduação: Administração, Direito, Enfermagem e Serviço 

Social. 
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A pesquisa na Instituição teve início como atividade associada ao ensino, inserida nos 

componentes curriculares dos cursos e nas diferentes modalidades: pesquisa de campo ou 

bibliográfica, todas orientadas pelos professores. As atividades de cultura e extensão são 

concebidas como processos educativos, culturais e científicos que integram o ensino e a 

pesquisa de forma indissociável e viabilizam a relação transformadora entre a Faculdade e a 

sociedade, através do processo educativo, acadêmico, científico, cultural e comunitário. Essas 

atividades são direcionadas à comunidade, com o propósito de propiciar o intercâmbio de 

conhecimentos e experiências, permitindo a complementação da formação dos discentes, 

gerando benefícios para a sociedade local. 

Os cursos de Especialização oferecidos pela IES tem como finalidade atender a 

demanda de pessoal de nível superior por formação e capacitação em nível de pós-graduação 

lato sensu. As políticas para a pós-graduação visam estimular o seu desenvolvimento dentro 

dos princípios e diretrizes que identificam o papel que a IES atribui à educação continuada, 

com o estabelecimento de novos acordos de cooperação, convênios e parcerias que possam 

viabilizar. 

Em meados de 2006, a FACISA ofereceu o primeiro curso de pós-graduação lato sensu 

na área Jurídica, em Direito aplicado a Administração Pública e Municipal e na área de Saúde, em 

Enfermagem do Trabalho. Atualmente, a Instituição conta com quatro cursos de pós-graduação: 

Direito processual; Saúde Pública; Administração e Mercadológica; Politica Social e Gestão 

Pública.  
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

O curso de Serviço Social (bacharelado) da FACISA foi autorizado Pela Portaria MEC 

nº 1.617 de 13 de novembro de 2009, com 240 vagas anuais, duas turmas ingressantes no I 

período letivo, no turno noturno e duas turmas uma no II período letivo, no turno noturno. 

 A carga horária total do Curso de Serviço Social é de 3.090 horas, sendo 2.480 horas 

destinadas aos componentes curriculares obrigatórios (aulas teórico- práticas e estágios 

curriculares), 450 horas para estágio curricular supervisionado e 160 horas para atividades 

complementares, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Serviço Social (Resolução CNE/CES nº 15/2002), com integralização em, no 

mínimo de oito semestres e, no máximo de quatorze semestres. 

 O curso tem como modalidade a forma presencial, sob regime de matrícula seriado 

semestral. As turmas para aulas teóricas são de 50 (cinquenta) alunos. Os estágios acontecem 

prioritariamente, na cidade de Itamaraju, em ONG’s, Instituições Públicas e Privadas onde há 

pelo mesmo um Assistente Social.  

 O Curso de Serviço Social desde a sua autorização em 2009 passou por uma alteração 

curricular respaldada pelos aspectos legais. Em 2013, foi aprovada a Resolução Interna nº 

007/2013, alterando o PPC, em consonância com as diretrizes curriculares em vigência para os 

alunos ingressantes a partir de 2013.2. 

  O Curso de Serviço Social da FACISA busca formar Assistentes Sociais com 

capacidade teórico-metodológica, ético-política, requisito fundamental para o exercício de 

atividades teórico-operativas, com vistas à apreensão e análise da realidade social, bem como 

da identificação, interpretação e intervenção junto às demandas presentes na sociedade, 

formulando respostas profissionais para o enfrentamento da questão social, considerando-se as 

determinações do processo histórico e as possibilidades de avanço no campo dos direitos 

sociais expressos nas diversas conjuntivas. 

 

3.1. MISSÃO DO CURSO 

 

Contribuir para a defesa e garantia dos direitos sociais, visando a construir uma 

sociedade mais justa e igualitária para a emancipação dos cidadãos, por meio do acesso 

universal às políticas públicas. 
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3.2 VISÃO DO CURSO 

 

O curso de Serviço Social pretende formar profissionais com visão humanística e visão 

global da vida social, capacitar os futuros profissionais a intervir e tomar decisões para 

melhorar a qualidade de vida da sociedade e a garantia de direitos cidadãos; desenvolver a 

internalização de valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional. 

 

3.3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

A presente proposta de organização do Curso de Serviço Social da FACISA pautou-se 

nos dispositivos legais pertinentes e nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Serviço Social 

propostas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) e a 

Comissão de Especialistas de Ensino em Serviço Social, aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e homologadas pelo Ministério da Educação. 

O Curso de Serviço Social da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Itamaraju foi 

concebido a partir de três eixos básicos que reforçam a necessidade de sua implementação: 

 

 a preocupação em sintonizar o Projeto Pedagógico com as Diretrizes Curriculares dos 

Cursos de Serviço Social, abarcando as atuais discussões presentes no meio acadêmico 

e  profissional; além das estratégias para o atendimento de uma formação profissional 

que contemple as dimensões: valorativa, teórica, técnica, ética e política; 

 a necessidade social da região, que justifica a criação desse curso; 

 o reconhecimento da possibilidade do Curso de  Serviço Social, através do seu corpo 

docente, discente e supervisores, intervir na região, buscando parcerias com as 

iniciativas públicas e privadas, subsidiando, através de projetos de  pesquisa e extensão, 

a formulação e  implementação de políticas sociais públicas e privadas com vistas à 

transformação da realidade local e regional. Para além das possibilidades de ações 

específicas do Serviço Social, ressaltamos também a importância do trabalho 

interdisciplinar com os cursos de Direito, Administração e Enfermagem, objetivando a 

troca entre os especialistas dos conhecimentos dessas diferentes disciplinas/profissões. 

 

Baseados nesses pressupostos e na possibilidade de contribuir para a construção e 

consolidação dos direitos sociais do cidadão brasileiro, a FACISA se propõe  através do Curso 

de Serviço Social em formar profissionais com o perfil voltado para área de políticas sociais, 
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visando o desenvolvimento de ações que venham ao encontro da promoção da dignidade 

humana, na garantia dos direitos fundamentais, na direção dos anseios e necessidades 

socioculturais da população, não perdendo de vista as diversidades e necessidades regionais e 

locais.   

As discussões travadas no cenário nacional nos permite propor a implantação de um 

curso voltado para um perfil de egresso que seja capaz de participar do processo de formulação 

e implementação de políticas sociais em consonância com as diretrizes das esferas de governo 

(Federal, Estadual e Municipal), sendo portadores de múltiplos saberes, que vão desde as 

análises das legislações sociais correntes (LOAS, SUAS, SUS, ECA, Estatuto do Idoso, etc), 

numa atualização permanente das regulamentações e modificações que se processam; com uma 

arguta capacidade de análise das relações do poder e da conjuntura; passando pelas estratégias 

de planejamento e administração; até a construção de diagnósticos sócio-educacionais e de 

indicadores que possam subsidiar a melhor definição e implementação das ações a partir de 

estudos e pesquisas acuradas sobre a realidade histórico-cultural, econômica e político-social.   

Assim, o Curso de Serviço Social da FACISA, tem como finalidade principal propiciar 

aos seus alunos um curso superior de qualidade, perseguindo o cumprimento das Diretrizes 

Curriculares, do Código de Ética Profissional, da Lei de Regulamentação da Profissão, da 

legislação da educação superior e social vigente, e da relação ético-política com as 

Instituições/Campos de Estágio. Pretende, ainda, se consolidar como espaço de discussão de 

temas variados, envolvendo o seu corpo docente, discente e a comunidade local e regional. 

 

3.4 OBJETIVOS 

3.4.1 Objetivo Geral 

 

Em consonância com os preceitos da legislação educacional vigente, e atentos às 

características e demandas da Região do Extremo Sul da Bahia, o Curso de Bacharelado em 

Serviço Social da FACISA tem por objetivo: 

 Formar Assistentes Sociais com capacidade teórico-metodológica, ético-política, 

requisito fundamental para o exercício de atividades teórico-operativas, com vistas à 

apreensão e análise da realidade social, bem como da identificação, interpretação e 

intervenção junto às demandas presentes na sociedade, formulando respostas 

profissionais para o enfrentamento da questão social, considerando-se as determinações 

do processo histórico e as possibilidades de avanço no campo dos direitos sociais 

expressos nas diversas conjuntivas. 
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3.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Formar Assistentes Sociais coerentes com os princípios ético-políticos do Código de 

Ética Profissional, que se pautam no fortalecimento de um projeto societário 

comprometido com a equidade e justiça social; 

 Propiciar ao aluno a compreensão crítica da realidade humano-social, para que seja 

capaz de fomentar, com critério e competência, debates e estratégias de intervenção 

interdisciplinar; 

 Oferecer uma estrutura curricular de base concisa, com flexibilidade nos conteúdos 

curriculares, que possa responder às demandas dos alunos e da sociedade por meio de 

atividades pedagógicas na forma de vivências, seminários temáticos e atividades de 

pesquisa e extensão; 

 Dinamizar o processo pedagógico de forma que se articule o ensino-pesquisa-extensão, 

vinculando teoria, prática e fundamentos ético-políticos da profissão; 

 Desenvolver o ensino com pesquisa voltado para o conhecimento da realidade no 

contexto da problemática social de forma a contribuir para a solução de problemas 

advindos das diferentes manifestações da questão social; 

 Formar assistentes sociais propositivos com competência para formular, implementar e 

gerir políticas sociais para os setores públicos e privados; criativos na adoção de 

estratégias e técnicas de ação profissional e de fortalecimento da participação da 

população no acesso aos seus direitos sociais. 

 

3.5 PERFIL DO EGRESSO 

 

O perfil do egresso do curso de Serviço Social desejado pela FACISA é o Assistente 

Social, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, um profissional qualificado 

para o exercício da Assistência Social enfatizando a formação do profissional com capacidade 

de articulação nos diversos processos sócio-políticos, que mobilizam a sociedade civil e 

governos em defesa dos setores excluídos por meio de políticas sociais, com base no rigor 

científico e intelectual e pautado em princípios éticos, capaz de conhecer e intervir sobre os 

problemas/situações, com ênfase na sua região de atuação, identificando as dimensões 

biopsicossociais do sujeito, e seus determinantes. Portanto, deverá estar capacitado para atuar, 
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com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania. Neste sentido, busca-

se a formação e qualificação de Assistentes Sociais propositivos e investigativos, competentes 

para a formulação de políticas sociais públicas, na organização e mobilização da sociedade 

civil, tendo em vista o desenvolvimento da cidadania e do processo de democratização da 

sociedade brasileira. 

Para isso, além das competências e habilidades gerais, o curso de Serviço Social na 

FACISA para responder aos objetivos e perfil do egresso desejado pelo curso, desenvolve 

conhecimentos acadêmicos e técnico-científicos, por meio de ações e práticas no âmbito do 

curso, com objetivo de atender ao perfil do egresso com competências e habilidades 

específicas, de acordo com as DCN do curso (CNE/CES 2002), que caracterizam os modos de 

ser do assistente social dotado de competências técnicas, científicas, humanas, filosóficas, 

antropológicas, éticas, políticas, socioeducativas e contextualizadas.  

Com base no Parecer nº 492, de 3 de abril de 2001 e nas DCN (Resolução CNE/CES 

15/2002), a FACISA traça objetivos que pretendem permitir ao egresso atuar 

profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas 

expressões, fases de evolução humana, incorporando os saberes e conhecimentos da ciência e 

arte do cuidar, estabelecendo novas relações com o contexto social, identificando-o e 

valorizando suas transformações e expressões sociais, culturais, políticos e humanas. O 

profissional assistente social, egresso do curso, possui um perfil que lhe caracteriza como um 

indivíduo/sujeito, capaz de desenvolver formação técnico-científica que lhe confira qualidade 

ao exercício profissional, compreensão política de saúde no contexto das políticas sociais, 

reconhecimento dos perfis epidemiológicos da população e a saúde como direito e condições 

dignas de vida.  

Com esses valores e atitudes, estará capacitado para atuar de forma a garantir a 

integralidade da assistência, entendendo-a como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade. Assim, será um indivíduo/sujeito com domínio da comunicação, 

valorizando o diálogo e o reconhecimento da sua importância nas relações de trabalho, 

capacitado a tomar de decisões substantivas, trabalhar em equipe, enfrentar situações em 

constantes mudanças e atuar como sujeito ativo no processo de qualificação de recursos 

humanos na área da assistência social. 

A FACISA ao estabelecer o perfil do egresso do curso de Serviço Social, além das 

características acima supracitadas, também considera a importância da formação do 

profissional com capacidade de responder às especificidades regionais, para isso, durante o 
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processo de formação deverá atuar na comunidade local e na região campo de abrangência 

educacional da FACISA, desenvolvendo projetos de responsabilidade social, práticas de ensino 

do serviço social, no campo de atuação coletiva, dentre outras exigidas pelas DCN (CNE/CES, 

2002), através de intervenções planejadas estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção 

e reabilitação, dando atenção integral aos indivíduos, das famílias e das comunidades. 

Para tanto, a formação profissional deverá assegurar ao aluno, através do projeto 

pedagógico, formação intelectual e cultural generalista e crítica como também o conhecimento 

sólido da atual conjuntura, capacitando-o para atuar nas expressões da questão social em 

âmbito nacional e regional.   

 

3.5.1 Competências e Habilidades 

 

As competências e habilidades técnico-operativas do Assistente Social incorporadas 

neste projeto estão dispostas nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Serviço Social, na Lei 

8.662, de 07/06/1993 de Regulamentação da Profissão e no Código de Ética dos Assistentes 

Sociais, que são: 

 

 o Assistente Social deve ter capacidade teórico-metodológica e ético-política como 

base fundamental para o exercício profissional, com vistas à análise e apreensão crítica 

dos princípios sociais e do movimento histórico da sociedade brasileira uma perspectiva 

de totalidade; 

 compreender o significado social da profissão e do seu desenvolvimento sócio-histórico 

em âmbito internacional, nacional e regional, desvelando as possibilidades de ações 

contidas na realidade concreta; 

 ter uma visão crítica do seu campo de estudo e trabalho, visando a identificação de 

demandas presentes na sociedade e a formulação de respostas profissionais eficientes 

no enfrentamento da questão social. 

 

3.5.2 Competências Específicas 

 

 o Assistente Social deverá coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar planos, 

programas e projetos no âmbito de atuação do Serviço Social; 
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 formular, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto aos órgãos da 

administração pública direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares; 

 contribuir para viabilizar a participação dos usuários nas decisões institucionais; 

 planejar, organizar e administrar programas e projetos sociais, bem como benefícios e 

serviços sociais; 

 prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, empresas privadas, 

movimentos sociais, organizações não governamentais, e outras entidades; 

 atuar na garantia dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 

 realizar visitas, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre 

matéria de Serviço Social; 

 planejar projetos sociais de parcerias com as instituições públicas e privadas, 

movimentos sociais organizados, entidades filantrópicas  dentre outras, visando à 

implementação de políticas sociais; 

 buscar agências de fomento para a implantação de projetos na área social; 

 estimular a  participação dos usuários em projetos e serviços sociais de qualidade nas 

fases de formulação, gestão e avaliação; 

 realizar pesquisas que subsidiem a formulação de políticas e ações profissionais; 

 orientar a população na identificação de recursos para o seu atendimento e na defesa de 

seus direitos; 

 realizar estudos socioeconômicos para identificação de demandas e necessidades 

sociais; 

 exercer funções de direção em organizações públicas e privadas na área de Serviço 

Social; 

 assumir o magistério de Serviço Social, tanto na graduação quanto na pós-graduação, 

dirigir e coordenar cursos e unidades de ensino; 

 treinar, avaliar e supervisionar diretamente estagiários de Serviço Social.;  

 coordenar e organizar seminários, encontros, congressos e outros eventos da área do 

Serviço Social; 

 exercer cargos e funções de direção no exercício profissional e na gestão financeira dos 

Conselhos Federal e Regionais e outras entidades representativas da categoria 

profissional. 
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4. ESTRUTURA DO CURSO 

 

Conforme estabelecem as diretrizes gerais para o Curso de Serviço Social, são três os 

núcleos que fundamentam a formação profissional, a saber: 

 

 Núcleo de Fundamentos Teórico-Metodológicos a Vida Social: congrega as atividades 

encarregadas de explicar o processo de compreensão e apreensão do ser social. 

 Núcleo de Fundamentos da Formação Sócio-Histórica da Sociedade Brasileira: aglutina 

as atividades relacionadas ao campo de saber que permitem a compreensão da 

constituição econômica, social e política e cultural da sociedade brasileira, tendo por 

eixo a constituição do modo capitalista no Brasil, a conformação do Estado Brasileiro, 

a formação e dinâmica das classes sociais no Brasil e o significado e o caráter 

contraditório do Serviço Social. 

 Núcleo de Fundamentos do Trabalho Profissional: gira em torno das ações que remetem 

aos processos de profissionalização do Serviço Social na divisão sócio-técnico do 

trabalho. 

 

             Tais elementos encontram-se articulados por meio da análise dos fundamentos do 

Serviço Social e dos processos de trabalho em que se insere, desdobrando-se em conteúdos 

necessários para capacitar os profissionais ao exercício de suas funções, resguardando as suas 

competências específicas e normatizadas por lei. 

É uma lógica que supera apreensão da gênese, manifestações e enfrentamento da 

questão social, eixo fundante da profissão e articulador dos conteúdos da formação 

profissional. Os núcleos englobam, pois, um conjunto de conhecimentos e habilidades que se 

específica em matérias, enquanto áreas de conhecimentos necessários à formação profissional.  

Essas matérias, por sua vez, se desdobram em disciplinas, seminários temáticos, 

oficinas/laboratórios, atividades complementares e outros componentes curriculares.  

Uma das mudanças no rumo de análise do exercício profissional, fruto dos debates que 

acompanharam o processo de construção das diretrizes curriculares, refere-se à busca de afinar 

e refinar a tradicional análise da chamada “prática”, que passa a ser tratada como um tipo de 

trabalho especializado que se realiza no âmbito de processos e relações de trabalho.   

O novo desta análise, que tem como expoente a Assistente Social e autora de diversos 

livros, Iamamoto (1998), reside na substituição da terminologia “prática profissional” pelo 
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“trabalho”. A tradição profissional trata o fazer profissional como prática, a qual foi vinculada 

por alguns autores à categoria de práxis social. 

Neste sentido, Iamamoto dá um giro na discussão, quando, a partir de uma interpretação 

distinta do exercício profissional, foca o trabalho profissional como partícipe de processos de 

trabalho que se organizam conforme as exigências econômicas e sócio-políticas do processo 

de acumulação, que são moldados em função das condições e relações sociais específicas em 

que se realiza, as quais não são idênticas em todos os contextos em que se desenvolve o trabalho 

do Assistente Social. Em tal perspectiva há uma mudança de concepção, na qual a prática 

corresponde a um dos elementos constitutivos do processo de trabalho que é o próprio trabalho. 

A autora argumenta que para existir trabalho são necessários os meios de trabalho e a matéria-

prima ou objeto sobre os quais incidem a ação transformadora do trabalho.  

Assim, as diretrizes gerais contemplam as transformações da vida social e direcionam 

o projeto de formação profissional no sentido de capacitar o Assistente Social para responder 

às demandas atuais. 

Neste sentido o projeto pedagógico que apresentamos para aprovação, pretende abarcar 

uma formação profissional que contemple as competências e habilidades estabelecidas aos 

assistentes sociais nos marcos das transformações societárias atuais, garantindo e ampliando o 

seu espaço ocupacional. 

             Os conteúdos de formação complementar são estudos interdisciplinares, que objetivam 

o enriquecimento do profissional Assistente Social formado na FACISA e abrangem, estágio 

supervisionado, trabalho de conclusão de curso e atividades complementares. Em 

conformidade com as novas diretrizes do MEC, mediante Decreto no. 5.626 de 22 de dezembro 

de 2005 que regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, em qual 

está inserido no Art. 2o “A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais 

cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste 

Decreto, de forma que será oferecido no 1º semestre do curso de Serviço Social, com carga 

horária de 40h”.  

Em atendimento a Resolução nº1 de 17 de junho de 2004 que Institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, os conteúdos sobre a cultura Afrodescendente 

serão abordados ao longo do curso nas disciplinas, a exemplo das disciplinas de: Formação 

Sócio-Histórica do Brasil e do estado da Bahia; Movimentos Sociais, Processos Educativos e 

Cidadania; Relações de Gêneros, Direitos Humanos. 
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4.1 Matriz Curricular 

 

 

1º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do 

Serviço Social I 

60 3 

Filosofia Geral  40 2 

Sociologia I 40 2 

Seminários Temáticos I 40 2 

Formação Sócio-Histórica do Brasil 40 2 

Metodologia da Pesquisa Científica  40 2 

Comunicação Oral e Escrita 40 2 

Libras 40 2 

Psicologia Geral 40 2 

TOTAL 380 19 

 

 

 

 

2º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do 

Serviço Social II 

60 3 

Economia  40 2 

Sociologia II 40 2 

Antropologia  40 2 

Psicologia Social 40 2 

Ciência Política 40 2 

Seminários Temáticos II 40 2 

Educação Ambiental 40 2 

Direitos Humanos 40 2 

TOTAL 380 19 
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3º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do 

Serviço Social III 

60 3 

Movimentos Sociais, Processos Educativos e Cidadania 40 2 

Política Social I 80 4 

Gestão Social I – Administração 40 2 

Direito e Legislação Social I 40 2 

Optativa I 40 2 

Relações de Gênero, Raça e Etnia 40 2 

Gerontologia Social 40 2 

TOTAL 380 19 

 

 

 

 

 

 

4º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do 

Serviço Social IV 

60 3 

Instrumentos, Técnicas e Estratégias em Serviço Social I 60 3 

Direito e Legislação Social II 40 2 

Ética e Serviço Social 40 2 

Optativa II 40 2 

Gestão Social II – Recursos Humanos 40 2 

Política Social II 80 4 

TOTAL 360 18 

 

 

5º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Pesquisa em Serviço Social I 40 2 

Instrumentos, Técnicas e Estratégias em Serviço Social II 60 3 

Gestão Social III – Planejamento Social 40 2 

Oficina de Formação e Orientação Acadêmica I 40 2 

Optativa III 40 2 

Estatística 40   2 

Políticas Setoriais 40 2 

Estágio Supervisionado I 120 6 

TOTAL 380 21 
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6º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Pesquisa em Serviço Social II 40 2 

Oficina de Formação e Orientação Acadêmica II 40 2 

Serviço Social e Políticas de atenção ao Terceiro Setor 40 2 

Trabalho e Sociabilidade 40 2 

Prática Profissional 60 3 

Violência Intrafamiliar 40 2 

Estágio Supervisionado II 120 6 

TOTAL 420 21 

 

 

 

 

7º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Núcleo de Família  80 4 

Saúde Mental 40 2 

Empreendedorismo e Responsabilidade Social 40 2 

Oficina de Formação e Orientação Acadêmica III 40 2 

Estágio Supervisionado III 120 6 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 2 

TOTAL 360 18 

 

 

 

8º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Serviço Social na Contemporaneidade 40 2 

Oficina de Formação e Orientação Acadêmica IV 40 2 

Estágio Supervisionado IV 90 6 

Trabalho de Conclusão de Curso II 40 2 

TOTAL 210 12 

 

 

Conteúdos Curriculares: 2.420 horas 

Estágio Supervisionado: 450 horas 

Atividades Complementares: 160 horas 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 3.030 horas 
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4.2 Ementário 

 

1º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do 

Serviço Social I 

60 3 

Filosofia Geral  40 2 

Sociologia I 40 2 

Seminários Temáticos I 40 2 

Formação Sócio-Histórica do Brasil 40 2 

Metodologia da Pesquisa Científica  40 2 

Comunicação Oral e Escrita 40 2 

Libras 40 2 

Psicologia Geral 40 2 

TOTAL 380 19 

 

 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social I 

 

Ementa 

A universidade e a formação do sujeito acadêmico. O Serviço Social no interior da universidade 

brasileira, como espaço de formação profissional. O projeto político pedagógico e sua expressão 

na formação do profissional de Serviço Social, a Escola de Serviço Social do 

CESESB/FACISA. Compreensão histórica do processo de institucionalização da profissão. 

Demandas postas à profissão, hoje, enfocando a realidade de trabalho do Serviço Social no 

Brasil, no Estado da Bahia e na região de Itamaraju. A organização da categoria profissional. 

 

Bibliografia Básica 

AGUIAR, A.G. Serviço Social e Filosofia das Origens a Araxá. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

MARTINELLI, M. L. Serviço Social: identidade e alienação. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

IAMAMOTO, M. V. e Carvalho, R. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de 

uma interpretação histórico-metodológica. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

 

Bibliografia Complementar 

ESTEVÃO, Ana Maria R. O que é Serviço Social. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

 

CASTRO, M. M. História do Serviço Social na América Latina. São Paulo: Cortez, 2000. 

 

SPOSATI, A. O. et al. A assistência na tragetória das políticas sociais brasileiras: uma 

questão em análise.São Paulo: Cortez, 2010. 
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FORTI, V.e GUERRA,Y. Serviço Social: temas, textos e contextos. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2013. 

 

VELOSO, R. Serviço Social, Tecnologia da Informação e Trabalho. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

 

 

Filosofia Geral 

 

Ementa 

 

A filosofia como busca do fundamento e do sentido. O nascimento da filosofia ocidental e 

principais correntes. Ciência e filosofia: relação complexa e unidade intrínseca. A sacralização 

do conhecimento científico. O advento da modernidade: racionalidade instrumental e 

desencantamento do mundo; a sociedade de consumo - prisão na imanência do mundo. A crise 

da modernidade: o entardecer do século e a fragmentação do homem contemporâneo. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

ARANHA, Maria. Filosofando: Introdução à Filosofia. Editora Moderna, São Paulo, 1993. 

 

CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia: dos pré - Socráticos a Aristóteles. 

Brasiliense, 1994. 

 

LUCKESI, Cipriano; PASSOS, Elizete Silva. Introdução à filosofia: aprendendo a pensar. 

4 ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução e coordenação e revista por 

Alfreto Bosi. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

CORBISIER, Roland. Introdução a filosofia.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 

 

ETIENNE Gilson.  A Filosofia na Idade Média. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1995, 

 

GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. Romance e história da Filosofia, São Paulo: 

Companhia das Letras, 1999. 

 

TELES, Ântonio Xavier. Introdução ao estudo da Filosofia, 34 ed. São Paulo: Ática. 2000. 
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Sociologia I 

 

Ementa 

 

O legado dos clássicos Marx, Durkheim e Weber para a análise das sociedades modernas. 

Novas abordagens sociológicas para a compreensão das sociedades contemporâneas: o 

processo de construção de uma ordem social; industrial, cultural e cultura de massa; ideologia; 

processos de mudança social; formas de estratificação e processos de exclusão e de inclusão 

social; o processo de globalização. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

 

DURKHEIN, Émile. As regras do método sociológico. 15 ed. São Paulo: Nacional, 1995. 

 

WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. 

 

MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia. São Paulo: Ed. Brasiliense, 2002. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

FERREIRA, Delson. Manual de Sociologia: dos Clássicos à Sociedade da Informação. São 

Paulo: Ed. Atlas, 2003. 

 

DEMO PEDRO. Introdução à Sociologia: Complexidade, Interdisciplinaridade e 

Desigualdade Social. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

ARON, Raymond. As Etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

 

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: Introdução à ciência da sociedade. São Paulo, 

Moderna, 2002. 

 

COHN, Gabriel (Org). Max Weber: Sociologia. 7 ed. São Paulo: Ática, 1999. 

 

 

Seminários Temáticos I 

 

Ementa 

 

O assistente social na divisão sócio técnica do trabalho. As agências e os níveis de formação 

profissional. Reconhecimento do Serviço Social como área de produção de conhecimentos. A 

organização acadêmica e profissional dos assistentes sociais. As demandas do mercado de 

trabalho. As áreas de intervenção. A Questão Social. O debate contemporâneo baseado nas 

desigualdades sociais e suas conseqüências na formulação dos instrumentos e objetos de 

trabalho do Serviço Social. 
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Bibliografia Básica 

 

ESTEVÃO, Ana Maria R. O que é Serviço Social. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

 

MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço Social: identidade e Alienação. São Paulo: Cortez 2003 

IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional.      São Paulo: Cortez, 2005. 

 
Bibliografia Complementar 

 

IAMAMOTO, Marilda. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. São Paulo: Cortez, 

2005. 

SERVIÇO SOCIAL. Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília: 

CFESS/ABEPSS 2009. 

 

FALEIROS, Vicente de Paula. Saber profissional e poder institucional. 10°. Ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

 

VASCONCELOS, A.M. A prática do Serviço Social: cotidiano, formação e alternativas na 

área de saúde. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

AGUIAR, Geraldo. Serviço Social e Filosofia das Origens a Araxá. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

 

 

Formação Sócio-histórica do Brasil 

      

Ementa 

 

Análise do processo histórico, em suas dimensões socioeconômicas, políticas e culturais, desde 

o período colonial até o republicano do Brasil e do Estado da Bahia. Compreensão do Brasil 

contemporâneo, a partir das permanências e rupturas ocorridas ao longo da trajetória da 

República brasileira. 

 

Bibliografia Básica 

HOLANDA. Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1977. 

 

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Nacional,2001. 

 

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras,1995. 
 
 
 



 

 

 

41 

Bibliografia Complementar 

JUNIOR, CAIO PRADO. História econômica do Brasil. 2012 

 

DINIZ, CLELIO CAMPOLINA BASQUES. A industrialização nordestina recente e suas 

perspectivas. Banco do Nordeste, 2004 

 

FARIAS, JOSÉ FERNANDO DE CASTRO. Teoria do estado no final do século XIX e no 

início do século XX, A: os enunciados de Léon Duguit e de Maurice Hauriou.  Lumen Juris, 

1999. 

 

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo: Loyola, 1999. 

 

Conner, S. Cultura Pós-Moderna:introdução às teorias do contemporâneo. São Paulo:Loyola 

1996  

 

 

 

Metodologia Da Pesquisa Científica 
 

Ementa 

 

Natureza, método e processo de construção do conhecimento: o debate teórico-metodológico. 

Relação do conhecimento científico e senso-comum. O pluralismo metodológico. Tipos de 

pesquisas e formas de abordagem. Estatística aplicada à pesquisa. Apresentação de trabalhos 

acadêmicos. 

 

Bibliografia Básica 

 

GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 

sociais. 12 ed. Rio de Janeiro: Record, 2011.  

 

LAKATOS, E. M.  Fundamentos de Metodologia Científica. 7 ed. 2010 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS Eva Maria. Metodologia do Trabalho 

Científico. 7 ed. São Paulo: Editora Atlas, 1998. 

 

Bibliografia Complementar 

 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 

10 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003. 

 

PEREIRA, José Matias. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: Editora 

Atlas, 2010. 

 

SOARES, E. Metodologia científica: lógica, epistemologia e normas. São Paulo: Atlas, 

2003. 

javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,26208,'Goldenberg,_Mirian',1);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,539,'Lakatos,_Eva_Maria',1);
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MINAYO, M.C.S.; O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: 

Hucitec-Abrasco, 2004. 

TRIVINOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

 

Comunicação Oral e Escrita 

 

Ementa 

 

Habilidades, raciocínio, interpretação e produção de textos. Redação: relatórios, atas, 

memorandos, ofícios, gramática aplicada, estudos de textos dirigidos. Técnicas de expressão 

oral e escrita. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. 

 

BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que é comunicação. São Paulo: Brasiliense. 2005. 
 

MARTINS, Dileta Silveira. Português instrumental. Porto Alegre:  Sagra-Luzzato, 2002. 

 

 

Bibliografia Complementar 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2010. 

 

FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F. P. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1999. 

 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica. São Paulo: Atlas. 1998. 

 

GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Editora da Fundação 

Getúlio Vargas, 2010. 

 

FIORIN, J. L. & SAVIOLI, F. P. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 1999. 

 

 

Libras 

 

Ementa 

 

Noções e aprendizado básico de LIBRAS. Características fonológicas. Noções básicas de 

léxico, de morfologia e de sintaxe. Prática de LIBRAS: desenvolvimento da expressão visual-

espacial e ampliação do conhecimento da cultura do mundo dos surdos. Documentos 

internacionais e legislação nacional referente a educação de surdos.Tecnologias na área da 
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surdez. Interpretação LIBRAS/PORTUGUÊS e PORTUGUÊS/LIBRAS. Sistema de 

transcrição para LIBRAS. 
 

Bibliografia Básica 

CUNHA,MARIA CRISTINA DA. Libras: conhecimento além dos sinais.São Paulo: Pearson 

Prentice Hall,2011. 

 

HONORA, MARCIA. Livro ilustrado de Língua Brasileira de Sinais. Desvendando a 

Comunicação  São Paulo. Ciranda Cultural, 2010. 

 

VELOSO, ÉDEN; MAIA, VALDECI. Aprenda Libras com eficiência e rapidez. Ed. Mãos 

Sinais, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

KOJIMA, CATARINA KIGUTI. Libras: Língua Brasileira de Sinais: A imagem do 

pensamento. São Paulo: ed. Escala, 2011. Volumes 1, 2, 3, 4, 5. 

 

GESSER, AUDREI. Libras?: crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade 

surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

 

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L.B. Língua Brasileira de Sinais. Estudos Linguísticos. São 

Paulo. Artmed, 2004. 

 

SKLIAR, CARLOS. A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2012, 

3ª ed. 

 

NEME, ELIANA FRANCO. Ações afirmativas e inclusão social. EDITE, 2005 

 

 

Psicologia Geral 

 

Ementa 

 

As origens da Psicologia e a sua construção como ciência do sujeito e da subjetividade. 

Concepção histórico-social como determinante da dinâmica do psiquismo. As teorias do 

desenvolvimento humano. 

 

 

Bibliografia Básica 

DAVIDOFF, LINDA L.. Introdução a psicologia. Pearson Education, 2001. 

 

WEITEN, WAYNE. Introdução à psicologia: temas e variações. Cengage learning, 2010. 

 

BARROS, CÉLIA SILVA GUIMARÃES. Pontos de psicologia geral. Atica, 2001. 
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Bibliografia Complementar  
 

BOCK, ANA MERCÊS BAHIA. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 

Saraiva, 2002. 

 

LOPES, EMILIO MIRA. Psicologia evolutiva da criança e do adolescente. Científica, 2012. 

 

BRAGHIROLLI, ELAINE MARIA. Psicologia geral. Vozes, 2013. 

 

HEIDBREDER, EDNA. Psicologias do século XX: Seven psychologies. Mestre Jou, 1975. 

 

NUNES, ANA IGNEZ BELÉM LIMA. Psicologia da aprendizagem: processos, teorias e 

contextos. 3.ed. Brasília: Liber Livro, 2011.   

 

 

 

 

2º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do 

Serviço Social II 

60 3 

Economia  40 2 

Sociologia II 40 2 

Antropologia  40 2 

Psicologia Social 40 2 

Ciência Política 40 2 

Seminários Temáticos II 40 2 

Educação Ambiental 40 2 

Direitos Humanos 40 2 

TOTAL 380 19 

 

 

 

2º Período 

 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social II 

 

Ementa 

Compreensão histórica do SS, ao longo do processo que o institucionaliza como profissão - das 

origens à emergência das concepções teórico-metodológicas que constituíram as formulações 

do SS de Caso, SS de Grupo e SS de Comunidade. Matrizes do pensamento social influentes 

nesse momento e seus principais expoentes, fundamentalmente, a doutrina social da Igreja e o 

positivismo, suas variantes e seus desdobramentos na prática profissional, da atualidade. 
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Bibliografia Básica 

AMMANN, Safira. Ideologia do desenvolvimento de comunidade no Brasil. São Paulo: 

Cortez, 1997. 

 

AGUIAR, Geraldo. Serviço Social e Filosofia das Origens a Araxá. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

CASTRO, M. M. História do Serviço Social na América Latina. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

 

Bibliografia Complementar 

IAMAMOTO, Marilda V. e CARVALHO, Raul. Relações sociais e serviço social no Brasil: 

esboço de uma interpretação histórico-metodológica. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

SILVA, M. O. S. S. Serviço Social e o popular: resgate teórico-metodológico do projeto 

profissional de ruptura. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

ESTEVÃO, Ana Maria R. O que é Serviço Social. São Paulo: Brasiliense, 2006. 

 

MARTINELLI, M. L. Serviço Social: identidade e alienação. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

FALEIROS, Vicente de Paula. Saber profissional e poder institucional. São Paulo: Cortez, 

2011. 

 

 

 

Economia 

 

Ementa 

 

Ciências Econômicas: conceitos básicos, breve retrospectiva histórica; visão global das 

Ciências Econômicas. Principais abordagens: Economia Política Clássica; Economia Política 

Marxista; Microeconomia; Macroeconomia. A evolução da economia brasileira: o 

desenvolvimento com base no modelo de substituição de importações; o regime autoritário e o 

projeto nacional desenvolvimentista; o processo de redemocratização e a crise econômico-

financeira do Brasil contemporâneo. A problemática demográfica no Brasil contemporâneo; 

industrialização e urbanização; concentração de renda e desigualdade social; a questão do 

emprego; aspectos econômicos e sociais. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

PAULO NETTO, JOSÉ. Economia política: uma introdução crítica. Cortez, 2011 

 

GASTALDI, J. Petrelli. Elementos de Economia Política. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

HUGON, Paul. História das Doutrinas Econômicas. São Paulo: Novos Rumos, 1995. 
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Bibliografia Complementar 

 

HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem. São Paulo: Zahar, 1986. 

 

LANZANA, ANTONIO EVARISTO TEIXEIRA. Economia Brasileira: fundamentos e atualidade. 

São Paulo: Atlas. 2002. 

 

NAPOLEONI, Cláudio, Curso de Economia Política. [S.l..]: Graal, 1997 

 

HUNT, E. K. História do pensamento Econômico. Rio de Janeiro: Campus, 2013. 

 

BAER, Werner. A economia brasileia: uma abordagem profunda da economia brasileira 

até 2008. São Paulo: Nobel, 2011. 

 

 

Sociologia II 

 

Ementa 

 

Novos paradigmas das Ciências Sociais na contemporaneidade: sociologia compreensiva, 

teoria fenomenológica, teoria sistêmica e teoria crítica. Tematização de processos sociais 

contemporâneos: as bases racionais dos processos de ação e relação social, processos de 

individualização e individuação nas sociedades complexas, processos de metropolização - 

novas configurações dos espaços público e privado. 

 

 

 

Bibliografia Básica 

 

ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

 

FORACCHI, M.M.; MARTINS, J. S. Sociologia e sociedade: leituras de introdução a 

sociologia.  Rio de Janeiro: 2012. 

 

HARVEY, D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 

São Paulo: Loyola, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

 

ANTUNES, R. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo 

do trabalho. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

_____________. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 

São Paulo: Boitempo, 2002. 

 

CASTEL, Robert.  As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: 

Vozes, 2003. 
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COUTINHO, Carlos Nelson. Marxismo e política: a dualidade de poderes e outros ensaios. 

São Paulo: Cortez, 1996 

 

CARDOSO, F.H.; IANNI, O. Homem e sociedade: leituras básicas de sociologia. São Paulo: 

Nacional, 1976. 

 

 

Antropologia  

 

Ementa 

 

O campo de estudos da Antropologia Social e Cultural. A importância dos sistemas simbólicos 

(imaginários e rituais) nos processos de significação cultural e construção das identidades 

sociais. A contribuição da Antropologia na reflexão do mundo contemporâneo da globalização 

e da pós-modernidade. 

 

Bibliografia Básica 

 

LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. Trad. Marie-Agnès Chauvel. São Paulo: 

Brasiliense, 2007. 

 

LARAIA, R. de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2009. 

 

MELLO, L. G. de.  Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. Petrópolis: Vozes, 2011. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

BERGER, P. L. & LUCKMANN, T. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 

2013. 

 

 GOMES, MÉRCIA PEREIRA. Antropologia: ciência do homem: filosofia da cultura. São 

Paulo: Contexto 2011. 

 

MARCONI, M. DE ANDRADE PRESOTTO, ZELIA MARIA NEVES. Antropologia: uma 

introdução. São Paulo: Atlas, 2013 

  

LINTON, RALPH. O Homem:uma introdução à antropologia. São Paulo: Martins Fontes, 

2000. 

 

DAMATTA, ROBERTO. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de 

Janeiro: Racco, 2010.  
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Psicologia Social 

 

Ementa 

 

A constituição da Psicologia como campo científico. A fundamentação das questões relativas 

ao desenvolvimento da personalidade e dos grupos sociais. Relação indivíduo e sociedade na 

perspectiva da psicologia social. Práticas interdisciplinares em diferentes áreas. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

ANDERY, Alberto A. et al. Psicologia Social – o homem em movimento. São Paulo: 

Brasiliense, 2012. 

 

JACQUES, Maria Da Graça Corrêa. Psicologia social contemporânea. Vozes: 2013 

 

CAMPOS, Regina Helena de Freitas. Psicologia Social comunitária – da solidariedade à 

autonomia. 12ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

LOPES, EMILIO MIRA. Psicologia evolutiva da criança e do adolescente. Científica. 

 

CAMPOS, Reina Helena de Freitas et al. Psicologia social comunitária – da solidariedade à 

autonomia. Petrópolis: Vozes, 2013. 

 

RODRIGUES, Aroldo. et.al. Psicologia Social. 28°ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 

 

LANE, SILVIA T. MAURER. O que é psicologia social. Brasiliense, 2011. 

 

BOCK, ANA MERCÊS BAHIA. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 

Saraiva, 2002 

 

 

 

Ciência Política 

 

Ementa 

 

A liberdade e a igualdade no contexto da tradição política moderna - republicanismo, 

liberalismo e socialismo - à luz da teoria clássica: N.Maquiavel, T.Hobbes, J.Locke, 

J.J.Rosseau, A. de Tocqueville e Marx. 

 

Bibliografia Básica 

 

BOBBIO, Norberto. A Teoria das Formas de Governo. Brasília: Universidade de Brasília, 

2000. 
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BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: para uma teoria geral da política. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

ARISTÓTELES. Política: texto integral. São Paulo: Martin-Claret, 2011. 

 

CARNOY, Martin. Estado e Teoria Política. Campinas: Papirus, 2000. 

 

WEBER, MAX. Ciência e Política duas vocações. São Paulo. Cultrix, 1999. 

 

LEBRUN, Gerald. O que é poder? São Paulo: Brasiliense, 1992. 

 

MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

 

 

 

Seminários Temáticos II 

 

Ementa 

 

Temas emergentes vinculados às demandas de reconhecimento da realidade brasileira que 

venham a acrescentar às disciplinas que compõem o currículo do curso de Serviço Social.  

Criança e Adolescente. Família. Idoso. Gênero. Habitação. Saúde. Previdência Social. 

Empresas Privadas. Jurídico. Pessoas com Deficiência. Educação. Meio Ambiente. Igualdade 

Racial. Drogas. A construção desta disciplina faz parte da necessidade de criação de espaços 

que materializam a flexibilização curricular e que possam gerar uma ampliação de abordagens 

significativas para a formação profissional do Assistente Social. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional.      São Paulo: Cortez, 2005. 

FORTE, Valeria e GUERRA, Yolanda. Serviço Social: temas, textos e contextos. 4° ed.Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2013. 

SIMÕES, Carlos. Curso de direito do serviço social. 6° ed. São Paulo Cortez, 2012. 

(Biblioteca básica de serviço social; v.3). 

 

 

 

 



 

 

 

50 

Bibliografia Complementar 

 

FALEIROS, Vicente de Paula. Saber profissional e poder institucional. 10°. Ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

 

IAMAMOTO, Marilda. Renovação e Conservadorismo no Serviço Social. Ensaios Críticos.  

São Paulo: Cortez, 2004. 

 

IAMAMOTO Marilda; CARVALHO, R. Relações sociais e Serviço Social no Brasil: 

esboço   de uma interpretação histórico- metodológica. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

BEHRING, Elaine Rossetti. Política social: Fundamentos e História – 9. ed. – Sao Paulo: 

Cortez, 2009. 

 

AGUIAR, A.G. Serviço Social e Filosofia das Origens a Araxá. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

 

 

 

Educação Ambiental 

 

Ementa 

 

Epistemologia da Educação Ambiental e os antecedentes históricos. As relações entre a 

sociedade e a natureza. Educação Ambiental e ação transformadora. Educação no processo de 

gestão ambiental. Operacionalização das atividades em Educação Ambiental. Organização e 

orientação para a elaboração e apresentação de Projetos em Educação 

Ambiental. 

 

Bibliografia Básica 
 

Dias, G. F. Educação Ambiental: príncipios e práticas. 9 ed. 2011. 

 

MINAYO, M.C.S.; MIRANDA, A.C. Saúde E Ambiente Sustentável. Rio de Janeiro. Editora 

FioCruz, 2010, 344p. 

 

MARANDI, S.; GIL, I.Z. Tecnologia e Ambiente. São Paulo. Editora copidart, 2001, 173p. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

 

Canepa, C. Educação Ambiental: ferramenta para a criação de uma nova consciência planetária. 

Revista de Direito Constitucional e Internacional. n. 48, v. 12, 2002. 158-166. 

 

Dias, G. F. Educação e gestão ambiental. 1 Ed. 2006. 

 

javascript:LinkDetalhesPeriodico(parent.hiddenFrame.modo_busca,12,6,4470,1,'periodico',12373,0);
javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,26816,'Dias,_Genebaldo_F.',1);
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Machado, P. A. L. Meio ambiente e Constituição Federal. Doutrina, caderno de direito 

Municipal, controle externo - Tribunais de Contas, jurisprudência selecionada, legislação 

recente. n. 21, v. 5, 2003. 13-34. 

 

CARVALHO, I. C. De M. Educação Ambiental: a Formação do SujeitoEcológico. 6 ed. São 

Paulo: Cortez, 2012. 

 

Souza, T. C. As doenças de veiculação hídrica: um problema de saúde publica e Educação 

Ambiental. 2008. 

 

 

Direitos Humanos 

 

Ementa 
 

Construção histórica dos direitos humanos. Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

Direitos Humanos nas constituições brasileiras. Organismos internacionais e mecanismos de 

defesa dos Direitos Humanos. Violação aos Direitos Humanos e sua reparação. Identidades da 

trajetória histórica do Serviço Social com as diferentes concepções de DH; desrespeito aos DH 

e as concepções e contextos de violência; violência, cidadania e políticas de segurança: 

diferentes significados. Papel do profissional de Serviço Social em relação à violência e à defesa 

dos Direitos Humanos.   

 

Bibliografia Básica 

 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 

Campos, 2004. 

 

COCCO, Giuseppe. Trabalho e Cidadania: Produção e Direitos na era da Globalização. São 

Paulo: Cortez, 2012. 

____________. Declaração universal dos direitos humanos. Ed. Paulinas, 1978 

 

 

Bibliografia Complementar 

COMPARATO, FABIO KONDER. A afirmação histórica dos direitos humanos. Saraiva, 

2008. 

 

LAFER, CELSO. A internacionalização dos direitos humanos: constituição, racismo e 

relações internacionais. Manole, 2005 

 

HERKENHOFF, JOÃO BAPTISTA. Curso de direitos humanos: gênese dos direitos 

humanos. Acadêmica, 1994. 

 

HERKENHOFF, JOÃO BAPTISTA. Direitos humanos - a construção universal de uma 

utopia. antuário, 1997. 

 

WEIS, CARLOS. Direitos humanos contemporaneous. Malheiros, 2011. 

 

javascript:LinkDetalhes(parent.hiddenFrame.modo_busca,12,8,6616,1,'resultado',3);
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3º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do 

Serviço Social III 

60 3 

Movimentos Sociais, Processos Educativos e Cidadania 40 2 

Política Social I 80 4 

Gestão Social I – Administração 40 2 

Direito e Legislação Social I 40 2 

Optativa I 40 2 

Relações de Gênero, Raça e Etnia 40 2 

Gerontologia Social 40 2 

TOTAL 380 19 

 

 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social III 

 

Ementa 

 

Críticas à matriz do positivismo e da fenomenologia no interior da profissão, incorporando a 

contribuição da tradição marxista. O processo de reconceituação e suas repercussões políticas, 

teóricas e metodológicas na configuração da profissão e de sua prática.  

 

 

Bibliografia Básica 

 

SILVA, M. O. S. S. Serviço Social e o Popular: resgate teórico-metódológico do projeto 

profissional de ruptura. São Paulo:  

Cortez, 2011. 

 

IAMAMOTO, M. V. e Carvalho, R. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de 

uma interpretação histórico-metodológica. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

CASTRO, M. M. História do Serviço Social na América Latina. São Paulo: Cortez, 2011. 
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Bibliografia Complementar 

 

NETTO, J. P. Capitalismo monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

BEHRING, Elaine Rossetti. Política social: Fundamentos e História – 9. ed. – Sao Paulo: 

Cortez, 2009. 

 

AGUIAR, A.G. Serviço Social e Filosofia das Origens a Araxá. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

MARTINELLI, M. L. Serviço Social: identidade e alienação. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional.São Paulo: Cortez, 2011. 

 

 

 

Movimentos Sociais, Procedimentos Educacionais e Cidadania 

 

Ementa 

 

As relações entre movimentos sociais e processos educativos no contexto da América Latina e 

no Brasil. Resgate dos processos de construção de cidadania, democratização da sociedade civil 

e os novos formatos organizacionais. Distinção entre comportamento coletivo e Movimentos 

Sociais; as diversas interpretações sobre Movimentos Sociais, os agentes e tipos de movimento 

e mudança social: lógica da ação coletiva e a formação do ator coletivo. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

GOHN, Maria da Glória. Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e 

contemporâneos. São Paulo: Loyola, 2012. 

 

GOHN, Maria da Glória. O protagonismo da sociedade civil: movimentos sociais, ONGs e 

redes solidárias. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2008. 120 p. ISBN 978-85-249-1104-0. 

 

BOGO, ADEMAR. Lições da luta pela terra.Salvador: Memorial das Letras,1999. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

TORRES, Carlos Alberto. Democracia, educação e multiculturalismo: dilemas da 

cidadania em um mundo globalizado. Petrópolis: Vozes, 2001. ISBN 85-326-2608-4. 

 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 

universal. 20.ed. Rio de Janeiro: Record, 2011. 174 p. ISBN 978-85-01-05878-2. 
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RÚBIO, David Sánchez; FLORES, Joaquin Herreira; CARVALHO, Salo de (Org.). Direitos 

humanos e globalização: fundamentos e possibilidades desde a teoria crítica. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2004. 579 p. 

 

GUIMARÃES, Fabio Luis. A banalização da cidadania. Revista juridica consulex, Brasilia, 

v. 10, n. 226, p.50, Jun. 2006. 

 

CAMPILONGO, Celso Fernandes. Interpretação do direito e movimentos sociais. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2012. 
 

 

 

 

Política Social I 

 

Ementa 

 

A questão social e as políticas sociais. O público e o privado: as políticas sociais e a constituição 

da esfera pública. Os diferentes tipos de Estados: Estado liberal, Welfare State e Estado 

neoliberal. A crise do Welfare State. Análise comparada das teorias de política social. 

Formulação e gestão de políticas sociais e a constituição/destinação do fundo público. A 

seguridade social no âmbito das políticas sociais brasileiras. 

 

Bibliografia Básica 

 

FALEIROS, Vicente de Paula. O que é Política Social. Sao Paulo: Brasiliense, 1986. 

 

BEHRING, Elaine Rossetti. Política social: Fundamentos e História – 9. ed. – Sao Paulo: 

Cortez, 2009. 

 

PEREIRA, Potyara A. P. Política Social: temas e questões – 2. Ed – São Paulo: Cortez, 2011. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

FALEIROSM,VICENTE DE PAULA. A política social do estado capitalista. São Paulo: 

Cortez, 2009. 

 

MAQUIAVEL. o Príncipe. São Paulo: Martin Claret, 2005. 

 

______. Política Social no capitalismo tardio. 2 ed. São Paulo: Cortez. 2002.  

 

SILVA, Maria Ozanira S. YAZBEK, Maria Carmelita. GIOVANNI, Geraldo Di. A política 

social brasileira no século XXI: a prevalência dos programas de transferência de renda. 
2012 

 

BRAVO, MARIA INÊS SOUZA. Política social e democracia. Cortez. 2012 
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Gestão Social I – Administração 

 

Ementa 

 

Teoria geral da Administração. Contexto sócio-histórico sobre as relações de trabalho. Contexto 

sócio-histórico sobre a expansão do capitalismo industrial. Sociologia das organizações. 

Sociologia industrial e empresarial. Análise Organizacional. As competências e habilidades do 

Assistente Social no desenvolvimento de práticas profissionais em ambiente organizacional 

(público, privado, não governamental). 

 

 

Bibliografia Básica 

GIGIOTI, Francisco. Administração: organização e conceitos. São Paulo: LZN Editora, 

2004. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2000. 

 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução 

urbana à revolução digital. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

 

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de empresas: Uma abordagem contigencial. São 

Paulo: Makron, Books, 1994. 

 

KIERNAN, Mattew J. Os 11 mandamentos da Administração do século XXI. São Paulo: 

Makron Books, 1998. 

 

LACOMBE, Francisco José Masset. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Saraiva, 

2009. 

 

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 1995. 

         

        KWASNICKA, Eunice L. Introdução à Administração. 4. Ed. São Paulo, Atlas, 1995. 

 

 

 

Direito e Legislação Social I 

 

Ementa 

 

Direito: objeto e conceito. Direito Público e Direito Privado. A Lei, os costumes, a doutrina e 

a jurisprudência. Teoria geral do processo. Validade, eficácia, exigência e força. Teoria da 

interpretação e da aplicação do direito. As fontes do Direito e o Ordenamento Jurídico. 

Elementos centrais da Constituição Federal de 1988 e da legislação social para o campo dos 

direitos. 
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Bibliografia Básica 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1974. 

 

CINTRA, Antônio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido R. 

Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2012.   

 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

BRASIL. Código Penal: São Paulo: Saraiva, 1972. 

 

BRASIL. Código de Processo Penal: São Paulo: Saraiva, 1990. 

 

BRASIL. Código de Processo Civil: São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

BRASIL. Novo Código Civil: São Paulo: Sugestões Literárias, 2007. 

 

CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho: legislação 

complementar e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

 

 

Optativa I 

 

 

 

Relações de Gênero, Raça e Etnia 

 

Ementa  

 

O caráter estrutural das relações de gênero e suas interconexões com as relações étnicas e de 

classe. O debate contemporâneo sobre relações de gênero e étnicas. Desigualdades sociais e 

políticas afirmativas. Identidade e subjetividade. Feminismos, patriarcalismo e o profissional 

de Serviço Social. 

 

Bibliografia Básica 

BORGES, ÂNGELA. Família, gênero e gerações: desafios para as políticas sociais. 2007. 

 

STEARNS, PETER N. História das relações de gênero. 2013. 

 

FERREIRA, APARECIDA DE JESUS. Identidades sociais de raça, etnia, gênero e 

sexualidade: práticas pedagógicas em sala de aula de línguas e formação de professores/as. 

Pontes, 2012. 
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Bibliografia Complementar 

MATTIOLI, OLGA CECILIATO. Violência e relações de gênero: o desafio das práticas 

institucionais. CRV, 2013 

 

PRESIDENCIA DA REPUBLICA. Promoção da igualdade racial: relatorio de atividades 

2005. Secretaria Especial de Politicas de Promoção da Igualdade Racial, 2005 

 

ESTRELLA, HERMANI. Direitos da mulher: doutrina, legislação e jurisprudência. José 

Konfino, 1975 

 

BRASIL. Politicas publicas para mulheres: governo federal 2003. Secretaria Especial de 

Politicas para Mulheres, 2003 

 

FERREIRA, APARECIDA DE JESUS. Identidades sociais de raça, etnia, gênero e 

sexualidade: práticas pedagógicas em sala de aula de línguas e formação de professores/as. 

Campinas SP: Pontes Editores, 2012. 

 

 

 

Gerontologia Social 

 

Ementa 

Transição demográfica brasileira e regional. A Constituição e o Direito do Idoso. A politica 

nacional do idoso. Os direitos e garantias a luz do Estatuto do idoso. Os benefícios 

previdenciários para os idosos na Lei 8.213/91. O benefício assistencial na Lei orgânica de 

assistência social. O processo de envelhecimento no contexto social e suas implicações nas 

políticas públicas. Instituições de atendimento ao idoso e seus papeis. 

Bibliografia básica 

 

Brasil. Estatuto do idoso. Brasília: Senado Federal, 2003. 
 

PAPALEO, Netto Matheus. Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão 

globalizada. Atheneu, 2005.  

 

BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS). Brasília, Nov.2005. 

 

 

Bibliografia complementar 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Envelhecimento e saude da pessoa idosa. Ministério 

da Saúde, 2006. 

 

PEREIRA, Potyara A. P. Necessidades humanas: subsídios à crítica dos mínimos sociais. 

Cortez, 2011. 
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CRUZ, Lilian Rodrigues Da Guareschi, Neuza. Politicas públicas e assistencia social: dialogo 

com as praticas psicologicas. Vozes, 2009 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Gráfica do Senado 

Federal, 1974. 

 

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Rede SUAS: Gestão e 

sistema de informação para o sistema único de assistência social. Secretaria de Assistência 

e Desenvolvimento Social, 2007 

 

 

 

4º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do 

Serviço Social IV 

60 3 

Instrumentos, Técnicas e Estratégias em Serviço Social I 60 3 

Direito e Legislação Social II 40 2 

Ética e Serviço Social 40 2 

Optativa II 40 2 

Gestão Social II – Recursos Humanos 40 2 

Política Social II 80 4 

TOTAL 360 18 

 

 

 

 

Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social IV 

 

 

Ementa 

 

O pensamento fenomenológico e sua apropriação pelo Serviço Social. O momento histórico de 

sua consolidação, seus principais expoentes e influências teóricas e metodológicas nos dias de 

hoje. A emergência do pensamento sistêmico no Serviço Social, incorporação teórica e sua 

expressão na ação profissional. 

 

Bibliografia Básica 

 

SILVA, M. O. S. S. Serviço Social e o Popular: resgate teórico-metódológico do projeto 

profissional de ruptura. São Paulo: Cortez, 2009.  

 

IAMAMOTO, Marilda V. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. São Paulo: Cortez, 2011. 
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LOWY, M. Ideologias e Ciência Social: elementos para uma análise marxista. São Paulo: 

Cortez, 2010. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

HARNECKER, M. Conceitos elementares do materialismo histórico. São Paulo: 

Global,1981. 

 

BEHRING, Elaine Rossetti. Política social: Fundamentos e História – 9. ed. – Sao Paulo: 

Cortez, 2009. 

 

NETTO, J. P. Capitalismo monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

SERRA, ROSE M. S. Crise de materialidade no serviço social: repercussões no mercado 

profissional. Cortez, 2012 

 

IAMAMOTO, MARILDA VILLELA. Relações sociais e serviço social no Brasil. São 

Paulo:Cortz,2013. 

 

 

Instrumentos, Técnicas e estratégias em Serviço Social I 

 

 

Ementa 

 

A análise institucional como técnico instrumental para o trabalho dos Assistentes Sociais. 

Principais conceitos e desenvolvimento de habilidades. Diferentes tipos de grupos e suas 

relações com o contexto micro e macro social. Coordenação de grupos: observação, 

intervenção, avaliação e registro frente às dinâmicas internas e externas. A educação popular e 

o trabalho comunitário. 

 

Bibliografia Básica 

 

AMMANN, Safira Bezerra. Ideologia do desenvolvimento de comunidade no Brasil. São 

Paulo: Cortez, 1997. 

 

Conselho Federal de Serviço Social. O estudo em perícias, laudos e pareceres técnicos. 

Contribuição ao debate no judiciário, penitenciário e na Previdência Social. 10º ed. São 

Paulo: Cortez, 2011. 

 

MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço Social: identidade e alienação. São Paulo: Cortez, 

2009. 
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Bibliografia Complementar 

 

SOUZA, Maria Luíza de. Desenvolvimento de Comunidade e Participação. São Paulo: 

Cortez, 1999.  

 

VASCONCELOS, Ana Maria. A prática do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

SANTOS, Claudia Mônica dos. G Y.; B. S. A dimensão técnico-operativa no Serviço Social. 

Desafios contemporâneos. Juiz de Fora: Ed. UFJ, 2012 

 

FALEIROS, VICENTE DE PAULA. Estratégias em serviço social. São Paulo: Cortez,2011. 

 

CARDOSO, MARIA DE FÁTIMA MATOS. Reflexões sobre instrumentais em serviço 

social: observação sensível, entrevista, relatório, visitas e teorias de base no processo de 

intervenção social. São Paulo: LCTE, 2008. 

 

 

Direito e Legislação Social II 

 

Ementa 

 

A Constituição Federal do Brasil e as legislações específicas que sustentam as políticas sociais; 

A interpretação dos textos legais acerca dos institutos jurídicos, que asseguram os direitos de 

cidadania e sua aplicação na ação profissional de assistentes sociais; A visão crítica acerca dos 

direitos e os meios de efetivação a partir do exercício da profissão. Diretos Sociais. Direito de 

família (capacidade civil, parentesco, casamento, sucessão, tutela, curatela e adoção). Algumas 

considerações do Direito Penal. O Direito Trabalhista e Previdenciário. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1974. 

 

CINTRA, Antônio Carlos Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido R. 

Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2012.   

 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

BRASIL. Código Penal: São Paulo: Saraiva, 1972. 

 

BRASIL. Código de Processo Penal: São Paulo: Saraiva, 1990. 

 

BRASIL. Código de Processo Civil: São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

BRASIL. Novo Código Civil: São Paulo: Sugestões Literárias, 2007. 
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CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho: legislação 

complementar e jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

Ética e Serviço Social 

 

Ementa 

 

Fundamentos éticos: ética e moral, ética e política, o sujeito ético. As diversas apropriações da 

ética pelo serviço social e suas versões conservadora e emancipadora. Ética e ética profissional 

como uma das mediações entre o saber teórico-metodológico e a prática profissional. O debate 

do projeto ético-político profissional e o atual Código de Ética do Serviço Social. Dilemas ético-

morais no cotidiano do exercício profissional. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

BARROCO, Maria Lúcia Silva. Ética e Serviço Social: Fundamentos Ontológicos - S.Paulo, 

Cortez, 2008. 

 

BARROCO, MARIA LUCIA S. Código de ética do/a assistente social: comentado. São 

Paulo: Cortez, 2012 

 

BONETTI, D. A et al. Serviço Social e ética: convite a uma nova práxis. 13ªSão Paulo: 

Cortez, 2009. 

 

 

Bibliografia Complementar  
 

BARROCO, MARIA LUCIA SILVA. Ética: fundamentos sócio-históricos. 3ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

 

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. 14 Ed. São Paulo: Editora Ática. 2002 

 

VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE. – Brasília: CONASS,2007. 

 

SÁ, ANTONIO LOPES DE. Ética profissional. Atlas, 2005 

 

 

 

Optativa II 
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Gestão Social II – Recursos Humanos 

 

Ementa 

 

A administração e as novas políticas de recursos humanos. A ação do Serviço Social na gestão 

das organizações públicas e privadas. Os novos desafios que se colocam para a profissão: a 

participação em equipes interprofissionais e em programas de qualidade. Funções técnicas do 

Assistente Social enquanto administrador de serviços e de recursos humanos. Teorias sobre a 

liderança. Coordenação, direção, assessoria, supervisão e avaliação de projetos sociais; o papel 

do Serviço Social e as formas de administração participativa: origens, fundamentação teórica e 

mecanismos de operacionalização. 

 

Bibliografia Básica 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. Ed. Compacta. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando Pessoas: o passo decisivo para a Administração 

Participativa. São Paulo: Makron Books, 1994. 

  

MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao 

estratégico. São Paulo: Futura, 2000. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos: fundamentos básicos. 

São Paulo: Atlas, 2003. 

 

BANOV, Márcia Regina. Recrutamento, seleção e competências. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

FERRAZ, Deise Luiza da Silva; OLTRAMARI, Andrea Poleto; PONCHIROLLI, Osmar. 

Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

CAMPOS, Falconi. O valor dos recursos humanos na era do conhecimento. Belo 

Horizonte: EDG, 1995. 

 

CHIAVENATO, Idalberto.  Recursos humanos na empresa: compensação, administração 

de salários, planos, de benefícios sociais, higiene e segurança do trabalho, relações sindicais. 

São Paulo: Atlas, 

 

 

Politica Social II 

 

Ementa 

 

A constituição da seguridade social brasileira e os rebatimentos do neoliberalismo na gestão 

das políticas sociais. As políticas de Saúde, Previdência e Assistência Social: contexto histórico, 

particularidades, especificidades, assim como seus possíveis desdobramentos. As diversas faces 

da política social brasileira e seus recortes setoriais. 
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Bibliografia Básica 

 

PEREIRA, Potyara A. P. BRAVO, Maria Inês S. (orgs) Política Social e Democracia. São 

Paulo: Cortez, 2012. 

 

VASCONCELOS, A.M.de. A prática do Serviço Social – cotidiano, formação e alternativas 

na área da saúde. 2ed. São Paulo, Cortez, 2012. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Gráfica do Senado 

Federal, 1974. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS). Brasília, Nov.2005. 

 

ARISTÓTELES. Política: texto integral. São Paulo: Martin Claret,2011. 

 

CARNOY, MARTIN. Estado e teoria política.17ª Ed.- Campinas, SP: Papirus, 2013. 

 

BOBBIO, NOBERTO. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2000. 

 

WEFFORT, FRANCISCO C..OS Clássicos da política: Maqueavel, Hobbes, Locke, 

Montesquieu, Rousseau e O Federalista.São Paulo: Ática,2004. 

 

 

 

 

5º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Pesquisa em Serviço Social I 40 2 

Instrumentos, Técnicas e Estratégias em Serviço Social II 60 3 

Gestão Social III – Planejamento Social 40 2 

Oficina de Formação e Orientação Acadêmica I 40 2 

Optativa III 40 2 

Estatística 40   2 

Políticas Setoriais 40 2 

Estágio Supervisionado I 120 6 

TOTAL 380 21 
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Pesquisa em Serviço Social I 

 

Ementa 

 

Contribuição das principais correntes do pensamento social na formulação teórica e 

metodológica para a pesquisa em Serviço Social. Métodos de pesquisa de campo: abordagens 

qualitativa e quantitativa. A pesquisa participante. Formulação de um projeto de pesquisa, 

definição dos elementos componentes, delimitação do objeto de estudo da investigação, 

definição dos objetivos, metodologia, pesquisa, instrumentos e técnicas para a coleta de dados, 

análise, interpretação e representação gráfica dos dados, cronograma das atividades. O desenho 

do projeto de pesquisa social. 

 

Bibliografia Básica 

 

SETUBAL, AGLAIR ALENCAR. Pesquisa em serviço social: utopia e realidade. 2013. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

DESLANDES, Suely Ferreira; MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: 

teoria, método e criatividade. 31.ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo saber: metodologia científica; fundamentos 

e técnicas. 24. ed. Campinas: Papirus, 2011. 
 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 

sociais. 12.ed. Rio de Janeiro: Record, 2011. 

 

JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e 

aplicações para formulação e avaliação e políticas e elaboração de estudos socioeconômicos. 

4.ed. Campinas -SP: Alínea, 2009. 

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia 

científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2004. 

 

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento cientifico: 

do planejamento aos textos, da escola a academia. Catanduva, SP: Respel, 2008. 
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Instrumentos, Técnicas e Estratégias em Serviço Social II 

 

 

Ementa 

 

O significado dos instrumentais em Serviço Social na busca de formas de conhecer e atuar no 

cotidiano do Serviço Social. Desenvolvimento de habilidades com relação a técnicas de 

abordagem, registro e documentação; elaboração de pareceres e laudos; estudos 

socioeconômicos e culturais. A entrevista, seus diferentes tipos e usos específicos. Relação 

profissional-usuário dos serviços sociais. 

 

 

Bibliografia Básica 
 

GUERRA, Yolanda. A Instrumentalidade do serviço social. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

___________________. A instrumentalidade do serviço social. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

SANTOS, Claudia Mônica dos. G Y.; B. S. A dimensão técnico-operativa no Serviço Social. 

Desafios contemporâneos. Juiz de Fora: Ed. UFJ, 2012 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

CARDOSO, Maria de Fátima Matos. Reflexões sobre Instrumentais em Serviço Social. 

Observação sensível, Entrevista, Relatório, Visitas e teorias de base no processo de 

Intervenção Social. Ed. LCTE. São Paulo, 2008. 

 

PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e serviço social: um estudo preliminar sobre a categoria 

teórica e sua apropriação pelo Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

 

SOUZA, Maria Luíza de. Desenvolvimento de Comunidade e Participação. São Paulo: 

Cortez, 1999.  

 

VASCONCELOS, Ana Maria. A prática do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

PORTES, Lorena Ferreira; PORTES, Melissa Ferreira. A observação e a abordagem no 

exercício profissional: Revisitando a dimensão técnico operativa no serviço social. 

Cadernos da Escola de Educação e Humanidades, Curitiba, 04: 28-35 vol. 1. 

 

 

Gestão Social III – Planejamento Social 

 

Ementa 

 

Planejamento: natureza e propósito. Perspectivas da Gestão Social: planejamento estratégico, 

metodologia e planejamento como estratégia de participação. A Gestão Social enquanto 
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processo descentralizado e participativo. A prática do planejamento. Elaboração, coordenação, 

execução e avaliação dos programas, projetos e planos de ação. 

 

Bibliografia Básica 

 

BAPTISTA, M V. Planejamento Social: intencionalidade e instrumentação. São Paulo: 

Veras, 2013. 

 

OLIVEIRA, D P. Planejamento Estratégico, São Paulo, 2004. 

 

GANDIN, D. A prática do planejamento participativo: na educação e em outras 

instituições, grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e 

governamental, São Paulo, Vozes, 2011 

 

 

Bibliografia Complementar 

FALEIROS, VICENTE DE PAULA. Saber profissional e poder institucional. Cortez, 2011 

 

CHIAVENATO, I. Gerenciando Pessoas – o passo decisivo para a administração 

participativa. São Paulo: Makron Books, 1994. 

 

BORDENAVE, JUAN DIAZ. Comunicação e planejamento. Paz e Terra, 1979 

 

 

FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

OLIVEIRA, DJALMA DE PINHO REBOUÇAS DE. Planejamento estratégico: conceitos, 

metodologia e práticas. 20. Ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

 

 

 

Oficina de Formação e Orientação Acadêmica I 

 

Ementa  
 

O instrumental técnico-operativo do Serviço Social: observação, registro e sistematização de 

documentos técnicos. Experiência de utilização de instrumentos. Análise da prática 

profissional. Conhecimento da política de estágio do Curso de Serviço Social. Análise crítica 

da relação prática profissional e processo de trabalho. Aproximação do aluno com a realidade 

sócio-institucional e identificação das manifestações da questão social. Contato com a demanda 

do serviço social.  

 

 

Bibliografia Básica 

 

BURIOLLA, Marta  A. Feiten. Supervisão em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011. 
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LEWGOY, ALZIRA MARIA BAPTISTA. Supervisão de estágio em serviço social: desafios 

para a formação e o exercício profissional. 2010 

 

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional.São Paulo: Cortez, 2011. 

 

 

Bibliografia Complementar 

VASCONCELOS, Ana Maria. A prática do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

SANTOS, Claudia Mônica dos. G Y.; B. S. A dimensão técnico-operativa no Serviço Social. 

Desafios contemporâneos. Juiz de Fora: Ed. UFJ, 2012 

 

BURIOLLA, M. A. F. O Estágio Supervisionado. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

BIACHI, ANNA CECILIA DE MORAES. Manual de orientação: estágio supervisionado. -4. 

ed. – São Paulo: Cengage Learning – 2013.    

 

MARTINS, SERGIO PINTO. Estágio e relação de emprego. 3. Ed. – São Paulo: 

Atlas,2012. 

 

 

 

Optativa III 

 

 

Estatística 

 

Ementa 

 

Parte Teórica: Obtenção de dados. Técnicas de amostragem. Descrição e exploração de dados 

categorizados. Distribuição de frequências de dados quantitativos. Medidas descritivas. 

Modelos de probabilidade: Binomial e Normal. Análise de dados categorizados. Prática: Uso 

de calculadoras e de Programas Computacionais Estatísticos. 

 

Bibliografia Básica 

 

CRESPO, A. Estatística Fácil. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

FONSECA, J. S.; MARTINS, G. Curso de Estatística. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

TRIOLA, M. Introdução à Estatística. Rio de Janeiro, LCT, 2013. 

 

 

Bibliografia Complementar 

SPIEGEL, MURRAY R.Probabilidade e estatística. 3. Ed. – Porto Alegre: Bookman, 2013. 



 

 

 

68 

 

OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. Estatística e probabilidade: exercícios 

resolvidos e propostos. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

MEDEIROS, E. S. Estatística para os cursos de economia, administração e ciências 

contábeis. São Paulo: Atlas, 1995/1999. 

 

MONETTIN, LUIZ GONZAGA. Estatística Básica: probabilidade. São Paulo: Markron Books, 

1999. 

 

LOESH, CLAUDIO. Probabilidade e Estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

 

 

Políticas Setoriais 

 

Ementa 
 

Análise da formulação, implantação, avaliação e características de políticas setoriais, tais como: 

mulher, habitação, LGBT, criança e adolescente, pessoa com deficiência, meio ambiente, entre 

outras. As particularidades nacionais e regionais das políticas setoriais.  

 

 

Bibliografia Básica 

_________. BRASIL. Politicas públicas para mulheres: governo federal 2003. Secretaria 

Especial de Politicas para Mulheres, 2003. 

 

BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS). Brasília, Nov.2005. 
 

BOUCANT, Carlos Eduardo De Abreu. Homologação de sentença estrangeira e seus efeitos 

perante o STF. Ed. Juarez de Oliveira, 1999. 

 

 

Bibliografia Complementar 

SILVA, José Henrique De F. V E. Manual do mutuário do BNH: incluindo roteito prático 

das ações. Globo, 1985. 

 

NERY, Inez Sampaio Silva, Maria Dulce. Cenários e personagens plurais: estudo de gênero 

do 9º encontro da redor. REDOR/NEPEM/UFPI, 2002 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Politica nacional de saude da pessoa portadora de 

deficiencia. Ministério da Saúde, 2007. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Subsídios para construção da politica nacional de 

saude ambiental. Ministério da Saúde, 2007. 

 

COSTA, ANTONIO CARLOS GOMES DA. É possível mudar: a criança, o adolescente e a 

familia na política social do município. Malheiros, 1993. 
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Estágio Supervisionado I 

 

Ementa 

 

Desenvolvimento da discussão e reflexão crítica acerca do trabalho social vivenciado nos 

campos de estágio. Aproximação do “construto” teórico com o cotidiano profissional, 

articulação da relação teoria e prática. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

BURIOLLA, Marta  A. Feiten. Supervisão em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

LEWGOY, ALZIRA MARIA BAPTISTA. Supervisão de estágio em serviço social: desafios 

para a formação e o exercício profissional. 2010 

 

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional.São Paulo: Cortez, 2011. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

VASCONCELOS, Ana Maria. A prática do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

BURIOLLA, M. A. F. O Estágio Supervisionado. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

BIACHI, ANNA CECILIA DE MORAES. Manual de orientação: estágio supervisionado. -4. 

ed. – São Paulo: Cengage Learning – 2013.    

 

LIMA, MANOLITA CORREIA; OLIVO, SILVIO. Estágio supervisionado: trabalho de 

conclusão de curso. [S.l..]: Cengage, 2013 

 

FRANÇA, ANA SHIRLEY. Estágio curricular e trabalho de conclusão de curso na área de 

gestão e negócio. [S.l..]: , 2011 

. 
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6º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Pesquisa em Serviço Social II 40 2 

Oficina de Formação e Orientação Acadêmica II 40 2 

Serviço Social e Políticas de atenção ao Terceiro Setor 40 2 

Trabalho e Sociabilidade 40 2 

Prática Profissional 60 3 

Violência Intrafamiliar 40 2 

Estágio Supervisionado II 120 6 

TOTAL 420 21 

 

 

 

Pesquisa em Serviço Social II 

 

Ementa 

 

Cumprimento das etapas para redação definitiva do Projeto de Pesquisa Acadêmico e 

consequente operacionalização: definição do tema, seleção da bibliografia, desenho do projeto, 

escolha do método, dos instrumentais, levantamento e análise dos dados, interpretação dos 

resultados. Elaboração e apresentação do Projeto de Pesquisa. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

SETUBAL, AGLAIR ALENCAR. Pesquisa em serviço social: utopia e realidade. 2013. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

DESLANDES, Suely Ferreira; MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: 

teoria, método e criatividade. 31.ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

 

CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo saber: metodologia científica; fundamentos 

e técnicas. 24. ed. Campinas: Papirus, 2011. 
 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em ciências 

sociais. 12.ed. Rio de Janeiro: Record, 2011. 

 

JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e 

aplicações para formulação e avaliação e políticas e elaboração de estudos socioeconômicos. 

4.ed. Campinas -SP: Alínea, 2009. 
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MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2004. 

 

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento cientifico: 

do planejamento aos textos, da escola a academia. Catanduva, SP: Respel, 2008. 

 

 

 

 

Oficina de Formação e Orientação Acadêmica II 

 

Ementa 

 

Desenvolvimento de habilidades com relação à: caracterização da população usuária, análise 

das demandas, elaboração do projeto de intervenção, formulação de estratégias de ação, 

definição de instrumentos, registros técnicos e sistematização da prática profissional, quanto às 

técnicas de intervenção e aos resultados e impactos da atuação junto à população. 

 

Bibliografia Básica 

 

Benjamim, Alfred. A entrevista de ajuda. São Paulo, Livraria Martins Fontes Editora, 2011.   

 

CARDOSO, Maria de Fátima Matos. Reflexões sobre Instrumentais em Serviço Social: 

observação Sensível, Entrevista, Relatório, Visitas e Teorias de Base no Processo de 

Intervenção Social. São Paulo: LCTE Editora, 2008. 

 

BURIOLLA, Marta  A. Feiten. Supervisão em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

LEWGOY, ALZIRA MARIA BAPTISTA. Supervisão de estágio em serviço social: desafios 

para a formação e o exercício profissional. 2010 

 

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional.São Paulo: Cortez, 2005. 

 

 

Bibliografia Complementar 

VASCONCELOS, Ana Maria. A prática do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

SANTOS, Claudia Mônica dos. G Y.; B. S. A dimensão técnico-operativa no Serviço Social. 

Desafios contemporâneos. Juiz de Fora: Ed. UFJ, 2012 

 

BURIOLLA, M. A. F. O Estágio Supervisionado. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

LEWGOY, ALZIRA MARIA BAPTISTA. Supervisão de estágio em serviço social: desafios 

para a formação e o exercício profissional. 2010 

 

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional.São Paulo: Cortez, 2005. 
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Serviço Social e Políticas de atenção ao Terceiro Setor 

 

Ementa 

 

Terceiro Setor: contexto do surgimento e do seu avanço; perspectivas atuais. As Instituições do 

Terceiro Setor e as Políticas Sociais Públicas. ONGs: conceito, evolução, importância, 

formação, gestão e o planejamento estratégico. As ONGs e as definições das Políticas Setoriais. 

A atuação profissional do Serviço Social nas organizações sociais. 

 

Bibliografia Básica 

ALBUQUERQUE, Antonio Carlos Carneiro de. Terceiro Setor: história e gestão de 

organização. São Paulo Summus, 2006. 

 

MONTAÑO, Carlos. Terceiro Setor e Questão Social: Crítica ao padrão emergente de 

intervenção social. 6°. Ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

 

VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro setor e as parcerias com a administração pública: uma 

análise crítica. Prefácio Romeu Felipe Bacellar Filho; Carlos Montaño. 2. ed. ver.ampl. Belo 

Horizonte: Fórum, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

 

COELHO, S. de C. T. Terceiro Setor: um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos. 

São Paulo: SENAC, 2000. 

 

MARCHIORI, Marlene. Comunicação e Organização: reflexões, processos e práticas. São 

Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 2010. 

 

KOTLER, Philip. Marketing para as organizações que não visam lucro. São Paulo: Atlas, 

1978.  

 

KOTLER, Philip; ROBERTO, Eduardo L. Marketing Social: estratégias para alterar o 

comportamento público. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

 

TAKESHY, Tachizawa. Organizações não governamentais e terceiro setor: criação das 

ONGs e estratégias de atuação. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
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Trabalho e Sociabilidade 

 

Ementa 

 

O trabalho como elemento fundante do ser social. Especificidade do trabalho na sociedade 

burguesa e a inserção do Serviço Social como especialização do trabalho coletivo. O trabalho 

profissional face às mudanças no padrão de acumulação capitalista e regulação social. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 

mundo do trabalho. 9ed. São Paulo: Cortez, 2013. 

 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Trabalho e Indivíduo Social. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

SERRA, Rose Mary de Sousa. Crise de materialidade no serviço social: repercussões no 

mercado profissional. São Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: UERJ, 2012. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

 

COCCO, Guiseppe. Trabalho e Cidadania: produção e direitos na era da globalização. 2ed. 

São Paulo: Cortez, 2012. 

 

ALVES, GIOVANNI. Trabalho e sociabilidade: perspectivas do capitalismo global. canal6, 

2012 

 

OLIVEIRA, MANFREDO ARAÚJO DE. Ética e sociabilidade. Loyola, 1996 

 

IAMAMOTO, MARILDA VILLELA. Trabalho e indivíduo social: um estudo sobre a condição 

operária na agoindústria canavieira paulista. 5. Ed. – São Paulo: Cortez, 2012.  

 

NOGUEIRA, CLAUDUA MAZZEI. A Feminização no mundo do trabalho: entre a 

emancipação e a precarização.Campinas, SP: Autores Associados, 2004. 

 

Prática Profissional 

 

Ementa 

A inserção do assistente social nos processos coletivos de trabalho em diversos espaços 

ocupacionais do serviço social: Serviço Social na Educação; Serviço Social na Saúde; Serviço 

Social nas empresas; Serviço Social Jurídico e Acessoria e Consultoria. As especificidades da 

ação profissional nas instituições públicas e privadas. 
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Referência Básica 

VASCONCELOS, Ana Maria. A prática do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

SERRA, Rose M. Crise de materialidade no Serviço Social: repercussões no mercado 

profissional. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

 

Referência Complementar 

 

SANTOS, Claudia Mônica dos. G Y.; B. S. A dimensão técnico-operativa no Serviço Social. 

Desafios contemporâneos. Juiz de Fora: Ed. UFJ, 2012 

 

IAMAMOTO, Marilda. Capitalismo monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

CARDOSO, Maria de Fátima Matos. Reflexões sobre Instrumentais em Serviço Social: 

observação Sensível, Entrevista, Relatório, Visitas e Teorias de Base no Processo de 

Intervenção Social. São Paulo: LCTE Editora, 2008. 

 

___________. A política social do estado capitalista. 2009 

 

SILVA, MARIA OZANIRA S. A política social brasileira no século XXI: a prevalência dos 

programas de transferência de renda. 6. Ed. São Paulo:Cortez,2012. 

 

 

Violência Intrafamiliar 

 

Ementa  

 

As múltiplas concepções de violência e sua compreensão como um fenômeno complexo, 

histórico, polissêmico e dinâmico. Estudo sobre a violência contra segmentos vulneráveis como 

mulheres, crianças e idosos dentro de uma perspectiva crítica. Estudo das manifestações de 

violência nos espaços domésticos ou intrafamiliares, com enfoque para a violência contra as 

mulheres, idosos e crianças. As estratégias de prevenção (na escola, na família, nas instituições 

da rede de atendimento, dentre outras). A legislação (ECA, Estatuto do Idoso, Lei Maria da 

Penha) e a proteção à violência (SUAS, SUS e demais políticas sociais), bem como os 

mecanismos de proteção à família. 

 

 

Bibliografia básica 

 

ROCHA, MARILENE COURA NASCIMENTO. A violência na infância e na adolescência: 

vítimas e infratores. FIC, 2004. 

 

__________. BRASIL. Direitos humanos e violência intrafamiliar: informações e 

orientações para agentes comunitários de saúde. Ministério da Saúde, 2001 
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BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Rede SUAS: Gestão e 

sistema de informação para o sistema único de assistência social. Secretaria de Assistência 

e Desenvolvimento Social, 2007 

 

 

Bibliografia complementar 

 

FALEIROS, Vicente De Paula. FALEIROS, Eva Silveira. Escola que protege: enfrentando 

a violencia contra crianças e adolescentes. Ministerio da Educação, 2007 
 

ARENT, Hannah. Sobre a violência. Relume-Dumaria, 1994. 

 

ROCHA, MARILENE COURA NASCIMENTO. A violência na infância e na 

adolescência: vítimas e infratores. FIC, 2004. 

 

DOBKE, V. Abuso sexual: a inquirição das crianças. Porto alegre: Ricardo Lenz, 2001. 

 

MENDEZ, EMÍLIO GARCIA CURY. Estatuto da criança e do adolescente comentado: 

comentários jurídicos e sociais. Malheiros, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estágio Supervisionado II 

 

Ementa  
 

Desenvolvimento da discussão e reflexão crítica acerca do trabalho social vivenciado nos 

campos de estágio. Aproximação do “construto” teórico com o cotidiano profissional, 

articulação da relação teoria e prática. 

 

Bibliografia Básica 

 

BURIOLLA, Marta  A. Feiten. Supervisão em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

LEWGOY, ALZIRA MARIA BAPTISTA. Supervisão de estágio em serviço social: desafios 

para a formação e o exercício profissional. 2010 

 

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional.São Paulo: Cortez, 2011. 
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Bibliografia Complementar 

 

VASCONCELOS, Ana Maria. A prática do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

BURIOLLA, M. A. F. O Estágio Supervisionado. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

BIACHI, ANNA CECILIA DE MORAES. Manual de orientação: estágio supervisionado. -4. 

ed. – São Paulo: Cengage Learning – 2013.    

 

LIMA, MANOLITA CORREIA; OLIVO, SILVIO. Estágio supervisionado: trabalho de 

conclusão de curso. [S.l..]: Cengage, 2013 

 

FRANÇA, ANA SHIRLEY. Estágio curricular e trabalho de conclusão de curso na área de 

gestão e negócio. [S.l..]: , 2011 

 

7º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Núcleo de Família  80 4 

Saúde Mental 40 2 

Empreendedorismo e Responsabilidade Social 40 2 

Oficina de Formação e Orientação Acadêmica III 40 2 

Estágio Supervisionado III 120 6 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 2 

TOTAL 360 18 

 

 

Núcleo de Família 

 

Ementa 

 

A família através dos tempos, enfocando questões que perpassam sua evolução, como gênero, 

poder, hierarquia e sua relação com a sociedade. Abordagens atuais e a operacionalidade do 

trabalho com famílias pelo Assistente Social. Recuperação da história da atuação do Serviço 

Social com a família. Principais conceitos para a identificação e análise dos fatores estruturais, 

interacionais e situacionais da família. As diferentes abordagens: o levantamento de hipóteses 

e a intervenção terapêutica com o grupo familiar, grupos de familiares e famílias 

multiassistidas. A política pública e a família.  
 

Bibliografia Básica 

 

ACOSTA, Ana rojas; VITALE, Maria Amalia Faller. Família: redes laços e políticas 

públicas. 5ª ed. Ed. Cortez, São Paulo, 2010.   

 

BORGES, Angela. CASTRO, Mary Garcia. Família, gênero e gerações: desafios para as 

políticas sociais. 2ª ed. Paulinas. São Paulo, 2007. 
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KALOUSTIAN, Silvio Manoug. Família Brasileira: A base de tudo. 10ª ed. – São Paulo: 

Cortez, Brasília, DF: UNICEF, 2011. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

AQUIONO, Julio Groppa. SAYÃO, Rosely. RIZZO, Sergio. TAILLE, Yves de la. Família e 

Educação: quatro olhares. Campinas, SP: Papirus, 2011. 

  

DURKHEIM, ÉMILE. Da divisão do trabalho social. 4ª. Ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

 

ENGELS, FRIEDRICH. A origem da família, da propriedade privada e do estado. Bertrand 

do Brasil, 2000 

 

PEREIRA, ÁUREA PIMENTEL. A nova constituição e o direito de família. Renovar, 1989. 
 

ROCHA, MARILENE COURA NASCIMENTO. A Violência na infância e na adolescência: 

vítimas e infratores. Caratinga: FIC, 2004. 

 

 

 

Saúde Mental 

 

Ementa 

 

Direitos Humanos e os Princípios do SUS. A relação entre as políticas de saúde mental e de 

saúde coletiva no Brasil. Análise crítica da evolução histórica dos paradigmas da saúde mental 

em âmbito comunitário, bem como de orientações a respeito da promoção e 

desinstitucionalização da saúde pública. 

 

Referência Básica 

VASCONCELOS, EDUARDO MOURÃO. Saúde mental e serviço social: o desafio da 

subjetividade e da interdisciplinaridade. 2010 

 

BISNETO, JOSÉ AUGUSTO. Serviço social saúde mental: uma análise institucional da 

prática. 2011. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde mental no SUS: acesso ao tratamento e mudança 

do modelo de atenção. Ministério da Saúde, 2007. 

 

Referência Complementar 

 

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto 

Alegre: Artes Médicas.  

 

NUNES FILHO, EUSTACHIO PORTELLA. Psiquiatria e saúde mental: conceitos clínicos 

e terapêuticos fundamentais. Atheneu, 2005 
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BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Caminhos para uma politica de saude mental 

infanto-juvenil. Ministério da Saúde, 2005 

 

MARI, JAIR DE JESUS. Guia de Psiquiatria. Barueri, SP: Monole, 2005. 

 

GELDER, MICHAEL. Psiquiatria. 2. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.   

 

 

Empreendedorismo e Responsabilidade Social 

 

Ementa  

 

Empreendedorismo: conceito, evolução e estratégias. As características do empreendedor. 

Oportunidade e visão. Fundamentos teóricos da criatividade, do processo criativo e os 

indicadores da criatividade. A empresa e seus conceitos aplicados a área de Responsabilidade 

Social. A gestão e o Planejamento Estratégico. Perfil de recursos humanos das áreas estratégicas 

sociais. Marketing e fundamentos. Análise da prática do Assistente Social para subsidiar a 

postura reflexiva e empreendedora. 

 

Bibliografia Básica 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. Rio de Janeiro: 

Campus, 2012. 

 

DOLABELA, F. Oficina do Empreendedor: metodologia de ensino que ajuda a transformar. 

São Paulo: Cultura, 1999. 

 

PEREIRA, ADRIANA CAMARGO. Sustentabilidade, responsabilidade social e meio 

ambiente. 2011 

 

Bibliografia Complementar 

DEGEN, R. O Empreendedor: empreender como opção de carreira. São Paulo: Makron 

Books, 2009. 

____________. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias de 

negócios focados na realidade brasileira. 2009. 

 

DOLABELA, F. O segredo de Luíza. São Paulo: Cultura, 2008. 

 

BIRLEY, SUE. Dominando os desafios do empreendedor. São Paulo:Makron Book, 2001. 

 

DORNELAS, JOSÉ CARLOS ASSIS. Empreendedorismo: transformando idéias em 

negócios. 4. ed.- Rio de Janeiro: Elsevir, 2012. 
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Oficina de Formação e Orientação Acadêmica III 

 

Ementa  
 

A aplicação do Projeto de Intervenção. Análise e sistematização dos resultados obtidos a partir 

da aplicação do Projeto de Intervenção. A intervenção profissional, as demandas dos usuários 

e os serviços oferecidos. Sistematização do estágio curricular na formação profissional.  

 

 

Bibliografia Básica 

 

BURIOLLA, Marta  A. Feiten. Supervisão em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

LEWGOY, ALZIRA MARIA BAPTISTA. Supervisão de estágio em serviço social: desafios 

para a formação e o exercício profissional. 2010 

 

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional.São Paulo: Cortez, 2011. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

VASCONCELOS, Ana Maria. A prática do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

BURIOLLA, M. A. F. O Estágio Supervisionado. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

BIACHI, ANNA CECILIA DE MORAES. Manual de orientação: estágio supervisionado. -4. 

ed. – São Paulo: Cengage Learning – 2013.    

 

LIMA, MANOLITA CORREIA; OLIVO, SILVIO. Estágio supervisionado: trabalho de 

conclusão de curso. [S.l..]: Cengage, 2013 

 

FRANÇA, ANA SHIRLEY. Estágio curricular e trabalho de conclusão de curso na área de 

gestão e negócio. [S.l..]: , 2011 

 

 

 

Estágio Supervisionado III 

 

Ementa 

 

Desenvolvimento da discussão e reflexão crítica acerca do trabalho social vivenciado nos 

campos de estágio. Aproximação do “construto” teórico com o cotidiano profissional, 

articulação da relação teoria e prática. 

 

 

Bibliografia Básica 
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BURIOLLA, Marta  A. Feiten. Supervisão em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

LEWGOY, ALZIRA MARIA BAPTISTA. Supervisão de estágio em serviço social: desafios 

para a formação e o exercício profissional. 2010 

 

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional.São Paulo: Cortez, 2011. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

VASCONCELOS, Ana Maria. A prática do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

BURIOLLA, M. A. F. O Estágio Supervisionado. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

BIACHI, ANNA CECILIA DE MORAES. Manual de orientação: estágio supervisionado. -4. 

ed. – São Paulo: Cengage Learning – 2013.    

 

LIMA, MANOLITA CORREIA; OLIVO, SILVIO. Estágio supervisionado: trabalho de 

conclusão de curso. [S.l..]: Cengage, 2013 

 

FRANÇA, ANA SHIRLEY. Estágio curricular e trabalho de conclusão de curso na área de 

gestão e negócio. [S.l..]: , 2011 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso I 

 

Ementa 

 

Características do trabalho monográfico.  Tema, problema e hipótese de trabalho.  Projeto do 

trabalho: justificativa, objetivos, referencial teórico e metodologia. Elaboração do Projeto de 

Pesquisa. 

  

Bibliografia Básica 

 

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

 

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento cientifico: 

do planejamento aos textos, da escola a academia. Catanduva, SP: Respel, 2008. 230 p. ISBN 

85-87069-09-8. 

 

 RIBEIRO, Wanderley. A monografia no curso de direito: anotações para a sua produção. 

Rio de Janeiro: Forense, 2002. 90 p. ISBN 85-309-1429-5. 
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Bibliografia Complementar 

 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação.  10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

  

BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia de pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia 

para cursos de direito.2 rev. ampl.São Paulo: Saraiva, 2002. 

  

DEMO, Pedro. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2012. 

  

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 

11 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. 

  

PEREIRA, José Matias. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 2 ed. São Paulo: 

Editora Atlas, 2010. 

 

 

8º Período 

 

Disciplinas C.H. Créditos 

Serviço Social na Contemporaneidade 40 2 

Oficina de Formação e Orientação Acadêmica IV 40 2 

Trabalho de Conclusão de Curso II 40 2 

Estágio Supervisionado IV 90 6 

TOTAL 210 12 

 

 

 

Serviço Social na Contemporaneidade 

 

Ementa 

 

O pensamento social contemporâneo: a crise de paradigmas e suas expressões na teorização e 

nas práticas profissionais. Reordenamento das relações Estado e sociedade nos aspectos 

jurídicos, institucionais e políticos e as demandas e respostas do Serviço Social. As novas 

manifestações da exclusão social e as políticas de combate à reprodução da pobreza no contexto 

das sociedades urbana e rural. 

 

Bibliografia Básica 

 

IAMAMOTO, Marilda. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

IAMAMOTO, Marilda. Capitalismo monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

SERRA, Rose M. Crise de materialidade no Serviço Social: repercussões no mercado 

profissional. São Paulo: Cortez, 2012. 
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Bibliografia Complementar 

IAMAMOTO Marilda; CARVALHO, R. Relações sociais e Serviço Social no Brasil: esboço  

de uma interpretação histórico- metodológica. São Paulo: Cortez, 2009. 

 

___________. A política social do estado capitalista. 2009 

 

SILVA, MARIA OZANIRA S. A política social brasileira no século XXI: a prevalência dos 

programas de transferência de renda. 6. Ed. São Paulo:Cortez,2012. 

 

PEREIRA, POTYARA A. Política social: temas e questões. 3. Ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

 

PEREIRA, POTYARA AMAZONEIDA PEREIRA. Política social e democracia. 5. Ed. São 

Paulo: Cortez; Rio de Janeiro: UERJ, 2012. 

 

 

 

Oficina de Formação e Orientação Acadêmica IV 

 

Ementa 

 

Desenvolvimento de habilidades com relação à reconstrução de objetos de intervenção, à 

avaliação dos produtos do trabalho, à condução de atividades investigativas e a formas de 

intervenção junto à população. Sistematização da prática profissional, através da construção de 

relatórios analíticos da experiência vivenciada nos quatro estágios supervisionados.  

 

 

Bibliografia Básica 

Benjamim, Alfred. A entrevista de ajuda. São Paulo, Livraria Martins Fontes Editora, 2011.   

 

CARDOSO, Maria de Fátima Matos. Reflexões sobre Instrumentais em Serviço Social: 

observação Sensível, Entrevista, Relatório, Visitas e Teorias de Base no Processo de 

Intervenção Social. São Paulo: LCTE Editora, 2008. 

 

CFESS (org). Estudo Social em perícias: laudos e pareceres técnicos. 4 ed. Brasília: Cortez. 

 

 

Bibliografia Complementar 

VASCONCELOS, Ana Maria. A prática do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

SANTOS, Claudia Mônica dos. G Y.; B. S. A dimensão técnico-operativa no Serviço Social. 

Desafios contemporâneos. Juiz de Fora: Ed. UFJ, 2012 

 

BURIOLLA, M. A. F. O Estágio Supervisionado. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

BURIOLLA, Marta  A. Feiten. Supervisão em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011. 
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LEWGOY, ALZIRA MARIA BAPTISTA. Supervisão de estágio em serviço social: desafios 

para a formação e o exercício profissional. 2010 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

 

Ementa 

 

Elaboração, execução e apresentação escrita e oral do trabalho de Conclusão de Curso, 

utilizando métodos e técnicas para o trabalho acadêmico e científico. Normas da ABNT para o 

estudo e redação do texto cientificamente organizado. 
 

Bibliografia Básica 

 

ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho cientifico: elaboração de 

trabalhos na graduação. 10° ed., Ed. Atlas, 2010, São Paulo, SP 

  

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5 ed. São Paulo. Editora Atlas, 

2010. 

  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS Eva Maria. Metodologia do Trabalho 

Científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projetos e relatório, 

publicações e trabalhos científicos. 7 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 

11 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. 

  

CARVALHO, M. C. M. de. Construindo o saber: Metodologia Científica, fundamentos e 

técnicas. 14ª ed., São Paulo: Papirus. 2003. 

  

SOARES, E. Metodologia Cientifica – Lógica, Epistemologia e normas. São Paulo: Atlas. 

2003. 

  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São Paulo; 

Editora Cortez, 2010. 

  

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 2ª ed. São Paulo: 

Editora Atlas S. A.,2010.   
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Estágio Supervisionado IV 

 

Ementa  
 

Desenvolvimento da discussão e reflexão crítica acerca do trabalho social vivenciado nos 

campos de estágio. Aproximação do “construto” teórico com o cotidiano profissional, 

articulação da relação teoria e prática. 

 

Bibliografia Básica 

 

BURIOLLA, Marta  A. Feiten. Supervisão em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

LEWGOY, ALZIRA MARIA BAPTISTA. Supervisão de estágio em serviço social: desafios 

para a formação e o exercício profissional. 2010 

 

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional.São Paulo: Cortez, 2011. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

VASCONCELOS, Ana Maria. A prática do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2012. 

 

BURIOLLA, M. A. F. O Estágio Supervisionado. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

BIACHI, ANNA CECILIA DE MORAES. Manual de orientação: estágio supervisionado. -4. 

ed. – São Paulo: Cengage Learning – 2013.    

 

LIMA, MANOLITA CORREIA; OLIVO, SILVIO. Estágio supervisionado: trabalho de 

conclusão de curso. [S.l..]: Cengage, 2013 

 

FRANÇA, ANA SHIRLEY. Estágio curricular e trabalho de conclusão de curso na área de 

gestão e negócio. [S.l..]: , 2011 

. 
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4.3 Estágio Curricular 

 

O estágio é concebido como um campo de treinamento, de aprendizagem do fazer 

concreto do Serviço Social, voltado para uma ação vivenciada, reflexiva e crítica, devendo, 

portanto ser planejado gradativo e sistematicamente. 

Sendo considerado como uma atividade curricular de caráter eminentemente 

pedagógico, o estágio pressupõe uma integração com o processo curricular e, por consequência, 

deve ser obrigatoriamente supervisionado. 

A supervisão como parte deste processo, pode ser analisada, compreendida e 

considerada como uma atividade em que o papel do supervisor é de facilitador do processo 

ensino-aprendizagem, além de mediador da inserção gradual do estagiário na realidade do 

campo de estágio. 

A ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social) em sua 

proposta do Currículo Mínimo para os Cursos de Serviço Social apresenta a supervisão como 

uma atividade feita obrigatoriamente pelo professor supervisor e pelo profissional do campo, 

através da reflexão, acompanhamento e sistematização com base nos planos de estágio, 

elaborados conjuntamente entre a Unidade de Ensino e a Unidade Campo de Estágio, tendo 

como referência a Lei nº. 8662/93, de Regulamentação da Profissão e o Código de Ética do 

Profissional (1993).  

A Coordenação de Estágio em Serviço Social da FACISA é realizada por um docente-

assistente social com as seguintes atribuições: 

 divulgar, junto aos (as) alunos (as), no início do semestre letivo, o Regulamento do 

Estágio e os locais de estágios disponíveis, e seus (as) respectivos (as) supervisores (as) 

de campo e supervisores (as) acadêmicos (as), estes últimos organizados por área 

temática; 

 elaborar critérios voltados a complementar ou retificar este Regulamento, com 

aprovação do Conselho Departamental, no que trata do credenciamento e 

descredenciamento de locais de estágios, avaliação dos(as) estagiários(as), infração 

ética, solicitações de quebras de pré-requisitos, entre outros; 

 propor, apoiar e promover a realização de encontros e reuniões periódicos(as) entre 

os(as) supervisores(as) acadêmicos(as), supervisores(as) de campo, Coordenador(a) do 

Curso e Coordenador(a) de Estágios; 



 

 

 

86 

 responder pelas questões administrativas e pedagógicas referentes à oferta e demanda 

de Estágio de Observação e Supervisionado; 

 captar e firmar, juntamente com a Coordenação do Curso, convênios e parcerias com 

organizações/ações potenciais em sediar estágios supervisionados com vistas a oferecer 

vagas suficientes para o atendimento de seus(as) estagiários(as) atuais e futuros; 

 orientar os(as) supervisores(as) e estagiários(as) quanto às normas regulamentares do 

Estágio Supervisionado, aspectos pedagógicos e institucionais referentes a sua oferta; 

 orientar a elaboração, avaliação e arquivo dos planos de estágios propostos estagiários 

e as organizações; 

 convocar os(as) supervisores(as) acadêmicos(as) e de campo para reuniões ou encontros 

voltados ao monitoramento e avaliação processual da atividade de estágio, segundo uma 

agenda programada entre as partes; 

 acompanhar e visitar os locais de estágio para verificação das condições ofertadas tendo 

em vista o seu credenciamento, recredenciamento, descredenciamento ou mesmo o 

conhecimento da organização e/ou das ações desenvolvidas pelo(a) estagiário(a); 

 deliberar, juntamente com o(a) supervisor(a) acadêmico(a), o(a) supervisora(a) de 

campo e a Coordenação do Curso, sobre questões que envolvam desligamento de 

estagiários(as) do local de estágio,  mantendo atualizado os cadastros das instituições 

conveniadas para fins  de encaminhamento de alunos(as), pesquisas, informações 

periódicas ao CRESS/BA – 5ª região entre outras e; 

 divulgar, junto aos(as) acadêmicos(as) do Curso,  até a primeira  semana de dezembro, 

a relação de locais credenciados para a realização de estágios com início no ano letivo 

subsequente e, até a última semana de junho, a relação de locais para estágios iniciados 

em agosto. 

 

 

                 Assim, o Estágio Supervisionado é obrigatório no Curso de Serviço Social da 

FACISA a partir do 5º período, a carga horária total de 450 horas, constituindo-se em atividades 

de aprendizagem social, profissional e cultural, com supervisão acadêmica e de campo, 

proporcionadas ao aluno pela participação em situações reais de vida e trabalho do seu meio 

junto às pessoas físicas e jurídicas e tem como objetivo: possibilitar aos alunos do Curso de 

Serviço Social o desenvolvimento de seus conhecimentos a partir da integração da teoria e 

prática e aproximá-los da realidade que irão vivenciar no seu cotidiano profissional. Os campos 

de estágios são definidos através de convênios estabelecidos entre a FACISA e a Coordenação 
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do Curso de Serviço Social e as organizações que desenvolvem gestão social nos mais diversos 

nichos do mercado de trabalho local e regional. 

               

4.4 Atividades Complementares 

 

Com o objetivo de flexibilizar o currículo e possibilitar ao aluno para que seja sujeito de 

sua formação profissional, serão registradas e reconhecidas no seu histórico escolar, as 

atividades extracurriculares realizadas no decorrer do Curso de Serviço Social, através das 

Atividades Complementares de Graduação – ACG, que não constarão na organização curricular 

como disciplina, sendo também de caráter obrigatório para a obtenção do diploma de 

graduação. 

Esta ação pedagógica se caracteriza por mecanismos de interação com o mundo do 

trabalho, assim como o confronto com possibilidades metodológicas visando à promoção de 

uma formação complexa. 

Os alunos do Curso de Serviço Social participaram das seguintes atividades 

complementares para efeito de integralização do currículo, devendo cumprir no mínimo 160 

horas, em pelo menos três categorias diferentes, a partir do 1º período: 

 visitas monitoradas; 

 monitoria; 

 produção científica;  

 pesquisa e extensão;  

 encontros;  

 semanas universitárias; 

 seminários; 

 simpósios; 

 congressos; 

 conferências; 

 jornadas; 

 debates;  

 cursos; 

 fóruns; 

 projetos, 

 disciplinas optativas 
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 curso de língua estrangeira; 

 oficinas temáticas; 

 exposições;  

 excursões, etc.  

 

As atividades formativas básicas têm por objetivo, dar relevância às atividades de 

pesquisa e extensão, afirmando a dimensão investigativa como princípio formativo e como 

elemento central da formação profissional e da relação teoria e realidade. São incorporadas ao 

histórico escolar desde que efetivadas pelo aluno, comprovadas mediante certificados, 

declarações e/ou relatórios, e, sobretudo, aprovadas pela Coordenação da ACG. 

 

4.5 Trabalho de Conclusão de Curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso constitui-se em exigência curricular para obtenção 

do diploma do Curso de Graduação em Serviço Social. Deve ter como foco temas relacionados 

com as áreas do Serviço Social e disciplinas de formação profissional, tendo como base o 

Projeto de Pesquisa Acadêmico desenvolvido nas Disciplinas: Metodologia da Pesquisa 

Científica e Pesquisa em Serviço Social , sendo realizado individualmente. 

A elaboração do trabalho acadêmico de natureza monográfica obedece a padrões de 

exigências metodológicas e de investigação científica, conforme regulamento próprio, sendo 

orientado pelos docentes do Curso de Serviço Social. Sua apresentação será por comunicação 

pública, através de bancas constituídas por professores do curso e/ou professores convidados, 

que avaliarão o conteúdo e o aluno de acordo com as normas exigidas.  A carga horária total do 

TCC é de 80 horas, divididas nos dois últimos períodos, sendo 40 horas no 7º Período e 40 

horas no 8º Período. 

          Em síntese, o Trabalho de Conclusão de Curso é a totalidade do processo de formação 

profissional ao longo do período escolar, sendo o momento onde o aluno sistematiza o 

conhecimento resultante de indagações teóricas geradas muitas vezes na prática de estágio ou 

em situações por ele vivenciadas. 
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4.6 Atendimento ao Discente 

 

A FACISA oferece ao Corpo Discente além da formação acadêmica e profissional, 

atividades extracurriculares e socioculturais, apoio pedagógico e financeiro (bolsas de estudos) 

e informações relativas à instituição e ao seu plano de desenvolvimento, à sua estrutura 

organizacional da direção e colegiados, aos procedimentos de utilização da biblioteca, dos 

laboratórios e de toda infra-estrutura. Oferece apoio psicológico em questões de ordem afetiva 

ou comportamental que possam interferir no seu processo de aprendizagem e/ou convívio 

social, facilitando a inserção dos alunos à vida acadêmica, além da promoção de atividades 

relacionadas com a conclusão do curso. 

Um dos princípios pelos quais a Instituição pauta suas ações refere-se ao 

acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos, de forma a maximizar o seu 

rendimento e a diminuir os índices de retenção e de evasão. Um instrumento importante de 

acompanhamento pedagógico dos alunos refere-se à criação de mecanismos intermediários de 

avaliação. 

De acordo com o organograma e Regimento propostos e diretamente vinculados à 

Coordenação Acadêmica, existe o Apoio Psicopedagógico. O apoio psicopedagógico é 

desenvolvido a partir de duas ações básicas: a atenção ao aluno pelo professor, com orientação 

de atividades em horário extraclasse, a partir de implantação de carga horária para este fim, e a 

orientação educacional. 

No Programa de Nivelamento, recebe apoio pedagógico visando à superação de 

deficiências do ensino médio e de conteúdos pertinentes à sua formação acadêmica em curso. 

Esse processo é conduzido sempre na forma de atividades extraclasse, orientado e 

acompanhado por docentes da IES. São realizadas atividades para o desenvolvimento de 

habilidades e competências como leitura e interpretação de textos pertinentes a conteúdos 

ministrados em sala de aula, manuseio de computadores e de pesquisas nas principais bases da 

internet. Este processo oportunizará ao aluno o reforço escolar individual e coletivo, 

possibilitando a identificação de lacunas a serem superadas, na ampliação dos conhecimentos 

e, consequente, diminuição da evasão escolar. 

Com o propósito de nivelar a formação dos ingressantes, a Instituição oferece cursos 

aos acadêmicos, considerando as áreas de conhecimento dos cursos, compreendendo atividades 

voltadas para a revisão dos conhecimentos básicos relativos ao uso correto da língua portuguesa 

- gramática, redação e interpretação de texto -, de matemática, ou outra área do conhecimento 

que se fizer necessário. O objetivo desses cursos é revisar, complementar e sedimentar 
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conceitos essenciais para que o aluno acompanhe as disciplinas ministradas nos cursos de nível 

superior. 

O programa de incentivo à cultura é desenvolvido mediante a promoção de eventos 

(encontros, filmes, músicas, teatros, danças, palestras, etc.). Este programa também estimula a 

formação de grupos de estudos e pesquisas sobre temas pertinentes à educação superior.  

A FACISA possui alguns mecanismos próprios de apoio financeiro ao aluno, que se 

materializam na forma de bolsas de estudos e financiamentos, nas seguintes modalidades: 

bolsas de estudos da própria instituição, que têm por finalidade proporcionar ao aluno em 

dificuldades financeiras mesmo que passageiras ou sazonais, que são oferecidas na forma de 

descontos nas mensalidades, por carência ou por prestação de serviços; financiamento 

estudantil através dos convênios com o MEC (FIES e o PROUNI). 

Em relação aos programas de apoio financeiro, a FACISA, conforme objetivos e metas 

mencionadas, tem procurado destinar maior parcela de seus recursos orçamentários para 

programas de bolsas e apoio financeiro a alunos. Encontra-se cadastrado em programas oficiais 

de apoio financeiro e financiamento estudantil, como o Fundo de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior (FIES), que concede empréstimos por meio das agências bancárias e o 

Programa Universidade para Todos (Prouni), que beneficia estudantes de baixa renda com a 

concessão de bolsas integrais ou parciais. Podem participar da seleção do ProUni candidatos 

que tenham cursado o ensino médio completo em escola pública ou em particular na condição 

de bolsista integral, que apresentem aproveitamento no Exame Nacional do Ensino  Médio  

referente  ao  ano  de  inscrição  no  Prouni  e  comprovem  carência socioeconômica, conforme 

critérios estabelecidos pelo programa.  

A FACISA está instituindo o Programa de Iniciação à Docência (PID), admitindo para 

os alunos selecionados conforme o edital de seleção publicado pela Coordenação Acadêmica, 

para os quais há incentivo na forma de bolsas.  

 

 

Bolsa Trabalho  

 

O Programa Bolsa Trabalho tem como objetivos:  

• Proporcionar a estudantes de baixo poder aquisitivo o apoio financeiro para a 

manutenção de seus estudos, pela valorização de suas próprias potencialidades, visando 

descaracterizar o auxílio como assistencialista; 



 

 

 

91 

• Propiciar uma experiência antecipada da atividade profissional, criando assim, uma 

oportunidade de treinamento que possibilite o desenvolvimento de atitudes e habilidades 

fundamentais a um profissional dentro da sociedade. 

Ainda, como forma de atendimento ao discente, a FACISA disponibiliza para seus 

alunos que moram nas cidades circunvizinhas ônibus próprio para o acesso seguro e de 

qualidade subsidiando o valor do transporte em 50%. Aos alunos do Curso de Serviço Social 

são oferecidos todos estes benefícios de apoio pedagógico, cultural e financeiro. 

 

4.7 Sistema de Avaliação do Desempenho Acadêmico 

 

A avaliação de desempenho proposta no Curso de Serviço Social respeita as normas 

institucionais, as quais determinam o número mínimo de avaliações e a média para a aprovação 

do aluno, o que ainda caracteriza um sistema de avaliação formativa e somativa, por meio de 

créditos. Os critérios utilizados para avaliar o processo de ensino-aprendizagem são específicos 

a cada componente curricular, buscando-se o equilíbrio entre o saber, o fazer, o estar em 

convívio e o ser. Para tanto, na sua maioria, os componentes curriculares adotam a avaliação 

do conhecimento, como também, das competências e habilidades manuais, desempenho de 

atividades e ações básicas e específicas de Serviço Social, assim como, englobam a avaliação 

de comportamento, relações interpessoais, respeito aos valores éticos e morais. E com isso, 

procura-se manter a coerência entre a proposta curricular do curso de Serviço Social e os Planos 

de Ensino desenvolvidos pelos docentes, com o princípio inter/transdisciplinar e de 

transversalidade adotado pela FACISA e curso de Serviço Social para o desenvolvimento do 

processo de avaliação de desempenho e rendimento escolar do aluno.  

O curso de Serviço Social utiliza múltiplos instrumentos de avaliação, como por 

exemplo: provas escritas, testes, seminários, resenhas de artigos e livros, relatórios de visitas 

técnicas, participação em sala de aula, debates, atividades práticas, artigos, palestras, oficinas, 

apresentações orais, fichamentos temáticos, fitas de vídeo, estudos de casos, position paper, 

elaboração de artigos científicos, entre outros. 

O processo ensino e aprendizagem deve possibilitar que os discentes aprendam a 

monitorar o seu desempenho acadêmico, através da auto-avaliação e dos feedbacks oferecidos 

pelos docentes e terem, assim, condições de desenvolvimento de habilidades que o levem a 

avaliar a qualidade do seu desempenho, continuamente. Isso requer que o discente tenha 

adquirido um conjunto de competências que lhe possibilitem o seu crescimento constante. Além 
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de valorizar conhecimentos assimilados, valorizar habilidades, atitudes, estimulando, assim, a 

autocrítica. 

A FACISA tem implementado uma prática de avaliação que envolve o corpo discente 

no processo de ensino. Implica em sensibilizar os grupos em sala de aula sobre a aprendizagem 

colaborativa, com trabalhos em equipes, atuando como parceiros entre si e com o docente, 

visando adquirir conhecimento sobre dado assunto apoiando-se em: (1) responsabilidade 

individual pela informação reunida pelo esforço do grupo; (2) interdependência positiva de 

forma que os discentes sintam que ninguém terá sucesso a não ser que todos o tenham; (3) 

melhor forma de entender um dado material, tendo que explicá-lo a outros membros de um 

grupo; (4) desenvolvimento de habilidades interpessoais, que serão necessárias em outras 

situações na vida do sujeito; (5) desenvolvimento de habilidades para analisar a dinâmica de 

um grupo e trabalhar com problemas; (6) condução dos discentes a um grau maior de 

comprometimento com a aprendizagem individual e coletiva. 

Incide sobre a avaliação do desempenho escolar do aluno a frequência e aproveitamento 

escolar, de acordo com Regimento Interno da IES. É obrigatória a frequência de alunos e 

docentes; independente dos demais resultados obtidos é reprovado no componente curricular o 

aluno que não obtiver frequência de, no mínimo, 75 % das aulas e atividades realizadas. A 

verificação e registro de frequência, de responsabilidade docente e seu controle, para efeito da 

secretaria de cursos. O rendimento escolar de cada componente curricular é feita por notas 

inteiras de zero a dez, permite fração de décimos, por semestre, no mínimo, três avaliações de 

aprendizagem. O aluno será avaliado no semestre letivo através do desempenho em 3 (três) 

exercícios avaliativos, devendo o mesmo alcançar um somatório mínimo de 21 pontos de 30 

pontos, considerado, portanto, aprovado na média o aluno que obtiver a média aritmética 7,0 

(sete). Não atingindo a média aritmética 7,0 (sete) nos três primeiros exercícios, o aluno fará 

um quarto exame escrito, denominado de exame final. Será considerado aprovado no exame 

final o aluno que alcançar a média aritmética 6,0 (cinco). Caso o aluno não compareça a alguma 

avaliação da aprendizagem, justificado poderá requerer no prazo de 72 horas a 2ª chamada da 

respectiva avaliação. Nesse processo, busca-se, por meio de dinâmicas abertas, dialógico-

comunicativas, a relação desejada pelo curso de Serviço Social, entre professores e alunos, 

priorizando sempre a troca de conhecimentos e experiências, estimulando a análise, reflexão 

crítica e resolutividade da prática profissional. 

São instrumentos metodológicos no transcorrer do curso: 

 leitura e discussão de textos; 

 aulas expositivas; 
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 seminários; 

 trabalhos escritos; 

 estudo dirigido em grupo e individual; 

 provas escritas; 

 exposição oral; 

 exercícios em sala de aula; 

 visitas técnicas; 

 aulas práticas; 

 palestras; 

 publicações; 

 cursos; 

 workshops; 

 monitoria; 

 pesquisa e extensão. 

 

4.8 Práticas Pedagógicas e Metodológicas do Ensino Aprendizagem 

 

A avaliação de desempenho proposta no Curso de Serviço Social respeita as normas 

institucionais, as quais determinam o número mínimo de avaliações e a média para a aprovação 

do aluno, o que ainda caracteriza um sistema de avaliação formativa e somativa, por meio de 

créditos. 

Os critérios utilizados para avaliar o processo de ensino aprendizagem são específicos 

a cada disciplina, buscando-se o equilíbrio entre o saber, o fazer, o estar em convívio e o ser. 

Para tanto, na sua maioria, as disciplinas adotam a avaliação do conhecimento, como também, 

das competências e habilidades manuais, desempenho de atividades e ações básicas e 

específicas de Serviço Social, assim como, englobam a avaliação de comportamento, relações 

interpessoais, respeito aos valores éticos e morais.  

E com isso, procura-se manter a coerência entre a proposta curricular do curso de 

Serviço Social e os Planos de Ensino desenvolvidos pelos docentes, com o princípio 

inter/transdisciplinar e de transversalidade adotado pela FACISA e curso de Serviço Social para 

o desenvolvimento do processo de avaliação de desempenho e rendimento escolar do aluno. 

A auto-avaliação é adotada pelos professores das disciplinas curriculares para sua 

prática avaliativa, ocorrendo de modo co-participativo e dialógico-comunicativo, na qual ocorre 
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a construção do conhecimento e a formação de um profissional crítico apto a avaliar a 

assistência do Serviço Social prestada no âmbito das ONG’s e Instituições Públicas e Privadas, 

nos diversos campos de atuação do Serviço Social. 

No Estágio Curricular Supervisionado, desenvolvidos no 5º, 6º, 7º e 8º semestre do 

curso, são realizadas avaliações globais abordando o conhecimento teórico-prático 

desenvolvido durante o curso, no início, durante e ao final de cada semestre.  

Nesse processo, busca-se, por meio de dinâmicas abertas, dialógico-comunicativas, a 

relação desejada pelo curso de Serviço Social, entre professores e alunos, buscando sempre a 

troca de conhecimentos e experiências, estimulando a análise, reflexão crítica e resolutividade 

da prática profissional. 

Desse modo, de acordo com Sordi (1995) podemos dizer que o método dialógico-

comunicativo é uma possibilidade para desenvolver boas práticas na arte do cuidar e combater 

o sistema de avaliação verticalizado, tradicional, pois este método é instrumento de controle 

tanto da qualidade do desenvolvimento do aluno em nível cognitivo quanto da qualidade de seu 

ajustamento às normas de convivência na instituição e social. 

 

4.9 Sistema de avaliação do Projeto do Curso 

 

Além, do sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, a 

FACISA/CESESB possui um sistema de auto-avaliação dos cursos, composto por: 

 

   a) Avaliações semestrais do Corpo Docente, quando os alunos são convidados a 

manifestarem sobre o desempenho dos docentes nas áreas: 

 

 relativas aos conteúdos das disciplinas ministradas, tais como o domínio dos mesmo, a 

precisão e a abrangência das informações transmitidas; 

 didático-pedagógicas, como clareza, adequação da metodologia de aulas e das 

avaliações. 

 

b) Avaliações anuais da IES, nas quais os alunos têm a oportunidade de opinar a respeito 

da: 

 

 atuação da Coordenação de Curso no acolhimento das solicitações, críticas e sugestões 

de aprimoramento e também no encaminhamento e resolução das pendências; 



 

 

 

95 

 atuação do corpo diretivo ao considerar as necessidades e sugestões     dos alunos no 

processo decisório; 

 qualidade dos serviços prestados pelo Setor Acadêmico-Administrativo; 

 adequação e atualização do acervo, horário de funcionamento e atendimento da 

biblioteca; 

 adequação dos recursos audiovisuais, de informática e de apoio geral às atividades 

didático-pedagógicas; 

 adequação das instalações físicas da FACISA/CESESB. 

 

Coerente com a concepção e os objetivos da formação profissional a FACISA tem seu 

sistema de avaliação constantemente analisado e avaliado, no sentido de que seus resultados 

representem fidelidade e credibilidade, e que atenda às expectativas da comunidade acadêmica. 
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5 COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

A Coordenação do Curso de Serviço Social da FACISA é feita por uma Coordenadora, 

Profª Bárbara Gonçalves Fagundes, Graduada em Serviço Social, Especialista em 

Psicopedagogia Institucional pela UNIVES. 

           A Coordenação do Curso possui atribuições definidas no Regimento da Faculdade e uma 

atuação eficaz que atende aos questionamentos e às solicitações dos discentes e docentes 

tornando a condução do curso em uma linha coerente e sistemática. A Coordenação é o ponto 

de contato com os docentes e discentes, cabendo–lhe a responsabilidade da concepção do 

projeto que será construído coletivamente pela comunidade acadêmica do curso. 

             Designada pelo Diretor Geral, a Coordenação do Curso exerce um papel básico na 

condução do curso, liderando e interpretando o pensamento e os anseios do corpo docente e 

discente, bem como aplicando as decisões do colegiado do curso e com ele mantendo 

permanente integração. Atua em parceria com todos os segmentos da FACISA, através da 

participação ativa em todas as atividades curriculares e extracurriculares, promovendo reuniões 

que permitem aos professores discutir, planejar e elaborar as ações que serão implementadas 

não só para que o curso respeite as orientações de caráter geral como contemple e privilegie 

parcerias com o objetivo de promover a integração da FACISA com a comunidade local, 

contribuindo para a melhoria do curso. 

              Nas reuniões com o corpo docente a Coordenação enfatiza a integração didático-

pedagógica norteadora da prática da gestão acadêmica que compõe o cotidiano do curso sobre 

as ações que estão ou serão implementadas. Considera-se imprescindível assegurar que os 

conteúdos programáticos sejam ministrados dentro de seus enfoques e dados o tratamento 

adequado às questões cuja relevância precisa ser encarada de forma diferenciada. A 

Coordenação realiza anualmente o planejamento do curso, onde descrimina os projetos e as 

ações que pretende implantar no decorrer do curso, levando à apreciação da Direção Acadêmica 

relatório de atividades desenvolvidas contendo o desenrolar dos planos elaborados no início do 

ano. 

            Desta forma, o funcionamento do curso ocorre de forma padronizada no que concerne 

à filosofia de atuação e à garantia dos requisitos mínimos de qualidade exigidos. Conforme 

estabelecidos do Regimento da Instituição, a Coordenação do Curso tem as atribuições de: 

a) avaliar os programas e planos de ensino das disciplinas do curso sob sua 

orientação e submeter à aprovação do conselho acadêmico; 

b) representar o curso junto aos órgãos da faculdade; 
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c) convocar e presidir as reuniões de docentes e pessoal técnico-administrativo 

do curso sob sua responsabilidade; 

d) coordenar e supervisionar os planos de atividades do curso sob sua 

responsabilidade; 

e) apresentar anualmente à diretoria e ao conselho acadêmico, relatório das 

atividades do curso sob sua coordenação; 

f) encaminhar ao conselho acadêmico e vice-diretor proposta de admissão ou 

dispensa do pessoal docente e de pessoal técnico-administrativo que atuem no curso sob sua 

responsabilidade; 

g) elaborar o currículo pleno do curso de graduação, bem como suas alterações 

e submeter à aprovação do conselho superior de administração; 

h) propor à diretoria a designação de monitores, ouvido o professor do 

componente curricular;  

i) analisar e submeter à apreciação da coordenação de registro acadêmico os 

pedidos de transferência, matrículas especiais e de portadores de diploma e aproveitamento de 

estudos, ouvindo, quando for o caso, os professores dos componentes curriculares; 

j) designar, quando necessário, docentes pertencentes ao curso sob sua 

coordenação para auxiliarem na orientação dos estudantes do curso; 

k) cumprir e fazer cumprir as disposições deste regimento e demais normas 

pertinentes. 

 

5.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O NDE dos Cursos da FACISA tem atribuições consultivas, propositivas e avaliativas 

sobre matéria de natureza acadêmica e organizacional. É responsável pela criação, 

implementação e consolidação dos PPC de cada curso.  

A FACISA designou uma Comissão de docentes, para compor o NDE do Curso de 

Serviço Social, Portaria nº 03/2015 A composição tem 5 docentes: 1 Doutor,  2 Mestres e 2 

Especialistas. Todos em regime parcial e integral. 

A composição do NDE da FACISA atende ao contido no artigo 3º da Resolução nº 

01/2010 da CONAES, cujas atribuições são orientadas pelo artigo 2º daquela Resolução, 

litteris: 

               Art. 2º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras: 

                I – contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso; 

               II – zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constante no currículo; 
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              III – indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa 

e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso; 

              IV – zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação. 

 

Através das ações do NDE a FACISA vem consolidando os seus propósitos de oferecer 

um Curso de Serviço Social moderno e democrático, contribuindo “não só para a melhora do 

processo de concepção e implementação do projeto pedagógico, mas também no 

desenvolvimento permanente dele, com vista a sua consolidação”, conforme preceitos do 

Parecer CONAES nº 04/2010. Trata-se, efetivamente, de instrumento qualificador do Curso, 

apresentando-se como instância decisiva para que o Curso prossiga em seu processo histórico 

de eterno aprimoramento de suas propostas que, desde o início de seu funcionamento tem sido 

motivo de aceitação e defesa da comunidade conquistense e regional. 

 

5.2 Colegiado do Curso 

 

O Colegiado de Curso - CC é o setor deliberativo em matéria de natureza didático-

científica, e consultiva em matéria administrativa e disciplinar, a cuja competência está afeta a 

execução das atividades didático-pedagógicas dos cursos e a fixação da programação do 

semestre. O Colegiado de Curso deverá planejar e executar as funções que lhe forem atribuídas, 

coordenando e controlando as suas atividades em dois níveis: 

 

 o executivo, exercido pelo coordenador do colegiado; 

 o deliberativo, exercido por um plenário constituído pelos docentes em exercício, 

representantes dos componentes curriculares obrigatórios do currículo do curso e 

representantes do corpo discente no total estabelecido pela legislação vigente. 

 

  O colegiado do curso disponibiliza aos docentes, infraestrutura necessária à realização 

de suas atividades pedagógicas, dispondo, para tanto, de técnicos e auxiliares com a 

incumbência de providenciar recursos áudios-visuais, reprografia de textos, preparação de 

slides e outros recursos didáticos solicitados pelo docente. Quanto ao aspecto pedagógico, a 

coordenação, ao promover mensalmente as reuniões de coordenação, reflete as práticas 

pedagógicas dos docentes.  

  Não obstante as informações regimentalmente estabelecidas, esta IES, em consonância 

com o que sugerem Bernardes e Ambioni (2001), entendem e absorvem que as atividades do 

coordenador do colegiado do curso abrangem as funções políticas, administrativas, acadêmicas 
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e institucionais. Dentre as funções políticas destacam-se aquelas relacionadas à liderança; 

profundo conhecimento da área; estímulo aos docentes; e integração do curso ao mercado. Com 

relação às funções administrativas, cabe ao coordenador do colegiado supervisionar a 

infraestrutura física e tecnológica necessária para o curso; supervisionar a atualização da 

Biblioteca (livros, vídeos, periódicos), laboratórios; supervisionar a frequência (docente e 

discente); indicar admissões e demissões de docentes; gerenciar a adimplência do curso.  

           As funções acadêmicas indicam que o colegiado do curso deve liderar o processo de 

revisão; incentivar a incorporação de novas tecnologias; implementar atividades 

complementares, de extensão e de monitorias; acompanhar a coordenação de estágio. Por fim, 

as funções institucionais estabelecem que o coordenador do colegiado deva administrar a 

relação do Curso com a Instituição, interagir com os Conselhos Profissionais; gerenciar o 

processo de reconhecimento e interagir com a comunidade. 

 

5.3 Corpo Docente 

 

 

A administração da Instituição entende e tem ciência da importância da participação dos 

docentes, não só no âmbito das decisões de natureza didático-pedagógicas, como também na 

área de gestão administrativa. Por essa razão, o seu corpo docente tem uma representação 

deliberativa importante na composição dos Conselhos Superiores e demais Órgãos Colegiados, 

na perspectiva de tornar coerentes as decisões que envolvem a gestão do patrimônio acadêmico, 

possibilitando um envolvimento participativo e atuante.  

      O corpo docente, ao mesmo tempo em que orienta, dirige e ministra o ensino de seu 

próprio componente curricular, está envolvido na elaboração da proposta pedagógica de seus 

cursos, participa de reuniões e trabalhos dos colegiados e de comissões para as quais é 

designado. Dentro da filosofia da Instituição, colabora, ainda, com as atividades de articulação 

da Faculdade, no sentido de integrá-lo com a comunidade a que serve. 

    O corpo docente do Curso é composto, em sua maioria, por profissionais que atuam 

no mercado de trabalho, aliando vasta e notória experiência prática com alto grau de 

comprometimento acadêmico. O corpo docente do Curso de Serviço Social é constituído de 

professores com ampla experiência acadêmica e profissional, tendo titulo correspondente de 

especialistas, mestres e doutores.  

  O regime de trabalho do corpo docente do Curso de Serviço Social está regulamentado 

no Plano de Carreira.  
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   A FACISA possui uma política de recursos humanos, com o objetivo de 

valorizar seus quadros profissionais, baseada nos seguintes princípios: 

 desenvolver relações harmônicas entre os membros de sua comunidade acadêmica; 

 estimular a criatividade e a participação de docentes e funcionários técnico-

administrativos em todas as atividades da instituição, formais e não-formais; 

 estimular e apoiar a produção científica dos docentes e as iniciativas individuais de 

setores administrativos ou acadêmicos para a capacitação docente e/ou técnico-

profissional; 

 oferecer ao corpo docente suporte material, didático e pedagógico para o 

desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão na forma de 

softwares específicos, equipamentos de multimídia, acessórios convencionais, bem 

como treinamentos para o uso e aplicação desses recursos; 

 aprimorar as condições de trabalho com a atualização sistemática dos padrões salariais 

de sua comunidade trabalhadora; 

 buscar elevados padrões éticos no desempenho profissional. 

 

O Programa de Capacitação para o Corpo Docente e Técnico-Administrativo, busca 

melhorar a qualidade das funções de ensino, pesquisa, extensão e da gestão da FACISA, por 

meio de cursos de pós-graduação e de treinamentos para atualização profissional, 

oportunizando a todos os docentes e funcionários condições de aprofundamento e/ou 

aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais. 

São oferecidos os seguintes incentivos, além dos previstos no Plano de Carreira: 

 concessão de bolsas de estudos para os cursos de doutorado, mestrado, 

especialização e/ou aperfeiçoamento, em instituições brasileiras; 

 concessão de auxílio financeiro para os docentes e funcionários participarem de 

congressos, seminários, simpósios e eventos similares, em sua área de atuação 

ou afim; 

 realização  de treinamentos e de outras capacitações para atualização 

profissional;  

 divulgação e/ou publicação de teses, dissertações, monografias ou outros 

trabalhos acadêmicos dos docentes e/ ou funcionários técnico-administrativos; 
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 autorização de licença, sem perda do vencimento (integral ou parcial), para 

participação em atividades externas ou internas, como cursos, eventos e/ou 

treinamentos profissionais. 

 

      Os programas de pós-graduação, graduação e de treinamento profissional, são 

financiados com recursos próprios da Mantenedora, e por recursos alocados por terceiros. O 

orçamento anual da FACISA destina recursos suficientes para a execução destes benefícios e 

incentivos ao Corpo Docente e Técnico-Administrativo.  

O Plano de Cargos e Salários do Corpo Docente disciplina as condições de admissão, 

demissão, direitos e vantagens, bem como os deveres e responsabilidades dos membros do 

magistério superior da FACISA. 

As relações de trabalho dos membros do magistério superior e dos funcionários técnico-

administrativos com a instituição são regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 

Entendem-se como atividades de magistério superior, aquelas que são adequadas ao sistema 

indissociável do ensino, pesquisa e extensão e, que sejam exercidas na FACISA, com o objetivo 

de ampliar e transmitir o saber. São também consideradas como atividades de magistério, 

aquelas inerentes à administração escolar e universitária, privativas dos docentes de educação 

superior. 

O Corpo Docente de cada curso é constituído pelo pessoal que nele exerce atividades 

de ensino, pesquisa e extensão e integrado ao Quadro de Pessoal da FACISA. A carreira do 

docente é composta pela organização e a disposição da categoria no exercício permanente do 

Quadro de Pessoal.  A progressão de uma referência para a outra imediatamente superior, é 

dada em função de critérios e da comprovação da titulação acadêmica, progressivamente maior, 

e dos méritos decorrentes de atividades de administração, ensino, pesquisa e extensão e da 

produção científica, artística e cultural desenvolvidas na FACISA. 

 

5.4 Pesquisa/Extensão Acadêmica 

 

 

A pesquisa e a extensão são incentivadas em todos os momentos do Curso de Serviço 

Social, seja no ensino, na prática das oficinas e no estágio supervisionado, nas atividades 

complementares e nos projetos. 

A pesquisa e a extensão são ações pedagógicas fundamentais à prática da formação 

profissional, onde o aluno aplica os conhecimentos científicos adquiridos durante o curso. A 

produção científica também será incentivada, através da publicação de trabalhos e artigos nos 
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Anais das Semanas Universitárias, dos Fóruns Jurídicos Sociais (em parceria com o Curso de 

Direito) e em revista periódica a ser implantada pela FACISA. 

Foi criado o Núcleo de Pesquisa e Extensão coordenado por um docente, tendo a 

participação de outros docentes e os alunos, com o objetivo de desenvolver a iniciação científica 

e projetos de extensão voltados para a comunidade local e regional. 
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6. INFRAESTRUTURA 

 

A IES disponibiliza de 26 (vinte e seis) salas de aulas, salas para a Coordenação do 

Curso, Secretaria de Apoio e o Laboratório de Informática, além da sala dos Professores, 

Secretaria Acadêmica e outras dependências.  Além disto, são oferecidas as instalações gerais 

da IES que também são utilizadas pelos alunos dos outros cursos de graduação (auditório, 

biblioteca, sanitários: feminino e masculino, cantina, etc.). 

A FACISA tem sede própria e dotada de toda infra-estruturar necessária para o 

funcionamento dos cursos, com as dependências e serventias necessárias. A área da sede é 

totalmente urbanizada e está localizada em região de fácil acesso. Em números consolidados, a 

IES apresenta os seguintes dados físicos:  

 Área total (terreno): 13.000 m2  

 Área construída: 5.625 m2  

 

As edificações do campus são modernas e bem edificadas, composta de salas de aula,  

auditório, laboratórios para aulas práticas e experimentais Núcleo de Práticas Jurídicas, 

Empresa Junior, Ambulatório Escola de Enfermagem, Biblioteca, Estacionamento, Área de 

Convivência e Quadra Poliesportiva Coberta.  

Existem salas individualizadas para todos os setores administrativos, como diretorias,  

coordenações, secretaria acadêmica, tecnologia da informação, assessoria de comunicação,  

além dos setores financeiro, contábil, compras, conservação e almoxarifado em adequadas  

dimensões.  

QUADRO 5. Distribuição da área construída da FACISA. 

 

Área construída 5.625m2 

26 salas de aula 65 m2 

01 Auditório 55 m2 

02 laboratórios 80 m2 

04 salas de coordenação 13,7 m2 

02 salas de Direção 12 m2 

01 Biblioteca 193 m2 

08 Sanitários 27 m2 

01 Quadra Poliesportiva 2.450 m2 

01 Núcleo de Práticas Jurídicas 80 m2 

01 Pratica de Enfermagem 40 m2 

Estacionamento 6.900 m2 
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6.1. Laboratórios  

 

A FACISA possui laboratórios para as atividades práticas, montados em 

conformidade com a necessidade e peculiaridade de cada disciplina. A especificação do 

espaço físico dos laboratórios em m2 é apresentada no QUADRO 6.  

 

QUADRO 6. Distribuição do espaço físico dos laboratórios por m2.  

Espaço Físico dos Laboratórios M2 

Laboratório I (Anatomia) 40 m2 

Laboratório II (Citologia e Histologia 30 m2 

Laboratório III (Informática) 80 m2 

Lab IV (DIREITO) 80 m2 

 

 

Os Laboratórios de Informática tem por função integrar o acadêmico com a tecnologia 

e oferecer suporte para que ele possa estar em contato com o que há de mais moderno em sua 

área. A FACISA/CESESB dispõe de dois laboratórios, sendo um destinado também para as 

aulas que necessitam de recursos tecnológicos, e outro exclusivo para o acesso e uso dos 

acadêmicos. Contam com 26 computadores - todos Celeron D, 512Mb de Memória, HD de 

160Gb, Monitor 17” LCD Widescreen, Gravador de DVD, Leitor de Cartões de Memória e 

Teclado Multimídia; e ainda TV, quadro branco para aulas e acesso à Internet de alta 

velocidade, elém de serem instalados em salas climatizadas com ar-condicionado. 

Oferece, ainda, em sua área de convivência e na biblioteca, uma ampla e livre  

cobertura de acesso à internet, por meio dos aparelhos de conexão sem fio, utilizados por 

proprietários de computadores portáteis pessoais. 

 

6.2. Salas de Aula  

 

As salas para aulas teóricas são climatizadas e possuem iluminação adequada, janelas 

amplas e acortinadas. São dotadas de cadeiras universitárias e existem conjuntos de mesa e 

cadeira destinados exclusivamente ao professor.  

Além do quadro branco, parte das salas são equipadas com data show, telas de 

projeção e aparelhagem de sonorização e acesso à internet, as que não oferecem data show e 

aparelhagem de sonorização existe uma disponibilidade para agendamento prévio, oferecendo 

tecnologia adequada aos alunos e professores.  
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Os laboratórios e o auditório também são climatizados equipados com quadros 

Brancos, equipamentos de projeção e sonorização, possibilitando sua utilização com 

cenários de ensino. 

 

6.3. Sala de Professores 

 

Os professores possuem à disposição uma sala iluminada e mobiliada, equipada     

com  Microcomputadores e impressoras, para uso exclusivo dos docentes. Esta sala 

comporta também escaninhos individuais, para guarda de matérias pessoais. O espaço 

conta, ainda, com ampla e livre cobertura de acesso à internet, através dos aparelhos de 

conexão sem fio, os chamados Roteador sem fio, para utilização por meio dos laptops 

pessoais. A área de convivência existente entre os prédios abriga uma lanchonete e jardins     

com mesas e cadeiras, dispostos em um espaço com ampla e livre cobertura de acesso à 

internet, por meio dos aparelhos de conexão sem fio. 

 

6.4. Equipamentos de Segurança e Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais 

 

As instalações físicas da FACISA estão dotadas de equipamentos para o combate de 

incêndios (extintores), e de normas de segurança. Como a Construção da IES é pavilhonar 

térrea, os portadores de necessidades especiais têm pleno acesso às suas dependências. 

 

6.5 Biblioteca 

 

A Biblioteca é um espaço onde são salvaguardados e disseminado as informações, tem 

como principal objetivo fornecer um bom conteúdo informacional e uma estrutura de qualidade 

para a comunidade acadêmica. A figura do bibliotecário é muito importante para o 

desenvolvimento, organização e construção de um sistema de biblioteca multidisciplinar, pois 

ele deve está atento as mudança para oferecer sempre o melhor para seus usuários. 

A FACISA dispõe de uma biblioteca, que foi criada com o objetivo de atender e suprir 

as necessidades informacionais dos seus usuários internos e externos, disponibilizando 

conteúdo, com eficiência, através da seleção, armazenamento, recuperação e divulgação da 

bibliografia, dando apoio ao ensino, pesquisa e extensão. 
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6.5.1. Formas de atualização e expansão do acervo  

 

A FACISA apresenta, em seu orçamento anual, uma reserva técnica semestral 

destinada à aquisição de títulos - incluídas as assinaturas de periódicos especializados e outras 

publicações. Essas aquisições são efetuadas atendendo as recomendações dos professores de 

cada disciplina, tendo como base a sustentação curricular de seus cursos. Essa importância 

cobre também recursos de interligação tele-informatizada e tudo que caracterize um moderno e 

eficiente processo informativo disponível para os seus usuários.  

Os recursos para expansão encontram-se identificados no planejamento econômico-

financeiro encaminhado junto a este Plano de Desenvolvimento Institucional. Está sendo 

elaborado o Plano de Expansão e Atualização do Acervo (PEAA), onde serão definidas as 

políticas que norteiam sua evolução. 

 

6.5.2. Perfil da equipe técnico-administrativa  

 

A entidade conta como já citada anteriormente, com bibliotecário legalmente 

habilitado para o exercício da chefia técnica da Biblioteca sendo responsável pela organização do 

setor, com as suas várias seções de atendimento e elaboração técnica. Da mesma forma, cabe 

à auxiliar de biblioteca, em suas funções de direção e orientação qualificadas, identificar a 

composição do acervo bibliográfico e sua expansão, a partir dos planos de ensino das 

disciplinas, com os títulos e volumes suficientes para oferecer aos alunos condições plenas de 

sustentação aos estudos, segundo as indicações docentes e supervisionar a aquisição de acervo 

referencial básico e o estabelecimento dos convênios viáveis, no campo dos estudos ofertados 

pela FACISA. A Biblioteca funciona em horário integral e ininterrupto das 7h às 12h e das 

14h as 22h de segunda a sexta-feira e, aos sábados, das 8h às 12h.  

 

 

6.5.3. Nível de informatização da biblioteca  

 

Todo o sistema de consulta, empréstimo e catalogação do acervo da Biblioteca da 

FACISA encontra-se informatizado  a  partir  do  Sistema  SOPHIA,  desde  a  circulação 

(empréstimo, devolução, reservas), incluindo a catalogação e controle de registros de todos os 

tipos  de  materiais  que  compõem o  acervo.  A consulta  ao  catálogo  da  Biblioteca  é 

disponibilizada em seus terminais. A partir do sistema adotado, é possível controlar todo o 

fluxo de serviços e o acervo.  
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O Sistema tem por finalidade armazenar e processar informações de documentos e 

materiais bibliográficos. Nesse sentido, auxilia usuários e profissionais da área quanto à 

verificação de obras que tratam de algum assunto específico, catalogação e classificação de 

obras e impressão de etiquetas. Possibilita, ainda, a impressão de diversos relatórios para 

suporte e auxílio a usuários. O módulo empréstimo permite ao responsável pela Biblioteca 

controlar o fluxo desta rotina, saber quantos livros foram emprestados e a previsão de 

devolução, controlando ainda os usuários que possam ficar em débito com a Biblioteca.  

Os equipamentos de informática também são disponibilizados aos alunos no 

Laboratório de Informática, que funciona como extensão da Biblioteca, onde os discentes 

realizam pesquisas e trabalhos acadêmicos através da internet.  

 

 

6.5.4. Tipo de catalogação, classificação e indexação  

 

A catalogação do acervo é descritiva, feita de acordo com as normas da ACR2, que 

emite regras internacionais para padronização de bibliotecas.  

A classificação utilizada é a CDD (Sistema de Classificação Decimal de Dewy), que é 

um esquema de classificação uniformizado e normatizado, amplamente usado nacional e 

internacionalmente.  

A indexação, tanto de livros como de periódicos, atende a um sistema próprio, de  

acordo com o usuário e sua maior facilidade de consultá-la. Os sumários dos periódicos 

encontram-se disponíveis na base de consulta. Os termos para indexação de livros também 

utilizam sistema próprio da Biblioteca.  

 

 

6.5.5. Condições de acesso ao material bibliográfico  

 

O acesso ao acervo é livre a toda a comunidade. A Biblioteca funciona com sistema de  

empréstimos domiciliares e consultas in loco. Está aberta, em todos os seus setores e  

potencialidades, prioritariamente, aos alunos, professores e pessoal técnico-administrativo,  

podendo ser utilizada, dentro das suas possibilidades de atendimento, pela comunidade.  

 

6.5.6. Formas de empréstimos  

 

Domiciliar normal - empréstimos em dias corridos, que variam conforme a categoria 

do usuário. Alunos, 05 dias úteis; professores, 15 dias úteis e funcionários, 15 dias. Este tipo 
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de empréstimo pode ser renovado até três vezes se o livro não possuir reserva.  

Domiciliar reduzido - tipo de empréstimo efetuado pelo período de 2 dias. Há 

possibilidade de até duas renovações, caso não haja reserva.  

Sala de aula - empréstimo pelo período de 2 horas. Há a possibilidade de apenas 

uma renovação, caso não haja reserva. A partir de 17h30, os materiais que estiverem 

reservados para overnight terão seu período de empréstimo reduzido, para que às 19h30 o 

livro esteja disponível ao aluno da reserva.  

Overnight - liberado a partir das 19h30 de segunda a quinta-feira, ou até o penúltimo dia 

útil antes de feriados em que não haja interrupção das atividades da Biblioteca por mais de 

um dia. A devolução deve ser efetuada no próximo dia útil até as 10h.  O atraso na devolução 

está sujeito a multa e suspensão automática.  

Final de semana - empréstimo liberado a partir das 19h30 às sextas-feiras, ou sábado 

até as 10h, sendo que, se o aluno da reserva não levar o material até este horário, o livro 

ficará disponível para qualquer outro usuário. Em caso de feriado ou recesso que antecede final 

de semana, os livros serão liberados a partir das 18h do último dia útil antes do feriado ou 

recesso. A devolução ficará marcada para o próximo dia útil, até as10h.  

Todos os usuários têm direito de  fazer  reserva  de  publicação  que  já  esteja 

emprestada,bastando para isto solicitar o serviço no balcão de atendimento. 
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7. CONSIDERAÇÕES  

 

 Entendemos que ideias, diretrizes e projetos, ainda que relevantes no trabalho educativo, 

não viabilizam, por si só, as condições e os processos necessários à sua materialidade, pois eles 

apenas dão asas aos nossos desejos, orientam nossos caminhos, expressam posições, 

concentram e direcionam esforços coletivos, vez que não concretizam todas as condições para 

o fazer. 

 Na atualidade necessitamos de uma educação para a decisão, para a responsabilidade 

social e política, portanto é preciso uma nova cultura educacional agindo na escola em seus 

diversos níveis e modalidades. Um sistema que concentre suas maiores energias no 

desenvolvimento de novas habilidades intelectuais, dando lugar a uma estrutura mental capaz 

de resistir ao peso do ceticismo, do dogmatismo, da fragmentação, da falta de crítica e reflexão, 

da falta de criatividade, de diálogo, da falta de humanidade. Faz-se necessário, hoje, numa 

sociedade de transição como a nossa a superação do falso dilema humanístico-tecnológico e 

avançar para uma educação que priorize a dimensão política, técnica, humana, estética, ética e 

crítica. É superar a concepção do “eu fabrico” para a concepção do “eu me maravilho” 

(FREIRE,1996). 

 Assim, para que as diretrizes curriculares potencializem inovações, somando-se a sua 

interpretação crítica, é necessário pensar /pôr em andamento – de forma integrada, estratégias 

de acumulação de poder, de viabilização de recursos diversos, de produção de parcerias, de 

formação de massa crítica, de concretização de projetos dinâmicos, mobilizadores, 

aproximadores e inovadores.  Outro ponto a ser considerado refere-se ao fato de que, apesar da 

sociedade pós-moderna, caracterizada pelo alto grau de automação, requerer um profissional 

preparado técnico e cientificamente. É preciso pensar em preservar o que o homem tem de mais 

precioso, sua liberdade e humanidade. Para tanto, deve-se preservar a humanidade e a 

autonomia de pensamento, e esta, jamais poderá ser construída por um  currículo fragmentado, 

frio e inflexível. Nessa perspectiva, acredita-se que as diretrizes Curriculares têm a finalidade 

de fornecer referências para as discussões a respeito da formação, desenvolvimento e avaliação 

de um projeto político pedagógico dos cursos de graduação e, não necessariamente, a função 

de estabelecer currículos e formações para estes. 

 O curso de graduação em Serviço Social da FACISA através deste Projeto Pedagógico 

pautou-se nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço Social e trás a proposta de um 

currículo aberto, flexível e generalista. Para a superação da fragmentação busca-se uma visão 

de totalidade, um olhar abrangente, a articulação estreita dos saberes e capacidades. A 
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superação da fragmentação só se tornará possível se ela se tornar o lugar comum de um projeto 

educacional, entendido. 
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8. COMENTÁRIOS 

 

Considerando que a revisão do Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social foi 

concluída, o momento agora é de preparação para os novos rumos do Curso. Sabe-se que novos 

desafios virão. Toda a comunidade acadêmica está na expectativa do reconhecimento, no 

próximo ano, o que nos tornará mais fortes e nos dará maiores oportunidades de crescer e 

consolidar no mercado educacional. 

            O projeto Pedagógico busca definir uma direção. É uma ação intencional, com um 

sentido explícito e um compromisso definido coletivamente. Por essa razão, todo projeto 

Pedagógico de Curso é, também, um projeto político, uma vez que está intimamente articulado 

ao compromisso sócio-político com os interesses coletivos da sociedade como um todo. Isso se 

compreende à medida que se observa que o Projeto Pedagógico do Curso firma um 

compromisso da Instituição com a formação do cidadão para a sociedade. 

Este Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social foi elaborado e revisado ao longo 

do ano de 2012 e 2013, pela Coordenação do Curso, Componentes do NDE e da Direção Geral, 

com finalidade de proporcionar aos alunos da FACISA, um curso com visão ampla buscando 

trabalhar de maneira interdisciplinar proporcionando um extenso conhecimento de maneira 

generalista e humanista com intuito de formar novos profissionais para as demandas e 

expectativas de desenvolvimento do Município de Itamaraju e extremo Sul da Bahia. 

É através deste documento o qual é um instrumento de trabalho reflexivo que será 

sempre avaliado com a finalidade de possibilitar atualizações contínuas, modificações viáveis 

que sejam necessárias e importantes para o ensino em consonância com o aprendizado dos 

alunos, objetivando a formação de competentes profissionais aptos a exercerem suas futuras 

atividades da profissão. 

Diante do exposto, a instituição tem a oportunidade de apresentar a sociedade 

profissionais graduados em Serviço Social, com perfil humanista, qualificados para atuar nas 

áreas técnicas, administrativas e educativas, em nível de serviços de saúde público ou privado, 

bem como para o desenvolvimento de pesquisa científica, orientação sanitária individual e 

coletiva e atenção ao paciente dentro dos preceitos éticos. 
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