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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO (PPC) 

DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

I. APRESENTAÇÃO 

 

 

1. DADOS INSTITUCIONAIS 

 

1.1. Mantenedora 

Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo - ASSUPERO  

CNPJ: 06.099.229/0001-01 

1.2. Mantida 

End. Unidade I:  Av. Jorge Amado, 780  – Imbuí - CEP: 41720-040 – Salvador/BA 

Fone/Fax: (71) 3496-4050 

 

End. Unidade II:  Av. Joana Angelica, 1380– CEP: 40050-002– Salvador/BA  

Fone/Fax: (71) 3384-0812 

 

 

1.3. Histórico da Mantenedora   

 

A Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – SUPERO, 

atualmente Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – 

ASSUPERO, de acordo com transferência de mantença autorizada pela Portaria MEC 

nº 3.355, publicada no D.O.U. em 28/09/2005, é pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, com sede e foro em São Paulo/SP, Estatuto registrado e protocolado em 

microfilme no Quarto Cartório de Títulos e Documentos de São Paulo, em 04/02/2004, 

sob o nº 477.740, e CNPJ nº 06.099.229/0012-64. 
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1.4. Histórica da Mantida   

 

 O Instituto Baiano de Ensino Superior – IBES, com endereços de 

funcionamento situados na Av. Jorge Amado, 780, Bairro Imbuí, e Av. Joana Angélica, 

1.380, Bairro Nazaré, em Salvador, Estado da Bahia, foi credenciado por meio da 

Portaria MEC nº 862, publicada no DOU de 27/03/02, e oferece os seguintes cursos: 

 

Unidade I (Campus I) – Av. Jorge Amado, 780, Bairro Boca do Rio: 

Administração e Turismo, reconhecidos pela Portaria nº 577, publicada no D.O.U. em 

01/03/06; Ciências Contábeis, reconhecido pela Portaria nº 314, publicada no D.O.U. 

em 04/08/11; Ciência da Computação e Fisioterapia, reconhecidos pela Portaria nº 

856, publicada no D.O.U. em 06/11/06; Comunicação Social e Direito, reconhecidos 

pela Portaria nº 29, publicada no D.O.U. em 28/03/12. Também são oferecidos os 

Cursos Superiores de Tecnologia em Comunicação e Ilustração Digital, autorizado 

pela Portaria nº 3.699, publicada no D.O.U. em 17/11/04; Comunicação Empresarial, 

autorizado pela Portaria nº 3.702, publicada no D.O.U. em 17/11/04; Comunicação 

para Web, autorizado pela Portaria nº 3.700, publicada no D.O.U. em 17/11/04; 

Gerenciamento de Redes de Computadores, autorizado pela Portaria nº 939, 

publicada no D.O.U. em 05/04/04; Multimídia, autorizado pela Portaria nº 4.233, 

publicada no D.O.U. em 22/12/04; Produção Gráfica Digital, autorizado pela Portaria 

nº 933, publicada no D.O.U. em 05/04/04. 

 

Unidade II (Colégio Rio Branco – Cabula) – Av. Joana Angélica, 1.380, Bairro 

Nazaré: Cursos Superiores de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, reconhecido pela Portaria nº 425, publicada no D.O.U. em 09/09/08; 

Eventos, reconhecido pela Portaria nº 538, publicada no D.O.U. em 19/12/08; 

Comércio Exterior, reconhecido pela Portaria nº 411, publicada no D.O.U. em 

05/09/08; Gestão de Empreendimentos Esportivos, autorizado pela Portaria nº 935, 

publicada no D.O.U. em 05/04/04; Gestão de Recursos Humanos, reconhecido pela 

Portaria nº 413, publicada no D.O.U. em 05/09/08; Gestão Hospitalar, reconhecido 

pela Portaria nº 412, publicada no D.O.U. em 05/09/08; Marketing (antigo Gestão de 

Marketing), reconhecido pela Portaria nº 423, publicada no DOU de 09/09/08; 

Marketing (antigo Gestão Mercadológica), reconhecido pela Portaria nº 459, publicada 

no DOU de 01/10/08; Processos Gerenciais, reconhecido pela Portaria nº 460, 
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publicada no D.O.U. em 01/10/08; Turismo Receptivo, reconhecido pela Portaria nº 

541, publicada no D.O.U. em 19/12/08. 

 

O aditamento de mudança de endereço dos cursos de graduação em 

Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Comunicação 

Social, Direito, Fisioterapia e Turismo, e dos Cursos Superiores de Tecnologia em 

Comunicação e Ilustração Digital, Comunicação Empresarial, Comunicação para 

Web, Gerenciamento de Redes de Computadores, Multimídia e Produção Gráfica 

Digital, para a Av. Jorge Amado, 780, Bairro Boca do Rio, encontra-se também em 

tramitação junto à SERES/MEC. 

 

O aditamento de mudança de endereço dos Cursos Superiores de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Eventos, Comércio Exterior, Gestão 

de Empreendimentos Esportivos, Gestão de Recursos Humanos, Gestão 

Hospitalar, Marketing (antigo Gestão de Marketing), Marketing (antigo Gestão 

Mercadológica), Processos Gerenciais e Turismo Receptivo, para a Av. Joana 

Angélica, 1.380, Bairro Nazaré, encontra-se também em tramitação junto à 

SERES/MEC. 

 

Na Avenida Octávio Mangabeira, nº 6929, sala 202, Multishop - Boca do Rio, 

CEP 41706-690, Salvador/BA, funciona a Clínica de Fisioterapia e o Núcleo de Prática 

Jurídica. 

 

1.5. Inserção Regional da Instituição 

 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Instituição, agregado ao Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), foi concebido mediante as necessidades e 

demandas da região, de forma a fortalecer o desenvolvimento e construir uma massa 

crítica de profissionais que promovam a sustentabilidade local e sedimentem os fatores 

socioculturais e político-econômicos como valores fundamentais para o fortalecimento 

integrado da cidade e das suas áreas de influência. 

Os cursos e os programas oferecidos pelo Instituto Baiano de Ensino Superior – 

IBES, mediante seus projetos pedagógicos específicos, serão organizados de modo a 

propiciar aos profissionais em formação conhecimentos e habilidades capazes de 

permitir-lhes: 
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 a apropriação de conhecimentos básicos relacionados às áreas que serão 

objeto de sua atuação profissional, articulando teoria e prática nas diferentes 

configurações que a práxis profissional venha a assumir; 

 

 o desempenho de suas atividades com competência técnica e compromisso 

social e político em seu contexto sociocultural de atuação. 

 

Ao definir a qualidade e a atualização da formação como objetivo central da 

proposta para o ensino de graduação tecnológica, o Instituto Baiano de Ensino 

Superior – IBES tem por finalidade a construção de processo coletivo de articulação de 

ações voltadas para a formação competente do profissional que pretende graduar. 

Nessa direção, torna-se imprescindível a interação da IES com a comunidade e os 

segmentos organizados da sociedade civil como expressão da qualidade social 

desejada para o cidadão a ser formado como profissional. 

A política definida pela Instituição para as questões sociais visa promover ações 

que permitam melhorar a qualidade de vida da população da região e modificações na 

educação e na cultura. A missão da Instituição inclui preparação para a liderança e o 

acompanhamento de profundas e densas mudanças induzidas pelo avanço tecnológico 

e pelas novas concepções de vida dele emergentes.  

O Instituto Baiano de Ensino Superior – IBES tem o compromisso de cooperar 

com o processo de desenvolvimento regional sustentável, uma vez que proporcionará 

aos seus alunos instrumentos técnico-científicos relevantes em seus cursos, que são 

úteis e básicos à elaboração de políticas públicas. A interação dos conteúdos com 

aspectos inerentes às questões sociais, jurídicas e ambientais, exigidas no mundo 

atual, possibilitará a formação de recursos humanos capazes de atuar em prol do 

desenvolvimento social, cultural e econômico sustentado.  

No âmbito administrativo, é preciso levar em conta as novas tecnologias de 

gestão propostas, que têm como mote principal - além da utilização dos modernos 

meios de comunicação para economizar etapas e fazer fluir mais livremente o fluxo de 

processos organizacionais - a primazia do mérito e da qualidade acadêmica, fatores 

indispensáveis para se alcançar os mais altos níveis da inteligência criativa e a 

elaboração de novas metodologias para a abordagem de problemas tangíveis e reais 

da sociedade organizada. 
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A estrutura que se pretende implantar nessa era informacional, com a utilização 

dessas novas tecnologias gerenciais, abrirá espaços nos quais há possibilidades 

concretas de libertação das grandes patologias organizacionais: o normatismo, o 

burocratismo e o corporativismo, tão presentes na vida acadêmica. Essas patologias 

cederão e tenderão a desaparecer diante dos recursos das tecnologias virtuais, da 

flexibilidade orgânica e da descentralização do poder. 

 

O Instituto Baiano de Ensino Superior – IBES possui uma política de expansão 

coerente com o atual estágio e perspectivas de desenvolvimento da região de Salvador 

– BA e na RMS (Região Metropolitana de Salvador).  

 

Finalmente, resta afirmar que a Instituição adota políticas direcionadas para o 

desenvolvimento de estudos de situações reais e específicas para a melhor 

compreensão das condições de vida das comunidades abrangidas pela ação do IBES.  

 

Afinal, é premente na Instituição a preocupação de ministrar e desenvolver os 

conhecimentos e práticas necessárias para que os seus egressos tenham condições 

de atuar com competência nas empresas que escolherem em igualdade de condições 

com concorrentes de quaisquer regiões. 

 

 

2. CARACTERIZAÃO DO CURSO:  

 

Curso de Serviço Social, bacharelado 

 

Modalidade de Oferta do Curso: Presencial Regime: Semestral 

 

Turno De Funcionamento: Turnos de Oferta: Noturno 

  

As atividades do Curso são desenvolvidas semanalmente de segunda-feira a sábados. 

 

Carga Horária E Duração Do Curso: 

 

Carga Horária 



10 

 

Componentes Curriculares Horas Horas aula 

 

Carga Horária em sala de aula                                2083,333 2500 

Estágio Curricular                                                       450 540 

Atividades Complementares                                    116,666 140 

Atividades Práticas Supervisionadas                      350 420 

TOTAL 3000 

 

3600 

 

 

Duração do Curso: 

 Prazo Mínimo para Integralização: 8 semestres (prerrogativa prevista no inciso IV, 

artigo 2º, Resolução CNE/CES nº 04/2009) 

 Prazo Máximo para Integralização: 12 semestres 
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DIMENSÃO 1 -  CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

1.1. CARACTERISTICAS DA INSTITUIÇÃO 

1.1.1 Missão Institucional 

 

O Instituto Baiano de Ensino Superior – IBES tem como missão investir em um 

processo de ensino e aprendizagem que capacite os seus egressos a atenderem às 

necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com 

competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de 

atuação. Para alcançar esse objetivo, a Instituição promove a educação superior 

integrando o ensino e a extensão, visando à formação de sujeitos empreendedores e 

comprometidos com o autoconhecimento, a transformação social, cultural, política e 

econômica do Estado e da região. 

 

Seu dever é orientar e desenvolver iniciativas que aumentem a qualidade do 

Ensino e com ela a formação de sujeitos responsáveis, comprometidos com o seu 

autodesenvolvimento e com o progresso da sociedade. Para tanto, partilha dessa 

responsabilidade com os ingressos, os egressos e com as organizações locais. Nesse 

sentido, a Instituição objetiva ser locus de referência no Estado, assumindo o 

compromisso institucional de promover o desenvolvimento educacional da região e 

participar da inserção dos egressos no mercado de trabalho. A Instituição entende que, 

na interação dinâmica com a sociedade, em geral, e com o mercado de trabalho, em 

particular, define os seus campos de atuação acadêmica presentes e futuros. 

 

Reconhecendo a crescente importância do conhecimento para a formação de 

sujeitos e para o processo de desenvolvimento da sociedade, o IBES pretende produzi-

lo articulando o ensino com a extensão a partir da análise da realidade social, 

econômica, política e cultural local, buscando compreender melhor e mais 

profundamente a realidade que seu egresso irá contribuir para transformar. Nesse 

sentido, esta Instituição tem como diretriz uma formação que combina e equilibra o 

desenvolvimento técnico e humanístico e que promove a visão sistêmica do estudante. 
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Não obstante, o processo de formação do profissional deve abranger uma série 

de compromissos com a realidade social enquanto sujeito partícipe de sua construção 

qualitativa, ao mesmo tempo em que assumirá o exercício profissional na direção da 

resolução dos problemas locais e regionais. 

 

Para realizar essa missão, a Instituição também parte da necessidade de que, 

enquanto agência promotora de educação superior deva ser possuidora de uma 

política de graduação rigorosa, sólida e articulada organicamente a um projeto de 

sociedade e de educação. 

. 

2.1.2 Estrutura Organizacional  

 

A estrutura organizacional da Instituição está apoiada em órgãos colegiados, 

executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos organizam-se em dois 

níveis de decisão: 

 

  Órgãos de Administração Superior: Conselho Acadêmico e Diretoria; 

 Órgãos de Administração Acadêmica: Coordenação Pedagógica, 

Colegiado de Curso, Coordenação de Curso e NDE. 

   

  Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos Órgãos 

Suplementares: Secretaria, Biblioteca, Administração, Tesouraria, Contabilidade e 

Manutenção. 

 

 

Poderão integrar a estrutura organizacional da IES outros órgãos de natureza 

didático-científica, cultural e técnico-administrativa. 

 

 

 

2.1.2.1. Organograma Institucional e Acadêmico 
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                                                                                              ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELHO 

ACADÊMICO 

 

DIRETORIA 

BIBLIOTECA 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

SECRETARIA 

MANTENEDORA 

 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

(SUPERIOR) 

 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 

(ACADÊMICA) 

ÓRGÃOS SUPLEMENTARES 

(SERVIÇOS TÉCNICOS E 

ADMINISTRATIVOS) 

ADMINISTRAÇÃO 

TESOURARIA 

CONTABILIDADE 

MANUTENÇÃO 

 

CPA 

COLEGIADO 

DE CURSO 

COORDENAÇÃO 

DE CURSO 

 

IES 

NDE 
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1.2 . Administração 

 

1.2.1.Condições de Gestão 

 

  O Projeto Institucional do IBES contempla a necessidade para a implantação do 

Curso de Serviço Social juntamente com os demais cursos já implantados. Para as 

atividades acadêmicas e administrativas, a estrutura e o fluxo organizacional 

existentes são suficientes para a implantação e implementação do curso solicitado. 

A Direção Acadêmica, a Coordenação de Curso e de Estágio serão exercidas por 

docentes do quadro, sendo viável o cumprimento das normas administrativas e 

acadêmicas inerentes. 

 

  Apesar de tratar-se de um projeto para implantação de novo curso, há coerência 

entre a estrutura organizacional definida pela Instituição e a prática administrativa 

proposta. 

 

1.2.1.1. Articulação da Gestão do Curso com a Gestão Institucional 

 

  Há uma preocupação constante, por parte do IBES, para que a gestão do curso 

possa estar articulada com a gestão institucional. Entendemos que não há 

possibilidade de existir uma gestão de qualidade se não houver interface entre os 

objetivos institucionais e as atividades do curso. 

 

  Ademais, o Regimento da Instituição assegura como forma de aplicação do 

princípio de gestão democrática, a integração entre a gestão administrativa, os seus 

órgãos colegiados e os cursos em suas diversas modalidades. 

  

  Para tanto, foram instituídos órgãos colegiados deliberativos superiores com a 

participação de membros de sua comunidade, da comunidade local e da 

representatividade legal do corpo docente, discente e administrativo. 

 

  Neste sentido estabelece, ainda, as responsabilidades e áreas de competência da 

mantenedora e da mantida, o que permite e promove consequentemente, a 
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democratização do conhecimento, mediante a liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

 

1.2.2. Planos de Desenvolvimento 

 

  No PDI, as informações específicas prestadas são coerentes com a estrutura 

organizacional e a prática administrativa existentes, além de haver condições 

financeiras satisfatórias para a implantação do curso. 

 

1.2.3. Sistemas de Informação e Comunicação 

 

  A Instituição também apresenta estrutura para a coordenação, secretaria, 

tesouraria e um sistema de informática compatível com as necessidades do curso. 

 

1.3. Políticas de Pessoal e Programas de Incentivos e Benefícios 

 

Os mantenedores da IES entendem que, mesmo dispondo de um Projeto de 

Desenvolvimento Institucional adequado e de Projetos Pedagógicos consistentes 

dos cursos que oferece e pretende oferecer, isto pouco representará se não houver 

pessoas qualificadas para desempenhar as funções administrativas, pedagógicas e 

acadêmicas. 

 

Sendo assim, são estabelecidos como critérios de contratação de pessoal 

administrativo: 

 

 apresentar características de liderança;  

 ser inovador no desempenho de suas tarefas na área específica das 

funções que exerce e na área de informática; 

 ser empático e democrático em relação aos colegas;  

 demonstrar domínio de conhecimentos na sua área de trabalho; e 

 estar predisposto à formação contínua. 

 

Para a contratação de professores, os critérios que nortearão a escolha 

podem ser resumidos em dez aspectos: 
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1. Professores com titulação mínima de especialista; 

2. Professores com aderência para ministrar aulas nas disciplinas presentes 

na estrutura curricular dos cursos que oferece; 

3. Professores com experiência docente e não docente; 

4. Professores com experiência docente em cursos superiores de, pelo 

menos, dois anos; 

5. Professores capacitados para estabelecer boa relação com os estudantes, 

com os seus pares e com as lideranças acadêmicas; 

6. Professores comprometidos com a educação permanente; 

7. Professores com potencial para somar as atividades de pesquisa e 

extensão às atividades docentes; 

8. Professores comprometidos com a aprendizagem dos estudantes; 

9. Professores com elevada capacidade de comunicação oral e escrita;  

10. Professores com relações sociais nas organizações locais. 

 

 

1.3.1. Plano de Carreira e Incentivos aos Docentes 

 

 

Uma das preocupações da Instituição em promover o comprometimento do 

docente com os valores e princípios educacionais do Instituto Baiano de Ensino 

Superior – IBES foi sinalizada pela elaboração e implantação do Plano de Carreira 

Docente constante no PDI. 

  

  O Plano prevê classes, níveis e regime de trabalho. As classes de docente serão 

de Titular, Adjunto, Assistente e Auxiliar. 

 

  O ingresso na Carreira de Professor de Ensino Superior dar-se-á 

preferencialmente na referência inicial da respectiva categoria funcional, por meio de 

processo seletivo, e prevê os seguintes níveis: 
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I - para Professor Titular: título de Doutor na área em que irá atuar ou em 

área afim, obtido em curso reconhecido nos termos da Lei; 

 

II - para Professor Adjunto: título de Mestre na área correspondente ou 

em área afim, obtido em curso reconhecido nos termos da Lei; e 

 

III - para Professor Assistente: título de Especialista, obtido nos moldes 

da legislação específica. 

 

 

O professor integrante da carreira fica sujeito a um dos seguintes regimes de 

trabalho, incluídas as horas-aula que ministra: 

 

I - regime de Tempo Integral - TI, com obrigação de prestar 40 horas 

semanais de trabalho, sendo, pelo menos, 20 horas em estudos, pesquisas, 

extensão, produção científica e intelectual, planejamento e avaliação; 

 

II - regime de Tempo Parcial - TP, com obrigação de prestar de 12 até 39 

horas semanais de trabalho, sendo, pelo menos, um quarto da carga horária em 

estudos, pesquisas, extensão, produção científica e intelectual, planejamento e 

avaliação; ou 

 

III - regime Horista - RH, para os que não se enquadram nos critérios I e 

II.  

 

  Foi prevista a avaliação docente, que funcionará como condicionante à 

progressão funcional. No plano docente estão previstos estímulos à qualificação, à 

capacitação, à pesquisa e extensão. 

   

1.3.2. Plano de Carreira e Incentivo do Pessoal Técnico-Administrativo 

   

A busca da IES pela eficaz promoção do comprometimento do corpo técnico-

administrativo com os valores e princípios educacionais defendidos pela Instituição 

norteou a elaboração e implantação do Plano de Carreira do Corpo Técnico-

Administrativo, constante no PDI. 
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  O plano para a carreira administrativa prevê cargos técnicos de nível superior, 

médio e auxiliares administrativos. 

 

1.3.3. Programas Institucionais de Financiamento de Estudos para Alunos Carentes 

 

A IES viabiliza o programa de Financiamento Estudantil - FIES, nos termos da 

Portaria MEC nº 1.626, de 26 de junho de 2003. 

 

O financiamento concedido, nesse caso, pode chegar até 100% dos encargos 

educacionais. O agente financeiro responsável é a Caixa Econômica Federal que 

concede os financiamentos apenas aos alunos matriculados nos cursos com 

avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC.  

 

A IES já aderiu ao ProUni - Programa Universidade para Todos,  criado pela 

MP nº 213/2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, 

tendo como objetivo a concessão de bolsas de estudos integrais e parciais a 

estudantes carentes do Município.  

 

Além disso o aluno monitor também é contemplado com desconto em sua 

mensalidade que pode variar entre 10 a 20% de desconto. 

 

O Programa de Benefícios tem sido amplamente divulgado pela Instituição, 

por ocasião de abertura dos processos seletivos, e conta com mecanismos próprios 

de controle. 

 

 

DIMENSÃO 2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO- PEDAGÓGICA 

 

_______________________________________________________________ 

2.1. Projeto Pedagógico Do Curso 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social do Instituto Baiano de 

Ensino Superior - IBES é um documento que fixa os objetivos e metas a serem 

alcançados durante o processo de formação dos estudantes, em consonância com o 

http://www.mec.gov.br/sesu/Fies/legislacao.shtm
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planejamento global e com as diretrizes e princípios, expressos no Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e no Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Tem como finalidade principal dar conhecimento à comunidade acadêmica 

dos pressupostos básicos, da organização e do funcionamento do processo de 

formação do profissional de Serviço Social no IBES. Desta forma, o presente projeto 

favorecerá: 

 a uniformização dos conceitos  entre professores, estudantes e 

pessoal administrativo; 

 identificação de expectativas em relação à qualificação dos recursos 

humanos; 

 a seleção da metodologia ensino/aprendizagem apropriadas;  

 o estabelecimento de padrões de desempenho para docentes e 

estudantes, visando ao aperfeiçoamento e a atualização contínua do 

curso, e  

 a identificação de modelos para a avaliação dos estudantes, seja ela 

classificatória e/ou formativa. 

O presente projeto reflete os anseios de professores e estudantes, no que 

tange às necessidades de elaborar estratégias que fundamentem e orientem ações 

interdisciplinares e multiprofissionais, voltadas para o desenvolvimento da autonomia 

profissional e para o agir e interagir, segundo a realidade socioeconômica complexa 

e mutável, sobre a qual se procura intervir positivamente.  

O PPC de Serviço Social é fruto da gestão articulada da Coordenação com o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso, contando com a colaboração dos 

docentes. Foi elaborado adotando-se como referenciais o PPI, o PDI, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Superior (Lei n° 9.394/96), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Serviço Social e demais normas legais que 

regem a oferta da educação superior. 

Assim sendo, possui orientações estratégicas para o planejamento e a 

condução das atividades acadêmicas do Curso de Graduação em Serviço Social, 

sempre referenciadas pela missão da Instituição, por sua vocação e objetivos, pela 

legislação vigente, e pelo contexto social, político, econômico e cultural no qual está 

inserida.  

Em vista da atual conjuntura globalizada e do rápido desenvolvimento 

tecnológico, é fundamental a articulação entre a construção do conhecimento e o 

exercício da prática técnico-científica incorporando sempre à formação do futuro 
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profissional valores humanísticos, de forma que o programa do curso propicie a 

inserção do indivíduo na realidade atual, agindo, interagindo e modificando 

positivamente o meio no qual ele se encontra. Dessa forma, podemos considerar a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como componente essencial à 

formação crítica do cidadão e do futuro assistente social. 

Nesse contexto, o Projeto Pedagógico em questão foi desenvolvido dentro de 

uma concepção voltada para a preparação de recursos humanos com formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, bem como o conhecimento técnico-

científico e o sócio-cultural, com autonomia intelectual.  

São princípios básicos do PPC: 

 Ensino centrado no estudante, de forma a: 

o incentivar uma sólida formação geral e o desenvolvimento da pessoa 

humana, necessários para que o futuro graduado possa vir a superar os 

desafios relacionados ao exercício profissional e à produção do 

conhecimento; 

o criar oportunidades para o envolvimento dos estudantes com as disciplinas, 

tendo por base um projeto integrado e integrador que permita o equilíbrio 

entre conhecimentos, competências, habilidades e atitudes; 

o estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva 

autonomia intelectual e profissional, de forma que a aprendizagem passe a 

ser vista como um processo contínuo; 

o encorajar o reconhecimento de habilidades, competências e conhecimentos 

adquiridos fora do ambiente escolar; 

o fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades 

de extensão; 

 Articulação de estrutura, disciplinas e atividades curriculares, voltadas à 

dinâmica da realidade, ao trabalho e à função social do Instituto; 

 Fornecer condições que possibilitem uma inserção ativa no mercado de 

trabalho; 

 Propiciar o reconhecimento das disciplinas e das atividades com flexibilidade; 

 Oferecer um currículo harmônico e equilibrado entre diferentes disciplinas e 

atividades que o compõem; 

 Garantir uma ação articulada e cooperativa dos professores, responsáveis 

pela efetivação deste Projeto Pedagógico;  
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 Incluir avaliações periódicas acerca do desenvolvimento das atividades do 

processo ensino-aprendizagem. 

 

A matriz curricular do Curso de Graduação em Serviço Social está formulada 

para que o acadêmico, como agente do aprendizado, venha a desenvolver um 

programa de estudos coerente, integrado e flexível, com sólida formação básica, 

para que esteja apto a enfrentar os desafios das rápidas transformações da 

sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional. 

A distribuição das cargas horárias destinadas aos ambientes de aprendizado 

é organizada de forma equilibrada entre os conteúdos, a fim de criar oportunidades 

ao acadêmico para que adquira os conhecimentos indispensáveis à sua formação. 

Entre os componentes curriculares há aqueles que podem ser contabilizados como 

“Atividades Complementares”, pois permitem ao estudante desenvolver, trabalhar 

vocações, interesses e potenciais específicos individuais. Essas ações, entre outras, 

são identificadas como monitorias, estágios extracurriculares, programas de 

extensão; estudos complementares individuais e em grupo; participações em cursos, 

congressos, simpósios, realizados na área específica de atuação, ou em áreas afins. 

(Resolução CNE/ CES Nº 3 de 19/02/02, fundamentada no Parecer CES 

1.300/2001, de 06/11/2001 e parecer 329/2004 do Conselho Nacional de Educação). 

Lembramos que as Atividades Complementares servem a um projeto cultural geral, 

que utiliza uma metodologia variada cuja finalidade é romper o academismo 

reinante. Mais do que extra-escolares ou complementares, devem ter um caráter 

essencial no projeto educativo. 

 

2.1.1. Contexto Educacional 

 

O Instituto Baiano de Ensino Superior – IBES surge para suprir as deficiências 

regionais em recursos humanos qualificados e para absorver a crescente massa de 

estudantes que concluiu ou, nos próximos anos, concluirá o ensino médio, conforme 

dados reveladores de pesquisa de mercado realizada.  

  

Neste aspecto, indiscutivelmente, verifica-se que as instituições particulares 

desempenham relevante papel na formação superior, de forma a atender a demanda 

de mercado resultante de um processo, qual seja o aumento do contingente de 

egressos do ensino médio, que reclama pela necessidade de mais vagas, mais 
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cursos e mais instituições, democratizando, assim, o acesso dos jovens aos estudos 

de nível superior.  

  

O papel do sistema educacional privado é diminuir o fosso entre os 

concludentes do ensino médio e o acesso ao ensino superior. Isso pode ser feito 

mediante a autorização de mais cursos que, com competência e credibilidade, 

formem profissionais capacitados, preparados tanto para o setor empresarial quanto 

para a administração de órgãos públicos e privados.  

  

Salvador precisa de profissionais qualificados para a gestão de práticas de 

trabalho modernas, para o empreendedorismo, para o emprego de atitudes 

inovadoras e para os desafios do desenvolvimento sustentável.  

  

É neste contexto que se instala o Instituto Baiano de Ensino Superior, que 

não poupará esforços no sentido de oferecer à comunidade cursos, projetos e 

programas voltados para as necessidades regionais e integrados à realidade de sua 

área de inserção.  

  

O IBES pretende estabelecer-se, ao longo do tempo, como um centro de 

referência no Estado da Bahia no que diz respeito à formação de profissionais com 

competências e habilidades técnico-científicas reguladas pela ética e por uma visão 

crítica de seu papel na sociedade – uma formação profissional voltada para a 

assistência, o ensino, a pesquisa e a extensão em todos os níveis.  

  

2.1.2 Demanda do Curso 

 

O curso de Serviço Social desta Instituição tem como objetivo formar assistentes 

sociais competentes e compromissados com o planejamento, a implementação, a 

coordenação e a avaliação de políticas e projetos sociais junto a indivíduos, grupos, 

comunidades e instituições. Como profissional indispensável ao atendimento dos 

grandes desafios da atualidade brasileira, a formação do assistente social implica a 

compreensão crítica dos problemas sociais e suas relações com movimentos e 

demandas populares. Além dessa compreensão, ao assistente social cabe o 

domínio de um conjunto de teorias, métodos e procedimentos para ação nos 

processos sociais.  
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Além disso, há uma preocupação social da Instituição em atender ao mercado 

regional, já que, de acordo com informações obtidas do e-MEC, existem 51 

instituições de ensino superior na cidade e, dentre elas, 12 oferecem o curso de 

Serviço Social, número este insuficiente para abarcar a extensa demanda da região. 

 

2.1.3. Concepção do Curso 

 

O Curso de Serviço Social do IBES prevê uma matriz curricular que coloque o aluno 

fundamentado para se inserir no contexto do curso e aberto para uma visão crítica e 

reflexiva da sua ação profissional e da realidade em que irá atuar, propondo 

mudanças e acreditando nas potencialidades dos sujeitos da ação social. 

O aluno, ao vivenciar a amplitude do curso, estará apto a auxiliar no processo de 

desenvolvimento de um país com menos desigualdade social fazendo valer os 

direitos sociais, conhecendo dados da cultura da população usuária do Serviço 

Social como prerrogativa para uma ação sem preconceito respeitando a identidade 

de cada um, seus valores e costumes. 

 

Assim, a organização curricular foi construída contemplando os seguintes princípios: 

 visão interdisciplinar e adaptação às características regionais; 

 formação global, com equilíbrio entre oferta de conteúdos gerais e específicos; 

 articulação entre teoria e prática, em busca de assegurar as competências e 

habilidades; 

 formação humanística inserida no contexto social dos alunos; 

 visão ampliada do conceito de sala de aula que deve superar a conformação 

tradicional, propiciando a efetiva participação do discente no processo de 

aprender. 

Diante disso, buscar-se-á criar e manter um ambiente de estudo e de trabalho 

marcado por: 

 entusiasmo genuíno, conforme a natureza de cada um, e confiança nas 

possibilidades Individuais e coletivas; 
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 pró-atividade e compromisso individual, intenso e contínuo, tanto com a 

efetivação deste plano, quanto com a discussão (ratificação e retificação) de 

seus conteúdos e dos meios de sua realização; 

 forte cooperação entre todos, demonstrada por solidariedade, participação 

construtiva, sinais contínuos de amizade e respeito mútuos, lastreada em “lúcida 

tolerância” que não compactua com o erro e omissões intencionais. 

2.1.4. Objetivos do Curso 

 

Objetivos Gerais 

 

Tomando como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Serviço Social da IES visa possibilitar aos alunos uma sólida formação teórico-

metodológica e prática, com o objetivo de:  

 

 formar assistentes sociais competentes, críticos e aptos para o exercício da 

profissão, tanto na esfera pública (municipal, estadual e federal), quanto em 

empresas privadas, entidades filantrópicas, organizações não governamentais 

etc.  

 formar profissionais que, através de sua intervenção, contribuam para que a 

população tenha acesso aos serviços sociais (saúde, educação, assistência 

social, habitação, entre outros), na perspectiva de se garantirem os direitos 

sociais e a ampliação da cidadania;  

 formar profissionais competentes e compromissados com o planejamento, a 

implementação, a coordenação e a avaliação de políticas e projetos sociais junto 

a indivíduos, grupos, comunidades e instituições.  

 

Objetivos Específicos: 

Para cumprir com os objetivos gerais, o curso apresenta os seguintes objetivos 

específicos:  

 capacitar os alunos a atuar na questão social, planejando, executando, 

monitorando e avaliando ações para seu enfrentamento, por meio de um preparo 

teórico e prático articulado;  
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 dotar os alunos de uma visão crítica e multicultural em sua área de atuação, com 

capacidade de inserção criativa e propositiva no conjunto das relações sociais e 

no mercado de trabalho;  

 preparar os alunos para um compromisso com os valores e princípios norteadores 

do Código de Ética do Assistente Social e do Projeto ético-político e 

metodológico. 

 

2.1.5 Perfil do Egresso 

O egresso do Curso de Graduação em Serviço Social proposto pela IES é dotado de 

formação intelectual e cultural generalista, crítica e competente, comprometido com 

o enfrentamento da questão social e suas diferentes manifestações, para atuar na 

formulação e execução de políticas e programas sociais nos três setores 

(governamental, não governamental e empresarial) das mais diversas áreas, a 

exemplo da saúde, assistência social, educação, habitação, justiça e trabalho, entre 

outros.  

  

É um profissional capaz de atuar nas expressões da questão social, formulando e 

implementando propostas de intervenção para seu enfrentamento, com capacidade 

de promover o exercício pleno da cidadania e a inserção criativa e propositiva dos 

usuários do serviço social no conjunto das relações sociais e no mercado de 

trabalho. Sua formação profissional é norteada pelos princípios de uma atuação 

critica competente e comprometida com a democracia e a cidadania.  

 

O assistente social está capacitado do ponto de vista teórico, político e técnico a 

investigar, formular, gerir, executar, avaliar e monitorar políticas sociais, programas e 

projetos nas diferentes áreas de atuação. Poderá ainda realizar consultorias, 

assessorias, capacitação, treinamento e gerenciamento de recursos, exercendo o 

papel mediador para oferecer o acesso da população aos direitos sociais em 

instituições públicas, privadas, em organizações não governamentais e junto aos 

movimentos populares.  

 

O assistente social tem sido solicitado para trabalhar em equipes multiprofissionais 

em diferentes contextos na medida em que o olhar desse profissional aprofunda o 

conhecimento do social em outras áreas.  
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Competências  

 

O processo de transformação de conhecimento não ocorre com a sua simples 

disponibilização, mas com a ação pró-ativa do receptor, estabelecendo que cada 

aluno tenha determinado nível de absorção e de instrumentalização do 

conhecimento disponibilizado, conforme a sua realidade pessoal inserida no 

contexto social, econômico e cultural de onde se origina.  

 

A realidade conceitual assumida coloca a IES no papel de estimulador do processo 

e esta inclui em sua Missão, em seus Objetivos e em seus Projetos Pedagógicos os 

elementos que confirmam a sua vocação de agente disseminador de 

conhecimentos, multiplicador de processos e incentivador de pesquisas em busca 

de avanços, que possibilitem o progresso e a evolução da sociedade, em um mundo 

cheio de necessidades imediatas, vitais para sua própria sobrevivência, como as 

preocupações de inclusão social, de redução da miséria e a consideração da 

diversidade social como força capaz de edificar mais segurança e mais justiça.  

 

Como integrantes da sociedade os alunos devem ser estimulados e conscientizados 

da importância e da necessidade de assumir ativamente o processo de absorção do 

conhecimento e da inserção no campo de trabalho na condição de agentes 

transformadores e formadores de novas gerações, por intermédio da aquisição de 

Competências diversas.  

 

Ao adquirir competências, o aluno deverá ser estimulado a encontrar o uso prático 

ou desenvolver meios para a aplicação do conceito, de modo a conjugar no mesmo 

nível a teoria e a prática, conforme se apresentar a sua própria realidade e os 

parâmetros identificáveis em seu contexto regional.  

 

No sentido de criar condições para que os profissionais egressos do curso de 

Serviço Social possam desempenhar suas funções institucionalmente, criando e 

agregando valores, observando os movimentos sociais contemporâneos e as 

questões sociais, subsidiando os organismos de controle social, e monitorando e 

avaliando programas e projetos sociais, a IES contempla em seu plano de ensino 

elementos de conteúdo teórico, destinado a transformar e desenvolver competências 
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e, elementos de ordem operacional e vivencial, para o desenvolvimento de práticas 

condizentes.  

 

Tendo como um de seus objetivos a consolidação de seus cursos, a IBES tem a 

consciência da necessidade de não se descuidar das tendências do mercado de 

trabalho e, em especial, das novas propostas para a educação superior brasileira, 

em debate nacional. Para tal, uma efetiva aproximação da Instituição com os seus 

egressos é de fundamental importância. Também procura encaminhar informações 

profissionais às empresas conveniadas.  

 

Em relação aos egressos, além dos meios e mecanismos de atendimento, 

orientação e suporte da IBES já citados, há, em particular, o Instituto de 

Acompanhamento Profissional (IAP), que visa a: 

 aproximar os egressos da instituição; 

 abrir um canal efetivo para a participação de ex-alunos nos programas de 

graduação, pós-graduação e extensão; 

 fortalecer a educação continuada; 

 estabelecer uma rede de contato para a colocação de profissionais no 

mercado de trabalho, e 

 fortalecer a relação instituto-setor empresarial e associações de classe. 

Desde 2007 foi implantado um sistema de avaliação dos egressos que se 

constitui como um questionário que o egresso responde no ato de retirada de seu 

diploma. O objetivo dessa ação foi formalizar um procedimento sistemático e 

contínuo com os egressos em busca de uma avaliação em relação à faculdade e ao 

curso. 

 

2.1.6. Estrutura Curricular 

 

2.1.6.1. Eixos Norteadores  

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), a organização curricular 

do curso deve superar as fragmentações do processo de ensino e aprendizagem, 

abrindo novos caminhos para a construção de conhecimentos como experiência 

concreta no decorrer da formação profissional, e deve sustentar-se no tripé dos 

conhecimentos constituídos pelos núcleos de fundamentação da formação 

profissional, quais sejam:  
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• núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida social, que compreende um 

conjunto de fundamentos teórico-metodológicos e ético-políticos para conhecer o ser 

social;  

• núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira, que 

remete à compreensão das características históricas particulares que presidem a 

sua formação e desenvolvimento urbano e rural, em suas diversidades regionais e 

locais;  

• núcleo de fundamentos do trabalho profissional, que compreende os elementos 

constitutivos do Serviço Social como uma especialização do trabalho: sua trajetória 

histórica, teórica, metodológica e técnica, os componentes éticos que envolvem o 

exercício profissional, a pesquisa, o planejamento e a administração em Serviço 

Social e o estágio supervisionado. 

. 

 

2.1.6.2. Matriz Curricular 

 

A elaboração da matriz curricular do curso de Serviço Social, seguindo os 

parâmetros normativos, busca proporcionar a integração permanente entre teoria e 

prática, por meio da interdisciplinaridade, respeitando cada área do conhecimento, 

de modo a preparar o futuro assistente social para o exercício da profissão, na qual 

possa compreender as relações sociais e buscar continuamente o aprendizado, para 

avanço acadêmico ou para atualização do conhecimento.  

Os objetivos gerais e específicos de cada conteúdo são desenvolvidos por 

intermédio de aulas expositivas interativas com aplicação de situações-problema, 

videoconferências e estudos de caso e/ou teleaulas, complementados com trabalhos 

com coleta de dados ou pesquisas, realizados individualmente ou em grupo, sendo 

as aulas ilustradas com palestras, seminários, leitura dirigida de textos e artigos 

selecionados, elaboração e apresentação de resumos e resenhas de matérias 

publicadas em livros, revistas e jornais especializados e outras atividades que visem 

desenvolver as competências e habilidades pretendidas e pertinentes ao curso de 

bacharel em Serviço Social.  

 

O uso de bibliografia secundária no aprendizado é estimulado no curso. Entende-se 

como bibliografia secundária os livros-texto elaborados pelo corpo docente, a partir 
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de pesquisa nas bibliografias originais, base de dados on-line, especialmente na 

área de humanidades: Estatutos; Leis, Periódicos, além de sites e portais.  

 

A Coordenação do Curso, em parceria com o núcleo docente estruturante e o corpo 

docente mantêm um processo contínuo de atualização das ementas, dos conteúdos 

programáticos e da bibliografia básica, em ambiente aberto a sugestões de 

temáticas de projetos, de trabalhos e pesquisas a respeito da área de conhecimento 

e de atuação profissional. A adoção dos procedimentos de atualização de ementas 

visa garantir a integridade e a coerência entre os objetivos propostos e as práticas 

de ensino, para que haja a integração horizontal e vertical, modulando-se a 

interdisciplinaridade em função das competências necessárias ao campo de estudo 

do Serviço Social, pois permite ao aluno contextualizar e desencadear nexos cujo 

tema central são as desigualdades sociais.  

 

Dessa forma o aluno está fundamentado para se inserir no contexto do curso e 

aberto para uma visão crítica e reflexiva da sua ação profissional e da realidade em 

que irá atuar, propondo mudanças e acreditando nas potencialidades dos sujeitos da 

ação social.  

 

O aluno, ao vivenciar a amplitude do curso, estará apto a auxiliar no processo de 

desenvolvimento de um país com menos desigualdade social fazendo valer os 

direitos sociais, conhecendo dados da cultura da população usuária do Serviço 

Social como prerrogativa para uma ação sem preconceito respeitando a identidade 

de cada um, seus valores e costumes.  

 

Assim, a organização curricular foi construída contemplando os seguintes princípios:  

 

• visão interdisciplinar e adaptação às características regionais;  

• formação global, com equilíbrio entre oferta de conteúdos gerais e específicos;  

• articulação entre teoria e prática, em busca de assegurar as competências e 

habilidades;  

• formação humanística inserida no contexto social dos alunos;  

• visão ampliada do conceito de sala de aula que deve superar a conformação 

tradicional, propiciando a efetiva participação do discente no processo de aprender.  
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Diante disso, buscar-se-á criar e manter um ambiente de estudo e de trabalho 

marcado por:  

• entusiasmo genuíno, conforme a natureza de cada um, e confiança nas 

possibilidades Individuais e coletivas;  

• pró-atividade e compromisso individual, intenso e contínuo, tanto com a efetivação 

deste plano, quanto com a discussão (ratificação e retificação) de seus conteúdos e 

dos meios de sua realização;  

• forte cooperação entre todos, demonstrada por solidariedade, participação 

construtiva, sinais contínuos de amizade e respeito mútuos, lastreada em “lúcida 

tolerância” que não compactua com o erro e omissões intencionais. 

 

MATRIZ CURRICULAR EM ANEXO 

A matriz satisfaz as necessidades da implantação de um conceito multidisciplinar 

que objetiva a uma formação mais ampla e multifacetada dos futuros profissionais. 

Assim, associaram-se aspectos técnicos, instrumentais e humanísticos das diversas 

áreas do conhecimento contempladas pela Instituição, no objetivo de formar um 

profissional com conhecimento pluralista, além do específico de sua área.  

Neste intuito, foram introduzidas disciplinas comuns a todos os cursos da IES: 

Interpretação e Produção de Textos, Homem e Sociedade, Ciências Sociais, 

Comunicação e Expressão, Metodologia do Trabalho Acadêmico e Métodos de 

Pesquisa. 

A disciplina Libras, de caráter optativo aos alunos e em consonância a Decreto-

lei 5626, de 22 de dezembro de 2005 foi instituída na matriz curricular do Curso de 

Serviço Social, visando atender a inclusão escolar dos indivíduos surdos, bem como 

noções básicas aos futuros profissionais no exercício de sua profissão.  

 

EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA 

EM ANEXO  

 

2.1.6.4 - Metodologia 

 

A escolha das metodologias de ensino-aprendizagem é de responsabilidade de cada 

professor. Cabe a cada professor escolher as estratégias de ensino-aprendizagem 

mais adequadas aos conteúdos a serem desenvolvidos. Cabe a cada professor, 
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também, buscar fazer com que suas estratégias de ensino-aprendizagem e de 

avaliação sejam, por si só, formas de desenvolvimento de competências dos alunos. 

Para tanto o que se requer dos professores é:  

 

• Foco nos objetivos do curso e no perfil desejado do egresso e nas competências 

relacionadas;  

• Foco nos objetivos da disciplina;  

• Visão sistêmica (capacidade de ver a importância de sua disciplina, no conjunto 

das disciplinas do curso e a importância destas para os objetivos do curso e para 

realização do perfil desejado do egresso);  

• Trabalho em equipe;  

• Liderança (da classe) pela competência e pelo exemplo;  

• Atualização;  

• Atratividade das aulas com foco na otimização do aprendizado dos alunos. 

 

2.1.6.5. Estágio Curricular Supervisionado  

 

De acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, o Estágio é o ato 

educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de alunos que estejam frequentando o ensino 

regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, 

educação especial ou que estejam nos anos finais do ensino fundamental ou na 

modalidade profissional da educação de jovens e adultos.  

Os Estágios Supervisionados incluem atividades de prática pré-profissional 

exercidas em situações reais de trabalho, na forma da lei, tendo como finalidade 

básica proporcionar a formação profissional e permitir ao aluno ter acesso ao seu 

futuro campo de atuação a partir de um contato direto com situações práticas 

durante um determinado número de horas definidas pelas DCNs e com consequente 

supervisão teórico-acadêmica.  

  

O Estágio Supervisionado em Serviço Social é uma atividade que o aluno 

desenvolve de forma curricular e obrigatória para obtenção do grau acadêmico. O 

estágio curricular e obrigatório trata-se, portanto, de um procedimento didático-

pedagógico que colabora no processo educativo-formativo dos alunos e consta ou é 

parte relevante deste projeto pedagógico de curso. O programa de Estágio 
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Supervisionado tem como finalidade proporcionar a formação escolar e permitir ao 

estudante o acesso a seu futuro campo de atuação profissional, tendo em vista os 

conhecimentos, competências e atitudes características do curso de graduação em 

Serviço Social.  

  

De acordo com Pimenta e Lima (2006), o estágio tem como metas refletir, 

sistematizar e testar conhecimentos teóricos e instrumentos discutidos em sala de 

aula ao levantar problemas e propor soluções para a instituição, inserindo a 

responsabilidade social e o conjunto de valores e éticas que envolvem a cidadania.  

  

Será dada relevância semanal às disciplinas que abordam temáticas de projetos no 

que se refere aos relatos de experiência e à retomada da teoria, num movimento 

constante de teoria-ação-teoria.  

  

O Manual de Estágio visa orientar o aluno sobre os itens pertinentes à vivência 

prática junto ao mercado de trabalho e traz outras informações para professores e 

alunos.  

  

No curso de Serviço Social, o estágio curricular obrigatório se caracteriza como o 

conjunto das atividades de aprendizagem profissional e de complementação de 

ensino, segundo a especificidade do curso, devidamente acompanhadas e 

supervisionadas pelos professores supervisores de estágio contratados pela IES e 

pertencentes ao corpo de professores e pelos supervisores de campo de estágio, 

como forma de desenvolver competências, documentar a intervenção e a construção 

de instrumentais com base na ética e nos valores para saber fazer que aprimoram o 

posicionamento pessoal diante das exigências social e profissional.  

  

A estruturação do Estágio Supervisionado conta ainda com a colaboração 

permanente do setor responsável pela coordenação de estágios em cada campus 

que coordena os estágios não obrigatórios e no qual o aluno tem acesso às vagas 

disponíveis publicadas em quadro de avisos e outros meios eletrônicos. O setor de 

estágios é um espaço que está organizado em face da nova legislação de estágios 

(Lei n° 11.788, de 25 de setembro 2008). O coordenador do curso analisa e assina 

os termos de compromisso e os acordos cooperação dos estágios firmados entre as 

entidades públicas ou privadas e a IES.  
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São critérios para credenciamento do campo de estágio pela IES:  

  

- Possuir assistente social no quadro de pessoal, devidamente inscrito no Conselho 

Regional de Serviço Social de sua região e campo de estágio para os alunos;  

- Discutir o plano de ação de estágio de alunos do curso de Serviço Social junto com 

o Professor Supervisor da IES, de forma que o plano seja compatível com o projeto 

ético-político do curso;  

 

2.1.6.5.1. Atividades Complementares 

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores 

e complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por 

avaliação de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida 

fora do ambiente escolar.  

 

Seu objetivo principal é a complementação da formação acadêmica do aluno 

por meios diversos, incluindo a participação em projetos sociais, a ampliação dos 

conhecimentos adquiridos, o desenvolvimento do espírito empreendedor e a 

participação em atividades culturais, artísticas e esportivas. Dessa forma, o aluno 

torna-se capaz de estabelecer diferentes relações com a realidade, de posicionar-se 

criticamente diante de situações e de exercer conscientemente a cidadania.  

 

  Tais atividades cumprem um papel fundamental na estrutura do Curso de 

Serviço Social do IBES. 

As Atividades Complementares visam a atender o seguinte elenco de 

objetivos: 

 Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais. 

 Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e 

problemas.  

 Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ética 

e humanista. 

 Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais. 
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 Promover a participação dos alunos em projetos que complementem a sua 

formação acadêmica, contemplando sempre os conteúdos programáticos das 

disciplinas que compõem a grade curricular do curso. 

 Criar mecanismos de nivelamento. 

 Iniciar o aluno na pesquisa científica. 

São consideradas como Atividades Complementares as seguintes: 

 

Atividades de Extensão Comunitária: São atividades que visam à integração do 

estudante e da Instituição com a comunidade em questões ligadas à cidadania, à 

saúde e à educação. São consideradas atividades de extensão comunitária, entre 

outras, cursos oferecidos pela IES em projetos que beneficiam a comunidade e 

atendimentos extracurriculares nos serviços oferecidos pelo IBES. 

 

Atividades Culturais e Esportivas: São atividades que visam ao desenvolvimento 

do estudante inserindo-o em sua cultura e desenvolvendo sua participação social. As 

atividades culturais e esportivas abrangem participação em exposições, feiras, 

eventos cinematográficos, peças teatrais, coral, competições esportivas, entre outras. 

 

Atividades de Estudo e estímulo à Pesquisa: São atividades de estudo e estímulo 

à pesquisa a autoria ou co-autoria de trabalhos apresentados em eventos científicos, 

publicações, relatórios de pesquisa, participação em seminários, simpósios e 

congressos, grupos de estudo e exercícios on-line. 

 

Atividades Extracampus: As atividades desenvolvidas fora do Campus do IBES  

incluem cursos, palestras, conferências, workshops, visitas ligadas à área de 

abrangência do curso, ou qualquer outra atividade de cunho pedagógico, definidas 

pelo Coordenador do Curso que sejam de interesse ao estudante. 

 

Atividades Internas: São atividades desenvolvidas no IBES, tais como palestras, 

seminários, conferências, cursos, jornadas, encontros, feiras, simpósios, congressos, 

workshops. 

 

Programa de Monitoria: A monitoria possibilita a experiência da vida acadêmica 

promovendo a integração de estudantes de períodos (semestres) mais avançados 

com estudantes de semestres anteriores, além da participação na organização e 
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desenvolvimento das disciplinas do curso, e do seu próprio treinamento, pelo 

professor responsável, em atividades didáticas. Os monitores são selecionados 

semestralmente e os aprovados assinam contrato com a IBES. Ao final do seu 

exercício, o monitor recebe um certificado que comprova as horas dedicadas às 

atividades.  

O monitor presta plantões de dúvidas, nos quais os estudantes recebem 

orientação individualizada para a resolução de exercícios e para o esclarecimento de 

questões, além de compartilharem experiências da vivência no ambiente 

universitário. 

As normas de monitoria estão definidas no Regulamento de Monitoria. O 

professor da disciplina orienta e supervisiona as atividades de seus monitores. Por 

ser estudante de graduação, o monitor não substitui o professor da disciplina. 

 

Programa De Extensão Comunitária: Os estudantes do curso de Serviço Social 

são estimulados a participar de programas de Extensão, juntamente com outros 

cursos das áreas de saúde e, eventualmente, com a área de humanas, como forma 

de proporcionar a possibilidade de um maior contato entre o saber acadêmico e o 

saber popular, direcionando para reflexões sobre novas formas de pensar, sentir e 

agir. É a partir dessa prática reflexiva que há o fortalecimento do processo do 

ensino-aprendizagem. A partir dos projetos de extensão, é que os docentes 

repensam suas atividades (ação-reflexão-ação), aprimorando com isso mais 

conhecimentos e metodologias. Os estudantes participantes de projetos 

comunitários podem vivenciar a teoria, a prática e a própria comunidade.  

Os objetivos do programa de extensão comunitária são:  

1. integrar efetivamente estudantes de graduação, docentes e gestores nos 

projetos e programas de extensão; 

2. avaliar por meio de relatórios a relevância social dos serviços prestados;  

3. avaliar os efeitos e a importância social da prestação de serviços da IES à 

comunidade;  

4. desenvolver e/ou associar-se a campanhas e programas de preservação 

cultural e ambiental;  

5. ampliar e sistematizar as iniciativas de caráter cultural e educacional para 

grupos e segmentos sociais específicos; 

O programa de extensão e atendimento comunitário destina-se 

prioritariamente à comunidade carente. Esse serviço, tradicionalmente oferecido 
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pelos cursos de Fisioterapia, Administração, C. Social, Ciência da Computação, 

Ciências Contábeis e Direito, mantém atividades de extensão comunitária de caráter 

multidisciplinar de grande relevância para toda a população. 

 

2.1.6.5.2 Trabalho De Conclusão De Curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma atividade acadêmica que visa à 

complementação do processo de ensino-aprendizagem e promove o 

aperfeiçoamento da formação acadêmica por meio da realização de um trabalho 

técnico-científico de maior profundidade em área específica de conhecimento, a 

critério do aluno e segundo linhas de pesquisa. O TCC é considerado como parte 

indissociável dos cursos de Serviço Social da IES.  

 

Segundo a legislação vigente, o TCC é um componente curricular que se define 

como uma monografia, de acordo com as normas balizadoras da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas.  

 

Desse modo, o Colegiado de Curso e o NDE, obedecendo as DCNs do Curso de 

Serviço Social, definem que os alunos do curso de Serviço Social poderão realizar 

seu TCC no formato de monografia. A monografia é uma dissertação (em sentido 

lato) sobre um ponto particular de uma ciência, de uma arte, de uma localidade entre 

outros e pode ser sobre um mesmo assunto ou sobre assuntos relacionados. A 

monografia é o principal tipo de texto científico e pode ser escrita de forma individual 

ou grupal com até três É um trabalho acadêmico que apresenta o resultado de 

investigação pouco complexa e sobre tema único e bem delimitado.  

 

De acordo com Marconi e Lakatos (1999), a monografia pode ser entendida como 

um estudo sobre um tema específico ou particular com suficiente valor 

representativo e que obecedeça a uma metodologia rigorosa. Ademais, ao optar 

pela monografia, o estudante deve investigar determinado assunto não só em 

profundidade, mas, dependendo dos fins a que se destina, também em todos os 

ângulos e aspectos.  
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O Regulamento de TCC complementa os recursos básicos para a realização do 

trabalho, apontando os caminhos e regras que orientadores e acadêmicos deverão 

percorrer do início das pesquisas até a apresentação pública dos trabalhos.  

 

Considera-se como orientando do TCC, todo aluno regularmente matriculado no 5º, 

6º, 7º e 8º semestres do Curso de Serviço Social da IES.  

 

Ao final do 8º semestre, os Trabalhos de Conclusão de Curso são apresentados nos 

auditórios ou teatros frente a uma banca composta pelo orientador/e ou co-

orientador, professores do curso e convidados para avaliação do TCC.  

 

No caso de possíveis publicações do Trabalho de Curso de Serviço Social, pôster, 

artigos ou anais de congresso, o trabalho deverá ser encaminhado com o aval do 

orientador, constando o nome dos alunos, do professor e da instituição. A nota varia 

de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

 

 

2.1.7. Mecanismos De Avaliação 

 

2.1.7.1. Sistema de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 

A avaliação da aprendizagem será contínua e se concretizará de acordo com a 

programação didática do curso. 

 

Conforme dispõe seu Regimento, a Instituição adota os critérios a seguir 

transcritos para a avaliação do rendimento escolar de seus alunos: 

 

Art. 65.  O aproveitamento escolar é avaliado por meio de verificações parciais 

e exames, expressando-se o resultado de cada avaliação em notas de zero a dez. 

 

Art. 66.  São atividades curriculares as preleções, pesquisas, exercícios, 

arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, atividades culturais e 

esportivas e estágios, inclusive os realizados em unidade avançada, provas escritas 

e orais e previstas nos respectivos planos de ensino. 
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Parágrafo único.  O Professor, a seu critério ou a critério do Coordenador de 

curso, obedecidos os limites definidos pela Coordenação Pedagpogica, pode 

promover trabalhos, exercícios, provas e outras atividades em classe ou extraclasse. 

 

Art. 67.  A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, abrangendo os 

aspectos de frequência e aproveitamento. 

 

§ 1º  Cabe ao docente a atribuição de nota de avaliação para as atividades 

curriculares. Cabe ao docente, também, a supervisão do controle de frequência dos 

alunos. 

 

§ 2º  É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não autorizados 

pelo Professor, por ocasião da execução dos trabalhos, das provas parciais, dos 

exames ou de qualquer outra atividade que resulte na avaliação do conhecimento 

por atribuição de nota, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por este ato 

de improbidade. 

 

Art. 68.  O aluno pode requerer, dentro dos prazos estipulados, revisão de 

prova ou exame escrito definidos no Calendário Escolar. 

 

         Art. 69.  A Direção da Instituição, em conjunto com a Coordenação 

Pedagógica, elabora as normas que definem formas e critérios para: 

 

I - aplicação de exames; 

II - possível realização de período de recuperação; 

III - apuração das médias parciais e finais de aproveitamento; 

IV - aplicação de provas especiais em segunda chamada e revisão de prova; 

V - estruturação e coordenação de estágios supervisionados; e 

VI - arredondamento de médias finais, desde que obedecido o máximo de cinco 

décimos. 

 

Parágrafo único.  As normas entram em vigor no período letivo seguinte ao de 

sua divulgação, ou imediatamente, se não acarretarem prejuízo à vida escolar do 

aluno. 
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Art. 70.  O aluno somente poderá ser aprovado e/ou prestar exames com o 

mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas e demais 

atividades programadas para a disciplina.  

 

Art. 71.  Os critérios de promoção, envolvendo simultaneamente a frequência e 

o aproveitamento escolar, são os seguintes:  

 

I - se a frequência do aluno for inferior a 75% (setenta e cinco por cento), ele 

estará reprovado na disciplina. Em caso contrário, serão considerados os resultados 

das avaliações realizadas de acordo com o previsto no art. 67 e seus parágrafos.  

 

II - Se a média semestral for maior ou igual a 7,0, o aluno estará aprovado na 

disciplina; 

 

III - Se a média semestral for menor que 7,0, o aluno será reprovado. 

 

§ 1º  O aluno que deixar de comparecer a uma prova poderá substituí-la por 

nova prova. 

 

§ 2º  Os casos omissos serão analisados pela coordenação do curso e 

coordenação pedagógica. 

 

§ 3º O desempenho do aluno é avaliado numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), 

com aproximação de até 0,5 (cinco décimos). 

 

 

2.1.7.2  Auto-Avaliação Do Curso 

 

O Curso de Serviço Social utiliza um sistema de avaliação, segundo critérios 

pré-estabelecidos, que visa à apresentação de resultados que podem ser 

analisados, a fim de que sejam propostos caminhos, metas e estratégias 

consonantes com as nossas intenções educativas e responsabilidades sociais.  

A auto-avaliação do Curso abrange as funções do ensino, da extensão e da 

gestão, enfocando os processos pedagógicos, científicos, sociais, técnicos e 

administrativos que se estabelecem por meio das relações sociais, constitutivas da 
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dinâmica da vida institucional. O que se pretende é analisar a coerência entre o que 

o Curso faz e o que se propõe a fazer por meio da sua missão (compromissos, 

vocação, inserção social, regional e nacional) e finalidades. 

A auto-avaliação do Curso, realizada de forma permanente e com resultados 

a serem apresentados anualmente, avalia todos os aspectos que giram ao redor 

destes eixos: o ensino, o estímulo à pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, 

o desempenho dos estudantes, a gestão do Curso, o corpo docente, as instalações 

e várias outras categorias e conjunto de indicadores. As informações obtidas com 

esta modalidade avaliativa são utilizadas pela IES para orientação da sua eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social, para nortear suas políticas 

acadêmicas e de gestão e para revelar à realidade dos cursos e do próprio Instituto. 

A auto-avaliação não é uma atividade nova do IBES, ao contrário, está 

inserida no cotidiano institucional. Alguns meios já utilizados para a avaliação de 

Curso são: 

 Para o corpo docente: reuniões pedagógicas de avaliação, semestralmente. 

 Para o corpo discente: questionários de avaliação do Curso, dos docentes e 

da eficácia do aprendizado, anualmente. 

 

Articulação da Auto-Avaliação do Curso com a Auto-Avaliação Institucional 

 

O IBES, no momento, está promovendo uma nova configuração na 

sistemática e na ordenação das várias etapas da avaliação, tendo como palavras-

chaves “integração” e “totalidade”. Para tanto, instituiu-se a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), pela Portaria nº 1 de 11 de junho de 2004. A CPA tem caráter 

permanente e seus principais objetivos são:  

• Formação de uma cultura de auto-avaliação;  

• Estabelecimento de protocolos de avaliação;  

• Proposta de sugestões para a melhoria da qualidade do processo ensino-

aprendizagem;  

• Conscientização da responsabilidade social e suas conseqüências; 

• Verificação da eficácia institucional;  

• Valorização da missão do IBES na comunidade acadêmica;  

• Promoção dos valores democráticos;  

• Afirmação da autonomia e da identidade institucional.  
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A avaliação interna, além do caráter qualitativo, adota uma perspectiva 

quantitativa, pela análise numérica dos resultados. A abordagem qualitativa pretende 

compreender o ponto de vista dos envolvidos quanto ao posicionamento interno e 

externo da instituição. Já a abordagem quantitativa parte dos resultados e os traduz 

em termos de parâmetros estatísticos; nela a quantificação é enfatizada como fator 

de discussão do objeto em avaliação. 

 

Articulação da Auto-Avaliação do Curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE) com a 

Avaliação Externa 

 

Com a edição da Portaria Normativa no 4/2008, que regulamentou a aplicação 

do Conceito Preliminar de Curso (CPC) em processos de renovação de 

reconhecimentos dos cursos, o Ministério da Educação estabeleceu uma base de 

cálculo para o CPC que repousa essencialmente em componentes extraídos do 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e do Cadastro Nacional 

de Docentes do Ensino Superior, como parte integrante do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

O CPC se propõe a referenciar de forma preliminar a qualidade dos cursos de 

graduação, permitindo que se estabeleça um critério objetivo para dispensar a visita 

de comissão in loco com a finalidade de renovar o reconhecimento de cursos de 

graduação. 

Nesta perspectiva, devem ser objetos de análise, além das informações 

extraídas do Relatório do ENADE, os conceitos atribuídos pelo INEP aos insumos 

que compõem a base de cálculo do CPC, confrontando-os com os elementos 

contidos nos demais instrumentos que integram o SINAES – fundamentalmente a 

auto-avaliação e os relatórios de avaliação externa para fins de renovação dos 

reconhecimentos dos cursos. 

Embora ciente das limitações inerentes ao CPC, quando tomado de forma 

dissociada do conjunto dos demais instrumentos de avaliação, entende-se que seus 

resultados não só podem como devem ensejar a adoção de providências no sentido 

de melhorar o desempenho dos estudantes. 

Cabe ainda registrar que desde 2005 do IBES, motivada pelas inovações 

propostas nas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação, vem 

promovendo mudanças nos currículos dos seus cursos, visando a dotá-los de maior 

flexibilidade. Paralelamente, vem enriquecendo progressivamente suas práticas 
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pedagógicas com recursos disponíveis em sua plataforma de Tecnologia da 

Informação, entre outros. 

 

2.2. Atenção aos Discentes 

 

2.2.1.Formas de Acesso 

 

Para ingressar na Instituição, o candidato passa por processo seletivo, 

previsto em edital, realizado por meio de um exame constituído por uma redação em 

Língua Portuguesa e questões do tipo múltipla escolha, abrangendo o programa 

estabelecido. Para a orientação desse processo, o candidato conta com o Manual do 

Candidato à sua disposição, que o informará sobre os procedimentos para a 

inscrição, datas e horários dos exames, assim como a publicação dos resultados e 

períodos de matrículas. 

 

No início de cada ano letivo, os ingressantes recebem o Manual do Aluno, 

que tem por finalidade transmitir uma série de informações gerais à comunidade 

acadêmica, com o objetivo de proporcionar a todos o melhor aproveitamento da 

experiência universitária e o entrosamento entre o corpo docente, discente e 

administrativo da Instituição. 

 

 

2.2.1.1. Disposições Gerais 

 

 O Processo Seletivo compõe duas formas de acesso:  

 

1) Prova Tradicional, que consiste em datas prefixadas pela IES, com a 

inscrição feita previamente pelo candidato pela internet, ou 

presencialmente na IES. O local de realização da prova é indicado no 

comprovante de inscrição e a duração da mesma consta no manual. 

 

2) Prova Agendada, que consiste no agendamento do dia e horário de sua 

realização, feita sempre antes da realização da Prova Tradicional. Esta é 

realizada em computadores dos laboratórios da IES e com provas 

diferentes.  
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O candidato deverá optar por um dos dois tipos de provas. 

 

 Quanto ao ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), o candidato que o 

realizou pode ser dispensado de fazer as provas do Processo Seletivo. Nesse caso, 

este faz a inscrição no campus e entrega uma cópia autenticada do Boletim 

Individual de Notas do ENEM, até 48 horas antes da Prova Tradicional. As notas 

obtidas no ENEM, de questões objetivas, bem como de redação, serão analisadas e, 

se não atingirem uma pontuação favorável, o candidato necessariamente realizará a 

Prova Tradicional ou por Agendamento, conforme sua escolha e tempo hábil para 

tal. 

 

 

2.2.1.2. Condições e Procedimentos 

 

No momento da inscrição, o candidato fará a opção de curso e turno 

conforme instruções contidas no Manual do Aluno. Haverá também um questionário 

sócio-econômico e taxa de inscrição, caso haja. A inscrição pode ser feita 

pessoalmente ou pela internet. Quanto à composição das provas, esta possui as 

disciplinas devidamente elencadas no manual, bem como a bibliografia de literaturas 

a serem estudadas. 

 

No que diz respeito à classificação, esta é feita de forma decrescente, 

referente à pontuação, respeitando a disponibilidade de vagas do curso. Já a 

desclassificação se dá por meio da baixa pontuação da redação e utilização de 

meios fraudulentos ou indisciplina durante a realização da prova. 

 

Quanto ao resultado da prova, a lista oficial de classificação será publicada na 

secretaria da IES, por meio de edital de convocação, e pela internet, após alguns 

dias da realização da Prova Tradicional da fase correspondente. O resultado obtido 

através da prova feita por Agendamento e pelo ENEM será publicado juntamente 

com o da Prova Tradicional. 

 

2.2.1.3. Matrícula 
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A matrícula é realizada pela internet e o modo de fazê-la consta no Manual do 

Candidato, passo a passo. Há também um prazo para a sua realização, indicação do 

curso e a data de início das aulas. 

 

 

2.2.2. Apoio Pedagógico aos Discentes 

 

 O apoio didático-pedagógico aos discentes do Curso de Serviço Social será 

realizado de diferentes maneiras: 

 

 visita às salas de aulas, com o objetivo de saber como as turmas estão se 

desenvolvendo, além de levar informações sobre a Instituição, eventos etc; 

 

 reuniões sistemáticas mensais, ou de quando demanda, com representantes 

de turmas e/ou centro acadêmico; 

 

 divulgação contínua aos discentes dos horários de Coordenação do Curso, 

Secretaria, Biblioteca, Laboratórios etc; 

 

 entrega do calendário Escolar, no início de cada semestre, com todas as 

informações acadêmicas da Instituição, como: calendário de provas, processo 

de faltas, dias letivos, recessos e demais serviços da Unidade. 

 

 Ademais, a Instituição conta com um corpo de profissionais disponível para o 

atendimento ao estudante, fora do expediente de aula, buscando dirimir dúvidas em 

relação às disciplinas e conteúdos ministrados, em salas específicas para o 

atendimento individual ou em grupo. Conta também com um Coordenador para cada 

curso existente, que fica à disposição dos estudantes e professores para o 

atendimento em relação à operacionalidade do curso e às questões acadêmico-

pedagógicas. 

 

  A Instituição promove a organização e a divulgação de atividades 

extracurriculares constantes e diversificadas, como semanas de estudo, seminários, 

congressos, palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos cursos 
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oferecidos com o intuito de integrar a comunidade científica e complementar a 

formação de sua comunidade acadêmica, além de incentivar a interdisciplinaridade. 

 

 

2.2.3. Acompanhamento Psicopedagógico 

 

  O Instituto Baiano de Ensino Superior - IBES oferece aos alunos um serviço de 

apoio psicopedagógico, destinado à orientação acadêmica no que diz a respeito à 

vida escolar do discente, envolvendo assuntos como notas, desempenho, trabalhos, 

provas e freqüência; além de servir como atendimento específico para orientar o 

corpo discente no que diz respeito a problemas de aprendizagem. 

 

Com o objetivo de dar ao alunado maior apoio e orientações que ajudem no seu 

aprendizado, o NAPp – NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO – constitui-se 

num núcleo estruturado para melhor atender e orientar nosso alunado. 

 

Atualmente, o NAPp vem buscando espaço e atuação que visa vencer dificuldades 

encontradas pelos próprios alunos no que diz respeito à sua própria atuação. 

Encontros periódicos são realizados objetivando o suporte psicopedagógico, de 

modo a afastar barreiras encontradas pelos alunos no seu aprendizado. 

 

Os encontros são realizados em plantões previamente agendados pelos próprios 

alunos, diretamente com a professora gestora do Núcleo ou as auxiliares de 

coordenação. O atendimento é realizado mediante orientações individuais a alunos 

encaminhados pelos professores, Coordenadores de Curso ou para aqueles que 

procuram o serviço espontaneamente. O Regimento do NAPp encontra-se à 

disposição. 

 

2.2.4. Mecanismos de Nivelamento 

 

É oferecido, gratuitamente, o curso de nivelamento em língua portuguesa, 

matemática e metodologia da pesquisa. O curso acontece semestralmente e através 

dele podemos oferecer ao nosso alunado uma oportunidade de sanar possíveis 

dificuldades. 
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2.2.5. Atendimento Extraclasse 

 

O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pelo Coordenador de 

Curso, pelos professores em regime de trabalho de tempo integral e tempo parcial, 

com jornada semanal específica para essa finalidade.  

 

 

2.2.6. Acompanhamento dos Egressos 

 

O Instituto Baiano de Ensino Superior - IBES conta com o IAP – Instituto de 

Acompanhamento Profissional que busca promover o acompanhamento dos 

egressos. 

 

O Instituto de Acompanhamento Profissional tem como objetivo manter uma linha 

permanente de estudos e análises sobre os egressos, a partir das informações 

coletadas, para avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação do 

profissional às necessidades do mercado de trabalho.O IAP conta com uma base de 

dados, com informações atualizadas dos egressos; mecanismos para a promoção 

de um relacionamento contínuo entre a Instituição e seus egressos; e mecanismos 

para avaliar a adequação da formação do profissional para o mercado de trabalho. 

 

A partir das informações constantes na base de dados será possível estabelecer um 

canal de comunicação com os egressos, por meio do qual os ex-alunos cadastrados 

recebem informações sobre eventos, cursos, atividades e oportunidades oferecidas 

pela Instituição. O retorno dos egressos sobre o ensino recebido é fundamental para 

o aprimoramento da Instituição. Para tanto, serão aplicados questionários para obter 

informações sobre o curso realizado (pontos positivos e negativos), a atuação no 

mercado de trabalho, dificuldades encontradas na profissão, perfil do profissional 

exigido no mercado, interesse em realizar outros cursos de graduação e pós-

graduação. 
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 DIMENSÃO 3  - CORPO DOCENTE 

 

3.1. Administração Acadêmica 

 

3.1.1. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Serviço Social é composto por 

professores responsáveis pela formulação da proposta pedagógica, pela 

implementação e desenvolvimento do curso, atendendo aos requisitos estabelecidos 

na Portaria MEC nº 147/2007. 

 

Compete ao Núcleo Docente Estruturante: 

 

a) Participar plenamente da elaboração e atualização do projeto pedagógico do 

curso; 

 

b) Propor alterações do projeto pedagógico do curso, quando for pertinente; 

 

c) Estimular o corpo docente a apresentar propostas curriculares inovadoras 

para o curso; 

 

d) Motivar a participação efetiva nas mudanças curriculares e pedagógicas;  

 

e) Estabelecer mecanismos de representatividade do corpo docente nas 

propostas de alterações do projeto pedagógico; 

 

f) Buscar a implementação do projeto pedagógico do curso, preservando as 

características e peculiaridades regionais da comunidade local. 

 

Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante estão vinculados 

às atividades essenciais do curso, entre elas: docência, orientação de estágio e 

monografia; acompanhamento de atividades complementares; orientação de 
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pesquisa e desenvolvimento de atividades de extensão, atualização do próprio 

Projeto Pedagógico. 

 

 

3.1.2. Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

Integrado pelo Coordenador de Curso e por mais 4 (quatro) professores. 

 

 

3.1.3. Titulação e Formação Acadêmica do NDE 

 

 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

 

NOME DO PROFESSOR TITULAÇÃO 
FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

Ana Angélica Martins 

Andrade 
Mestre Serviço Social 

Fabiano Vianna Oliveira Mestre Comunicação Social 

Aliger dos S Pereira Doutora Administração 

Anselmo Angelim Mestre Quimica 

Luiz Henrique Pinto Mestre Ciências Econômicas 

 

 

3.1.4. Regime de Trabalho do NDE 

 

NOME DO PROFESSOR  

Ana Angélica Martins Andrade Integral 

Fabiano Vianna Oliveira Integral 

Aliger dos S Pereira Integral 

Anselmo Angelim Parcial  

Luiz Henrique Pinto Integral 
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3.1.5. Coordenação do Curso 

 

  A Instituição reconhece a coordenação do curso como uma liderança importante 

para a concepção, a execução e o aperfeiçoamento do projeto pedagógico do curso 

que oferece. Para a escolha da coordenação do curso, a IES buscará respeitar os 

critérios indicados a seguir: 

 

 Professores com formação acadêmica correspondente a mestre ou doutor; 

 

 Professores com, pelo menos, 2 anos de experiência acadêmica e não-

acadêmica; 

 

 Professores com dedicação integral (40 h) ao curso e à Instituição; 

 

 Professores capazes de liderar processos acadêmico-pedagógicos 

envolvendo professores e estudantes; 

 

 Professores interessados em conhecer o projeto dos estudantes, as 

demandas do mercado de trabalho e as necessidades da comunidade 

para, de alguma forma, fortalecer os programas educacionais que a 

Instituição oferece; 

 

 Professores aptos a selecionar, produzir ou utilizar informações que 

subsidiem os processos decisórios que envolvem sua função; e 

 

 Professores com boa capacidade de comunicação oral e escrita. 

 

 

 

3.1.5.1. Participação da Coordenação do Curso nos Órgãos Colegiados da IES 

 

O Regimento da IES prevê a participação do Coordenador do curso no 

Conselho Acadêmico, órgão de coordenação e assessoramento consultivo e 

deliberativo em matéria didático-científica e administrativa e no Colegiado de Curso, 
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órgão de natureza consultiva, representativo da comunidade acadêmica, anualmente 

constituído.  

 

 As atribuições previstas para o coordenador do curso são de natureza política, 

gerencial, acadêmica e institucional, conforme consta no PDI. 

 

3.1.6. Titulação e Formação do Coordenador do Curso 

 

Ana Angélica Martins da Trindade  

End.: Rua Cesar Zama, 199 Apart. 903 Barra Salvador Bahia  

Tel.: (71) 88087490 

E-mail: angélica.ana@gmail.com 

 

Currículo no Sistema de Currículos Lattes:  

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763664A1 

 

Titulação:  

Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(1996) e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (2001). 

Atualmente é professora assistente do Departamento de Medicina Preventiva e 

Social da Faculdade de Medicina (UFBA) e doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Ciências Sociais da UFBA. Tem experiência na área de Sociologia 

Política, com ênfase em saúde, políticas públicas e justiça social, sendo atuante em 

relação aos seguintes temas: medicina social, ação participativa e democracia. 

 

3.1.7. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

 

Regime de Trabalho: Integral 

 

 

3.1.8. Composição e funcionamento do Colegiado de Curso 
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O Colegiado de Curso, previsto no Regimento da IES, é um órgão de 

natureza consultiva, representativo da comunidade acadêmica, anualmente 

constituído, e que tem a seu cargo a coordenação didática dos respectivos cursos. 

  

O Colegiado de Curso é constituído, para cada curso, por três docentes que 

ministram disciplinas distintas do currículo pleno, pelo coordenador do curso em 

questão e por um representante do corpo discente. 

 

Os docentes membros do Colegiado de Curso são indicados anualmente por 

seus pares e o representante do corpo discente deve ser um aluno regularmente 

matriculado no curso, indicado anualmente por seus pares. 

 

NOME DO PROFESSOR 

Ana Angélica Martins da Trindade 

Aliger dos S Pereira 

Fabiano Viana Oliveira 

Luiz Henrique Pinto 

 

 

Atribuições e Competências 

 

São atribuições do Colegiado de Curso: 

 

 acompanhar as atividades técnico-didáticas no âmbito do curso; 

 

 propor diretrizes para a elaboração de currículos, programas e normas 

metodológicas de ensino, em atendimento às regras aprovadas pelo 

Conselho Acadêmico; 

 

 propor, por iniciativa própria ou quando solicitado, projetos de ensino, de 

pesquisa e de extensão ao Conselho Acadêmico; 

 

 estabelecer normas de orientação e coordenação do ensino, no âmbito do 

curso; 
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 elaborar, por solicitação de seu Presidente ou do Conselho Acadêmico, 

propostas de currículos e reformulações curriculares a serem submetidas à 

apreciação daquele Colegiado; 

 

 fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas 

e respectivos programas; 

 

 elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das 

disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares 

emanadas dos órgãos educacionais competentes; 

 

 sugerir alterações curriculares e o ajustamento de planos de ensino de 

disciplinas de acordo com os objetivos de curso e do perfil do profissional a 

ser formado, com base nas diretrizes curriculares aprovadas pelo Ministério 

da Educação; 

 

 promover a avaliação do curso; 

 

 decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante 

requerimento dos interessados; 

 

 decidir sobre a dependência de disciplinas na programação acadêmica do 

aluno, respeitado o disposto no Regimento da Instituição e em normas do 

Conselho Acadêmico; 

 

 colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; e 

 

 exercer outras atribuições que lhe forem delegadas pelos demais órgãos 

colegiados. 

   

  O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso e reúne-se 

ordinariamente duas vezes por semestre. 

 

 

3.1.9. Organização Acadêmico-Administrativa 
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  A IES entende que sua organização acadêmico-administrativa deve ser 

estruturada com o propósito de proporcionar aos professores, estudantes e 

membros da comunidade um atendimento com qualidade e presteza. Nesse sentido, 

a Instituição dispõe de órgãos administrativos e de apoio que possibilitem alcançar 

este objetivo, por meio do envolvimento de uma equipe qualificada e apta a lidar 

com as variadas questões suscitadas pelas atividades promovidas. 

 

  Podemos listar como principais órgãos de apoio, ligados diretamente à 

Coordenação Pedagógica, voltados ao atendimento aos agentes da comunidade 

acadêmica: secretaria, biblioteca e administração. Outros serviços administrativos, 

incluindo tesouraria, contabilidade, manutenção e zeladoria são ligados diretamente 

à Direção. 

 

3.1.9.1. Organização do Controle Acadêmico 

 

 

A organização do controle acadêmico segue as normas regimentais 

estabelecidas. O registro e o controle acadêmico de matrícula, trancamento, 

transferência e aproveitamento de estudos são de responsabilidade da Secretaria. 

As questões acadêmicas, expedição de atestados, históricos escolares, registro de 

diplomas, entre outras atividades, também estão a cargo da Secretaria. A verificação 

e o registro de freqüência, notas, aprovação/reprovação são de responsabilidade do 

professor e o seu controle cabe à Secretaria. 
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3.1.9.2. Pessoal Técnico-Administrativo 

 

 

O corpo técnico-administrativo e de apoio é contratado de acordo com as 

normas da Consolidação das Leis de Trabalho e as da Entidade Mantenedora, 

sendo constituído por todos os funcionários não-docentes da IES, a saber: agentes 

administrativos, auxiliares de serviços, secretarias e demais funcionários 

indispensáveis na forma do organograma estrutural da Instituição. 

 

A quantidade de profissionais do corpo técnico-administrativo é adequada às 

necessidades do Curso de Serviço Social. 

 

3.2. Formação Acadêmica e Profissional dos Docentes 

   

O corpo docente do Curso de Serviço Social é constituído por docentes com 

formação específica e titulação compatível aos conteúdos ministrados, à natureza 

das atividades acadêmicas que desenvolverá, às características do contexto da 

região e à concepção do curso. 
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3.2.1. Titulação  

 

  O quadro adiante traz o corpo docente responsável pelas disciplinas da matriz 

curricular do curso, com a maior titulação:  

 

 

 

DISCIPLINAS DOCENTES CPF 
GRADUAÇÃO/ IES e 

ANO DE CONCLUSÃO 

TITULAÇÃO/ 

ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO/ IES 

E ANO DE 

CONCLUSÃO 

1º SEMESTRE 

FUND. HIST. TEOR. E MET. 

DO SERVIÇO SOCIAL 

ANA ANGÉLICA 

MARTINS DA 

TRINDADE 

598.109.715-91 

BACHAREL EM SERVIÇO 

SOCIAL. 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO, UFRJ, 

BRASIL/1996 

MESTRADO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

UFBA, BRASIL/ 2001 

INTERPRETAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE TEXTOS 

FABIANO VIANA 

OLIVEIRA 
861.364.885-15 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL/UCSAL / 1995 

MESTRE / CIENCIAS 

SOCIAIS/ UFBA/ 2001 

 

TEORIA E TÉCNICA DE 

COMUNICAÇÃO 

FABIANO VIANA 

OLIVEIRA 
861.364.885-15 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL/UCSAL / 1995 

MESTRE / CIENCIAS 

SOCIAIS/ UFBA/ 2001 

 

ADMINISTRAÇÃO E 

PLANEJAMENTO SOCIAL 

ALIGER DOS S 

PEREIRA 
863.856.585-20 

GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO DE 

EMPRESAS.  

UNIVERSIDADE SALVADOR, 

UNIFACS, BRASIL./ 1996 

DOUTORADO EM 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL E 

URBANO (CONCEITO CAPES 

4).  

UNIVERSIDADE SALVADOR, 

UNIFACS, BRASIL./ 2012 

HOMEM E SOCIEDADE 
FABIANO VIANA 

OLIVEIRA 
861.364.885-15 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL/UCSAL / 1995 

MESTRE / CIENCIAS 

SOCIAIS/ UFBA/ 2001 

 

PSICOLOGIA DO 

DESENVOLVIMENTO: 

CICLO VITAL 

ROSANGELA C. NETO 939145475-53 
PEDAGOGIA – UESC - 

2001 

MESTRE EM TEOLOGIA 

PELA EST,2012 

 

 

HISTÓRIA DO 

PENSAMENTO FILOSÓFICO 

ANDERSON SILVEIRA 

SILVA 
630.786.785-04 

CIÊNCIAS SOCIAS / 

UFBA 2000 

MESTRE EM CIÊNCIAS 

SOCIAIS / UFBA /2003 
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ESTUDOS DISCIPLINARES 

ANA ANGÉLICA 

MARTINS DA 

TRINDADE 

598.109.715-91 

BACHAREL EM SERVIÇO 

SOCIAL. 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO, UFRJ, 

BRASIL/1996 

MESTRADO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

UFBA, BRASIL/ 2001 

ATIVIDADES PRÁTICAS 

SUPERVISIONADAS 

ANA ANGÉLICA 

MARTINS DA 

TRINDADE 

598.109.715-91 

BACHAREL EM SERVIÇO 

SOCIAL. 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE 

JANEIRO, UFRJ, 

BRASIL/1996 

MESTRADO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

UFBA, BRASIL/ 2001 

2º SEMESTRE 

ANTROPOLOGIAE 

CULTURA BRASILEIRA 

FABIANO VIANA 

OLIVEIRA 
861.364.885-15 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL/UCSAL / 1995 

MESTRE / CIENCIAS 

SOCIAIS/ UFBA/ 2001 

 

COMUNICAÇÃO E 

EXPRESSÃO 

FABIANO VIANA 

OLIVEIRA 
861.364.885-15 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL/UCSAL / 1995 

MESTRE / CIENCIAS 

SOCIAIS/ UFBA/ 2001 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA 

ADMINISTRAÇÃO 

ALIGER DOS S 

PEREIRA 
863.856.585-20 

GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO DE 

EMPRESAS.  

UNIVERSIDADE SALVADOR, 

UNIFACS, BRASIL./ 1996 

DOUTORADO EM 

DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL E 

URBANO (CONCEITO CAPES 

4).  

UNIVERSIDADE SALVADOR, 

UNIFACS, BRASIL./ 2012 

TEORIA GERAL DO 

SERVIÇO SOCIAL 
CARINE PASSOS 859.595.455-00 

SERVIÇO SOCIAL – 

BACHARELADO 

UCSAL –01/1998 

 

ESPECIALISTA EM 

SAÚDE MENTAL: 

PREVENÇÃO, 

PROMOÇÃO E 

RECUPERAÇÃO (IBPEX) 

INTRODUÇÃO AO 

PENSAMENTO 

ANTROPOLÓGICO 

 

FABIANO VIANA 

OLIVEIRA 

861.364.885-15 
COMUNICAÇÃO 

SOCIAL/UCSAL / 1995 

MESTRE / CIENCIAS 

SOCIAIS/ UFBA/ 2001 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS 
FABIANO VIANA 

OLIVEIRA 
861.364.885-15 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL/UCSAL / 1995 

MESTRE / CIENCIAS 

SOCIAIS/ UFBA/ 2001 

ESTUDOS DISCIPLINARES 

ANA ANGÉLICA 

MARTINS DA 

TRINDADE 

598.109.715-91 

BACHAREL EM SERVIÇO 

SOCIAL. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO, 

UFRJ, BRASIL/1996 

MESTRADO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

UFBA, BRASIL/ 2001 

ATIVIDADES PRÁTICAS 

SUPERVISIONADAS 

ANA ANGÉLICA 

MARTINS DA 

TRINDADE 

598.109.715-91 

BACHAREL EM SERVIÇO 

SOCIAL. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO, 

UFRJ, BRASIL/1996 

MESTRADO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

UFBA, BRASIL/ 2001 
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3º SEMESTRE 

INTRODUÇÃO AO 

PENSAMENTO 

SOCIOLÓGICO 

FABIANO VIANA 

OLIVEIRA 
861.364.885-15 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL/UCSAL / 1995 

MESTRE / CIENCIAS 

SOCIAIS/ UFBA/ 2001 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

CARLOS MÁRCIO 

RIBEIRO P. DE 

CERQUEIRA 

404.396.405-63 

GRADUAÇÃO EM DIREITO.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

BAHIA, UFBA, BRASIL./ 1987 

ESPECIALIZAÇÃO EM 

METODOLOGIA DO ENSINO 

SUPERIOR 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

DA BAHIA, FEBA, 

BRASIL. 1989 

PRINCÍPIOS GERAIS DE 

ECONOMIA 

LUIZ HENRIQUE 

PINTO 
252.629.555-68 

CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ 

UEFS/ 1991 

MESTRE EM 

CONTABILIDADE / FVC / 

2005 

 

RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS E 

AFRODESCENDÊNCIA 

FABIANO VIANA 

OLIVEIRA 
861.364.885-15 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL/UCSAL / 1995 

MESTRE / CIENCIAS 

SOCIAIS/ UFBA/ 2001 

 

FILOSOFIA, 

COMUNICAÇÃO E ÉTICA 

FABIANO VIANA 

OLIVEIRA 
861.364.885-15 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL/UCSAL / 1995 

MESTRE / CIENCIAS 

SOCIAIS/ UFBA/ 2001 

 

SERVIÇO SOCIAL E 

REALIDADE REGIONAL 

ANA ANGÉLICA 

MARTINS DA 

TRINDADE 

598.109.715-91 

BACHAREL EM SERVIÇO 

SOCIAL. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO, UFRJ, 

BRASIL/1996 

MESTRADO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

UFBA, BRASIL/ 2001 

SERVIÇO SOCIAL: 

SURGIMENTO E 

INSTITUCIONALIZAÇÃO NO 

BRASIL 

CARINE PASSOS 859.595.455-00 

SERVIÇO SOCIAL – 

BACHARELADO 

UCSAL –01/1998 

ESPECIALISTA EM 

SAÚDE MENTAL: 

PREVENÇÃO, 

PROMOÇÃO E 

RECUPERAÇÃO (IBPEX) 

ESTUDOS DISCIPLINARES 

ANA ANGÉLICA 

MARTINS DA 

TRINDADE 

598.109.715-91 

BACHAREL EM SERVIÇO 

SOCIAL. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO, UFRJ, 

BRASIL/1996 

MESTRADO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

UFBA, BRASIL/ 2001 

ATIVIDADES PRÁTICAS 

SUPERVISIONADAS 

ANA ANGÉLICA 

MARTINS DA 

TRINDADE 

598.109.715-91 

BACHAREL EM SERVIÇO 

SOCIAL. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO, UFRJ, 

BRASIL/1996 

MESTRADO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

UFBA, BRASIL/ 2001 

4º SEMESTRE 

ESTATÍSTICA 
ANSELMO ANGELIM 

GOMES DE LIMA 
194.908.445-00 

ENGENHARIA 

QUIMICA/UFBA/ 1985 

MESTRE EM  

QUIMICA/UFBA/ 1994 

 

 

LEGISLAÇÃO SOCIAL E CARLA PATRÍCIA 759.068.645-04 GRADUAÇÃO EM DIREITO.  ESPECIALIZAÇÃO EM 
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PREVIDENCIÁRIA COELHO DALTRO UNIVERSIDADE SÃO 

FRANCISCO - BRAGANÇA PTA/ 

1988 

DIREITO EMPRESARIAL. 

UNIVERSIDADE 

PRESBITERIANA 

MACKENZIE, MACKENZIE, 

BRASIL. 1999 

ÉTICA PROFISSIONAL 
FABIANO VIANA 

OLIVEIRA 
861.364.885-15 

COMUNICAÇÃO 

SOCIAL/UCSAL / 1995 

MESTRE / CIENCIAS 

SOCIAIS/ UFBA/ 2001 

 

ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS DE PESQUISA 

ANDERSON 

SILVEIRA SILVA 
630.786.785-04 

CIÊNCIAS SOCIAS / UFBA 

2000 

MESTRE EM CIÊNCIAS 

SOCIAIS / UFBA /2003 

 

AÇÃO SOCIAL JUNTO À 

CRIANÇA, ADOLESCENTE 

/TERCEIRA IDADE 

CARINE PASSOS 859.595.455-00 

SERVIÇO SOCIAL – 

BACHARELADO 

UCSAL –01/1998 

 

ESPECIALISTA EM 

SAÚDE MENTAL: 

PREVENÇÃO, 

PROMOÇÃO E 

RECUPERAÇÃO (IBPEX) 

OBSERVAÇÃO ORIENTADA 

(SUPERVISÃO) 

ANA ANGÉLICA 

MARTINS DA 

TRINDADE 

598.109.715-91 

SERVIÇO SOCIAL. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO, UFRJ, 

BRASIL/1996 

MESTRADO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

UFBA, BRASIL/ 2001 

SERVIÇO SOCIAL E 

QUESTÃO SOCIAL 
CARINE PASSOS 859.595.455-00 

SERVIÇO SOCIAL – 

BACHARELADO 

UCSAL –01/1998 

 

ESPECIALISTA EM 

SAÚDE MENTAL: 

PREVENÇÃO, 

PROMOÇÃO E 

RECUPERAÇÃO (IBPEX) 

ESTUDOS DISCIPLINARES 

ANA ANGÉLICA 

MARTINS DA 

TRINDADE 

598.109.715-91 

BACHAREL EM SERVIÇO 

SOCIAL. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO, UFRJ, 

BRASIL/1996 

MESTRADO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

UFBA, BRASIL/ 2001 

ATIVIDADES PRÁTICAS 

SUPERVISIONADAS 

ANA ANGÉLICA 

MARTINS DA 

TRINDADE 

598.109.715-91 

BACHAREL EM SERVIÇO 

SOCIAL. 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO DE JANEIRO, UFRJ, 

BRASIL/1996 

MESTRADO EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA BAHIA, 

UFBA, BRASIL/ 2001 

 

 O quadro a seguir apresenta o resumo da titulação dos docentes do curso. 

 

Tabela Resumo - Titulação em % 
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Titulação Qtde. 
% do 

Total 

Na área do 

curso 

Em Outras 

Áreas 

Qtde. Qtde. 

Doutorado 1 10% 0 1 

Mestrado 6 60% 0 6 

Especialização 3 30% 0 3 

Total 10 100% 0 10 

 

 

3.2.2. Regime de trabalho e titulação 

 

 

 

A seguir, apresenta-se a relação nominal dos professores, seguida da 

titulação e do regime de trabalho.  

 

 

DOCENTES TITULAÇÃO 
REGIME DE 

TRABALHO 

Aliger dos S Pereira  Doutora Integral 

Ana Angélica Martins da Trindade Mestre Integral 

Anderson Silveira Silva  Mestre Parcial 

Anselmo Angelim Gomes de Lima  Mestre Parcial 

Carine Passos  Especialista Horista 

Carla Patrícia Coelho Daltro  Especialista Parcial 

Carlos Márcio Ribeiro P. de Cerqueira  Especialista Integral 

Fabiano Viana Oliveira  Mestre Integral 

Luiz Henrique Pinto Mestre Integral 

Rosângela Silva Neto Camera  Mestre Parcial 

 

 

O quadro a seguir apresenta o resumo do regime de trabalho dos docentes do 

curso. 
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Tabela Resumo - Regime de Trabalho em % 

 

REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES QUANTIDADE 

 (Nº.) (%) 

Tempo Integral 5 50% 

Tempo Parcial 4 40% 

Horista 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 

3.2.3. Tempo de Experiência Acadêmica no Magistério Superior  

 

DOCENTES 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

NO MAGISTÉRIO 

SUPERIOR 

Aliger dos S Pereira  12 

Ana Angélica Martins da Trindade   19 

Anderson Silveira Silva  08 

Anselmo Angelim Gomes de Lima  10 

Carine Passos  06 

Carla Patrícia Coelho Daltro  09 

Carlos Márcio Ribeiro P. de Cerqueira  24 

Fabiano Viana Oliveira  12 

Luiz Henrique Pinto  11 

Rosângela Silva Neto Camera  13 

 

 

3.2.4. Tempo de Experiência Profissional (FORA DO MAGISTÉRIO) 

 

 

 DOCENTES 
TEMPO DE EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL FORA DO 
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MAGISTÉRIO 

Aliger dos S Pereira  18 - 

Ana Angélica Martins da Trindade   20 

Anderson Silveira Silva  08 

Anselmo Angelim Gomes de Lima  27 

Carine Passos  16 

Carla Patrícia Coelho Daltro  14 

Carlos Márcio Ribeiro P. de Cerqueira  28 

Fabiano Viana Oliveira  15 

Luiz Henrique Pinto  30 

Rosângela Silva Neto Camera  13 
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V. INSTALAÇÕES 

 

 

4.1. Instalações Gerais 

 

4.1.1. Espaço Físico 

 

 O Campus tem 8.000 m² de área e 4.500 m² de área construída. As instalações 

físicas são inteiramente adequadas às funções a que se destinam e estão descritas 

a seguir: 

 

 

Dependências/Serventias Quantidade M2 

Sala de Direção 01 18 m² 

Sala de Coordenação Pedagógica 01 20 m² 

Salas de Coordenação de Cursos 08 7 m² 

Sala de Professores 01 35 m² 

Sala de Aux. De Coordenação 01 22 m² 

Agencia Modelo 01 20 m² 

Laboratório de RTVC 01 38 m² 

Gerencia de unidade 01 20 m² 

Departamento Pessoal 01 14 m² 

Salas de Aula  02 25 m² 

Salas de Aula  06 30 m² 

Salas de Aula 09 40 m² 

Salas de Aula 02 50 m² 

Salas de Aula  08 60 m² 

Sanitários PA1 04 15,36 m² 
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Sanitários PAC 03 16,80 m² 

Pátio Coberto / Área de Lazer / Convivência 01 123,66 m² 

Tesouraria/ Secretaria 01 60 m² 

Praça de Alimentação 01 40 m² 

Laboratórios de Informática 01 30 m² 

Laboratórios de Informática 01 38 m² 

Laboratórios de Informática 01 45 m² 

Laboratório de Fisioterapia 01 54 m² 

Laboratório de Fisioterapia 01 36 m² 

Auditório 01 90 m² 

Biblioteca 01 120 m² 

Sala de Leitura 01 30 m² 

Depósito 01 30 m² 

Sala de Manutenção 01 9 m² 

Sala de materiais de Limpeza 01 6 m² 

Almoxarifado 01 40 m² 

 

 

4.1.1.1. Sala de Professores e Sala de Reuniões 

 

Nas instalações físicas da IES há sala de professores, equipada com 

microcomputadores com acesso à Internet, além de sala de reuniões, que atendem 

às condições de salubridade e aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, 

acústica, ventilação, conservação e comodidade necessária à atividade proposta.  

 

 

4.1.1.2. Gabinetes de Trabalho para Professores/ Núcleo Docente Estruturante e 

Coordenação de Curso 
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Para os professores em regime de tempo integral serão disponibilizados 

espaços de trabalho que favorecerão a permanência do corpo docente no ambiente 

da Instituição.  

 

A Coordenação do Curso de Serviço Social ocupará uma sala exclusiva, com 

boa iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo às 

condições de salubridade. Estão disponíveis também microcomputadores com 

acesso à Internet.  

 

4.1.1.3. Salas de Aula 

 

Todas as salas de aula são bem dimensionadas, dotadas de isolamento 

acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e aparelhagem específica, atendendo a 

todas as condições de salubridade.  

 

4.1.1.4. Infraestrutura de acesso para Portadores de Necessidades Especiais ou 

com Mobilidade Reduzida 

 Para os alunos portadores de deficiência física, o IBES apresenta as 

seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços 

de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no 

estacionamento; rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de 

rodas;·portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso 

de cadeira de rodas;·barras de apoio nas paredes dos banheiros;·lavabos, 

bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de cadeira de 

rodas. 

Em relação aos alunos portadores de deficiência visual, o IBES está 

comprometida, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, a 

proporcionar sala de apoio contendo: máquina de datilografia Braille, impressora 

Braille acoplada a computador, sistema de síntese de voz;·gravador e fotocopiadora 

que amplie textos; acervo bibliográfico em fitas de áudio; software de ampliação de 

tela; equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal; lupas, réguas de leitura; scanner acoplado a computador; acervo 

bibliográfico dos conteúdos básicos em Braille. 
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Em relação aos alunos portadores de deficiência auditiva, IBES está 

igualmente comprometido, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do 

curso, a proporcionar intérpretes de língua de sinais, especialmente quando da 

realização de provas ou sua revisão, complementando a avaliação expressa em 

texto escrito ou quando este não tenha expressado o real conhecimento do aluno; 

flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico; 

aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, (para o 

uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver 

matriculado); materiais de informações aos professores para que se esclareça a 

especificidade lingüística dos surdos. 

O IBES coloca à disposição de professores, alunos, funcionários portadores 

de deficiência ou com mobilidade reduzida suporte técnico que permitam o acesso 

às atividades acadêmicas e administrativas em igualdade de condições com as 

demais pessoas.  

 

4.1.1.4.1. Atendimento Prioritário, Imediato e Diferenciado 

 

 A IES tem normas internas sobre o tratamento a ser dispensado a professores, 

alunos e funcionários portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir 

qualquer tipo de discriminação, garantindo o atendimento prioritário, imediato e 

diferenciado aos alunos e docentes portadores de necessidades especiais ou com 

mobilidade reduzida. 

 

 Quaisquer falhas por parte do corpo técnico-administrativo ou docente em seguir 

estas normas podem ser comunicadas pelo aluno diretamente à Coordenação ou à 

Direção da Instituição, que tomará as providências cabíveis, conforme instrui o 

Regimento da Instituição, para que sejam respeitadas de fato a dignidade e a 

cidadania integral do indivíduo. 

 

4.1.1.4.2. Serviços de Tradução e Interpretação de Linguagem Brasileira de Sinais - 

LIBRAS 

 

  LIBRAS é parte integrante dos conteúdos curriculares dos cursos da Instituição. 

Assim sendo, prevê-se que, nos próximos anos, o contingente de alunos e 
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professores, além de funcionários do corpo técnico-administrativo, preparados para 

entender e fazer-se entender em LIBRAS torne-se significativo, contribuindo para 

mais ampla integração de eventuais novos alunos dependentes deste meio de 

comunicação. 

 

 

4.1.2. Equipamentos de Informática 

   

Qtde. 

Labs

. 

Qtde. 

Equip. 
Configurações Softwares 

03 

20 

20 máquinas       

13 monitores 18’’   e 7 monitores 

de 15’’ Lenovo, HD 160Gb, 

memória 1Gb, processador Intel 

Celeron  2.00Ghz 

 

Turbo Pascal 7.0; 

* Windows Server (versão 

mais nova); 

* Windows Seven; 

* Office; 

* Antivírus (McAffee); 

* Vision (Versão mais 

nova); 

* SQL; 

* Sistema ERP (ou 

equivalente para 

simulações); 

* Cobit (para simulação de 

gerenciamento de redes); 

* Workbench; 

  

 

18 

18 máquinas:  

18 monitores de 15’’ 

 Lenovo Think Centre, HD 160Gb, 

memória 1Gb, processador Intel 

celeron 2.60Ghz  

 

28 

28 máquinas  

14 HP, monitor de 15’’, HD de 160 

Gb, memória 1Gb, processador 

Intel Celeron 2.20Ghz 

14 Lenovo E200, Monitor de 15’’, 

HD160Gb, memória de 1Gb, 

processador Intel Celeron 2.20Ghz 

 

 

4.1.2.1.  Política de Acesso aos Equipamentos de Informática 
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Os laboratórios são destinados às aulas práticas, conforme o cronograma 

estabelecido, e às necessidades dos professores dentro do horário de aula, podendo 

ser reservados com antecipação de, pelo menos, 24 horas antes das aulas.  

 

Das 07h às 22h00, os laboratórios são destinados aos estudantes para que 

aprimorem seus conhecimentos técnicos e executem trabalhos acadêmicos. A 

permanência dos estudantes nesse horário é acompanhada por monitores, em 

tempo integral, com a finalidade de orientá-los, de acordo com as necessidades 

institucionais. 

 

 

4.1.2.2. Relação Equipamento/Aluno/Curso 

 

 

O número de equipamentos existentes no Laboratório de Informática da IES é 

suficiente para o atendimento dos cursos em funcionamento.  
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4.1.2.3. Recursos Audiovisuais e Multimídia 

 

 

Em apoio às metodologias de ensino adotadas, a IES propiciará à sua 

comunidade acadêmica o uso de tecnologia educacional contemporânea, de acordo 

com o quadro seguinte: 

 

 

Recursos audiovisuais 

Descrição Qtde. 

Aparelhos de TV 03 

Videocassete 05 

Retroprojetores 17 

Data Show 11 

 

 

4.1.3. Serviços 

 

4.1.3.1. Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

A manutenção e a conservação das instalações físicas em geral, dependendo 

de sua amplitude, são executadas por funcionários do IBES ou por meio de 

contratos com empresas especializadas.  

 

4.1.3.2. Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

 

A manutenção dos equipamentos do Laboratório e material de apoio é 

realizada por técnicos responsáveis da própria Instituição e também por técnicos 

contratados por meio de convênio com empresas da região para o diagnóstico de 

falhas e respectivas manutenções. 
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A manutenção externa é realizada regularmente, duas vezes por ano, 

mediante solicitação escrita feita pelos monitores do laboratório e, sempre que se 

fizer necessário, pela equipe interna. 

 

4.1.3.3. Pessoal Técnico de Apoio 

 

O pessoal técnico de apoio é orientado por um Chefe e Auxiliares de 

Laboratório, capazes de oferecer o suporte aos usuários dos laboratórios, sejam 

eles estudantes ou professores. Esses profissionais estão disponíveis nos 

laboratórios durante os períodos previstos de funcionamento da Instituição. Caso o 

número de usuários dos laboratórios aumente, haverá o compromisso firmado de 

ampliar esta equipe. 

 

Planos de Melhoria e Expansão 

 

Com a ampliação do número de ingressos, a Instituição prevê, além da 

contratação de pessoal técnico especializado, a aquisição de equipamentos 

atualizados, a cada ano, que atendam às necessidades dos corpos discente e 

docente do curso proposto, estando em constante atualização, conforme as 

exigências do curso, dos estudantes e do mercado de trabalho. 

 

4.1.4. Biblioteca  

  

Atualmente, quando informações rápidas e eficientes são um marco em 

qualidade de serviço, a Biblioteca tem como responsabilidade apoiar e disseminar 

todas as formas de conhecimento pertencentes a um contexto global de informação.  

 

Para que estes propósitos se concretizem, a Biblioteca conta com um acervo 

que segue plenamente os padrões de qualidade exigidos, composto por material 

atualizado tanto para o uso do corpo docente quanto para o uso do corpo discente, 

ao mesmo tempo em que busca sempre a melhor estruturação do espaço para a 

formação do estudante e de melhores resultados para a satisfação de seus usuários. 

 

A Instituição entende ser imprescindível a aquisição de livros e periódicos 

indicados pelo corpo docente, a fim de cumprir o atendimento das ementas de cada 
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disciplina, sempre em consonância com as Diretrizes Curriculares do MEC, além de 

atender a assuntos de interesse e complementação à formação dos estudantes.  

 

 

4.1.4.1. Acervo 

 

4.1.4.1.1. Livros das Bibliografias Básica e Complementar 

 

  No período entre a abertura de um Pedido de Reconhecimento no e-MEC e a 

visita in loco, há uma contínua atualização do material no mercado editorial. Por 

conta disso, há uma constante adaptação do conteúdo e metodologia de ensino 

empregados nas disciplinas pelos professores, que procuram readequar os livros a 

serem utilizados em sala de aula buscando uma constante melhora na qualidade de 

ensino.  

 

  Os docentes das disciplinas e/ou coordenador do curso podem alterar as 

bibliografias à medida que julgarem necessário, desde que haja o material solicitado 

no acervo ou condição de aquisição. 

   

  Com base no Comunicado da Diretoria de Avaliação da Educação Superior de 14 

de Dezembro de 2010, caso haja atualização Bibliográfica, a Comissão Verificadora 

receberá da Instituição a Ementa com a Bibliografia devidamente atualizada e em 

acordo com o acervo no período de abertura do formulário eletrônico ou até o dia 

imediatamente anterior ao início da visita.  
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4.1.4.1.2. Periódicos Especializados 

  

  Assim como as Bibliografias, a manutenção dos títulos e coleções de periódicos 

respeita a Legislação vigente para cada curso e/ou categoria de curso. 

 

 

4.1.4.1.3. Política de Atualização do Acervo 

 

MATERIAIS DIRETRIZES 

LIVROS E OBRAS DE 

REFERÊNCIA 

Obedecer aos parâmetros estabelecidos pelo 

MEC para as proporções de exemplares por 

número de alunos das obras indicadas nas 

bibliografias. 

Atualizar o editorial quando preciso. 

Adquirir a solicitação dos professores e alunos 

intermediada pelos coordenadores. 

OBRAS SERIADAS 

(PERIÓDICOS, JORNAIS E 

REVISTAS) 

Adequar o acervo junto aos coordenadores de 

acordo com a legislação vigente. 

Consultar os conceitos das obras no  Programa 

Qualis da CAPES 

(http://qualis.capes.gov.br/webqualis) sempre que 

possível, já que nem todas as obras em circulação 

foram avaliadas. 

Verificar a circulação das obras em outros acervos 

utilizando o Catálogo Coletivo Nacional 

(http://ccn.ibict.br/busca.jsf). 

Priorizar obras que possuem acesso pela Internet 

sempre que possível. 

MULTIMÍDIA (VHSs/DVDs, 

Disquetes/CD ROMs e E-

books/Páginas Eletrônicas 

Adquirir a solicitação dos professores e alunos 

intermediada pelos coordenadores. 

 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis
http://ccn.ibict.br/busca.jsf
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4.1.4.2. Serviços 

 

A biblioteca oferece os seguintes serviços: 

 

 Acesso disponível pela internet ao acervo eletrônico; 

 Apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos; 

 Capacitação de usuários; 

 Pesquisa bibliográfica; e 

 Reserva da bibliografia usada nos cursos. 

 

4.1.5. Laboratórios Especializados 

 

A fim de concretizar seus objetivos institucionais e formar o egresso com o 

perfil descrito, a IES contará com a infraestrutura que, de fato, possibilitará o 

desenvolvimento das atividades propostas no Projeto do Curso de Serviço Social. 

Diante disso, para a prática profissional dos egressos destacam-se: 

 

 Laboratório de Informática que oferece, além das máquinas e dos 

softwares necessários, o apoio técnico especializado para os alunos, tanto 

em horários de aula como em horários “livres”. Todas as máquinas estão 

interligadas em rede, com acesso à “Internet”. 

 

 Recursos didáticos audiovisuais, tais como: computadores, projetores 

multimídia, retroprojetores, TVs, DVD Players, sistemas de som etc.  

 

 4.1.5.1. Infraestrutura e Serviços dos Laboratórios Especializados 

 

 Os laboratórios de informática utilizados pelo curso possuem instalações, 

mobiliário e equipamentos adequados aos trabalhos que são desenvolvidos. Tem 

como objetivo dar suporte aos trabalhos, e projetos desenvolvidos pelos alunos, 

atendendo: 

 

 às aulas práticas do curso; 
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 ao aluno interessado na prática dos conceitos apresentados em sala de 

aula, no horário que desejar; 

 aos componentes curriculares específicos; 

 ao desenvolvimento de estratégias de nivelamento em informática pela 

IES; e 

 às atividades complementares vinculadas ao ensino e à extensão. 
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(Anexo 1) 

Matriz Curricular 
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(Anexo 2) 

Ementário e Bibliografia 
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Disciplinas-Modalidade Presencial 

1º Período 

 

Disciplina: Libras 

Estudo de temas considerados relevantes para o exercício da função do professor 

em diferentes instituições de ensino inclusive públicas e particulares. Discussão de 

aspectos referentes a estudos lingüísticos e línguas de sinais, história da educação 

de surdos e a aquisição da escrita pelo surdo. A importância da LIBRAS no 

desenvolvimento sócio-cultural do surdo e em seu processo de escolarização, 

educação bilíngüe e bicultural. Vocabulário básico em LIBRAS. 

 

Bibliografia Básica 

 

MACHADO, P. C. A Política educacional de integração/inclusão: um olhar sobre 

o egresso surdo. Florianópolis: UFSC, 2008.  

HONORA, M. e FRISANCO, E. L. M. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: 

desvendando a comunicação pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda 

Cultural, 2011. 

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: Conhecimento além dos sinais. São 

Paulo: Pearson, 2011. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

Bibliografia Complementar  

 

FERNADES, Sueli. Especialização em educação especial e educação inclusiva: 

educação de surdos. Curitiba: IBPEX, 2002. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

LUCHESI, Maria Regina. Educação de pessoas surdas. São Paulo: Papirus, 2012. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. Curitiba: IBPEX, 2011. (Biblioteca 

Virtual da Pearson) 

 

  AD   ,  onice Mu ller de. Educação de surdos. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

MOURA, Maria Cecilia de. Educação para surdos: práticas e perspectivas II. São 

Paulo: Santos, 2001. 
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Disciplina: Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço 

Social 

 

 

 

Análise do processo de profissionalização do Serviço Social no modo de produção 

capitalista enquanto especialização do trabalho; as primeiras formas de assistência; 

a sistematização do trabalho; o advento formal da profissão; a evolução do papel do 

profissional. 

 

Bibliografia Básica 

 

CASTRO, M. M. História do serviço social na América Latina. Tradução de José 

Paulo Netto e Balkys Villalobos. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2007.   

IAMAMOTO, M. e CARVALHO, R. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: 

esboço de uma interpretação histórico-metodológica. 19 ed. São Paulo: Cortez e 

CELATS, 2003. 

NETTO, J. P. e BRAZ, M. Economia Política: uma introdução crítica. 8. ed. São 

Paulo: Cortez, 2012 – (Biblioteca básica de serviço social; v. 1) 

YAZBEK, Maria Carmelita. Social Service, History and Challenges. Rev. 

katálysis [online]. 2013, vol.16, n.spe, pp. 13-14. ISSN 1414-4980. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v16nspe/en_02.pdf. Acesso em 14/12/2013. 

WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 10 ed. São Paulo: 

Pioneira, 1996  

 

 

Bibliografia Complementar 

 

FALEIROS, V. de P. Política social do estado capitalista. 8. ed. São Paulo: 

Cortez, 2000. 

IAMAMOTO, M. V. Renovação e conservadorismo no serviço social: ensaios 

críticos. São Paulo: Cortez, 2007.  

MARTINELLI, M. L. Serviço Social: identidade e alienação. 8. ed. São Paulo: 

Cortez, 1989.  

http://www.scielo.br/pdf/rk/v16nspe/en_02.pdf
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PAULO NETTO, J. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 3. ed. São Paulo: 

Cortez, 2001.   

WEBER, Max. A gênese do capitalismo moderno. São Paulo: Ática, 2007. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 
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Disciplina: Interpretação e Produção de Textos  

 

Leitura, interpretação e conhecimento. Temas da atualidade. Diferentes linguagens. 

Estilos e gêneros discursivos. Qualidade do texto. Produção de texto. 

 

Bibliografia Básica 

 

FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Lições de texto: leitura e redação. 5 ed. São Paulo: 

Ática, 2012.   

FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários.       

22. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. ed. São 

Paulo: Contexto, 2013 - Ok 

 

Bibliografia Complementar 

 

ANDRADE, M. M. de; HENRIQUES, A. Língua Portuguesa: noções básicas para 

cursos superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

BLIKSTEIN, I. Técnicas de comunicação escrita. 22. ed. São Paulo: Ática, 2012.  

FIORIN, J. L.; PLATÂO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São 

Paulo: Ática, 2007.  

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M.  Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2.ed 

São Paulo: Contexto, 2012.  

PIGNATARI, Nínive. Como escrecer textos dissertativos. São Paulo: Áticam 2010.  

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=TIOJPP&nautor=1266546&refino=1&sid=18978548128273667485074&k5=EC58408&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=TIOJPP&nautor=1266546&refino=1&sid=18978548128273667485074&k5=EC58408&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OGATXT&nautor=794469&refino=1&sid=18978548128273667485074&k5=2A1A0E04&uid=
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/catalogo/busca.asp?parceiro=OGATXT&nautor=9002602&refino=1&sid=18978548128273667485074&k5=2A1A0E04&uid=
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Disciplina: Teorias e Técnicas de Comunicação  

 

Os instrumentos básicos da comunicação. Os processos de comunicação: 

interpessoal, de massa e digital. Os princípios da comunicação humana. As 

principais teorias da comunicação. A Comunicação e a Pós-modernidade. 

 

Bibliografia Básica 

 

GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Comunicação e linguagem.  São Paulo: 

Pearson, 2012. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

MATTELART, A. A globalização da comunicação. São Paulo: 2.ed. EDUSC, 2002.  

 

WEIL, P; TOMPAKOW, R. O corpo fala. 71ed. São Paulo: Vozes, 2013. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

FIORIN, J. L. e PLATÃO, F. Lições de texto: leitura e redação. Pearson/Virtual  

KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. 

Pearson/|Virtual.  

NADÓLSKIS, H. Comunicação redacional atualizada. 13. ed. São Paulo, Saraiva, 

2011. 

FERRARI, Pollyana. Hipertexto e hipermídia. São Paulo: Contexto, 2007. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

FIGARO, Roseli. Comunicação e análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2012. 

 



 

84 

 

Disciplina: Administração e Planejamento Social  

 

As teorias organizacionais e os modelos gerencias na organização do 

trabalho e nas políticas sociais. Planejamento e gestão de serviços nas 

diversas áreas sociais. Elaboração, coordenação e execução de 

programas e projetos na área de serviço social. Funções de administração 

e planejamento em órgãos da administração pública, empresas e 

organizações da sociedade civil.  

 

Bibliografia Básica 

 

OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento Estratégico, conceito, metodologia e 

práticas. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

CHIAVENATO, I. Introdução a Teoria Geral de Administração. 7. ed. Campus, 

2004.  

KAUCHAKJE, Samira. Gestão Pública de Serviços Sociais. Curitiba, Ibpex, 2008. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

BAPTISTA, M. V. Planejamento Social: intencionalidade e instrumentação. 2. 

ed. Veras Editora-CPIHTS, 2010.  

 

MINHOTO, Antonio. Constituição, minorias e inclusão social. São Paulo: Rideel, 

2009. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

NIGRO, Domingos. (In)sustentabilidade urbana. Curitiba: IBEPEX, 2007. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

CORBARI, Ely Célia. Controle interno e externo na administração pública. 

Curitiba: IBPEX, 2011. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

RAMOS, Ieda Cristina Alves. Capacitação de recursos para projetos sociais. 

Curitiba: Intersaberes, 2012. (Biblioteca Virtual da Pearson) 



 

85 

 

Disciplina: Homem e Sociedade 

 

A origem humana das perspectivas biológica e cultural. O conceito antropológico de 

cultura. O significado do termo cultura: senso comum e científico; a simbolização da 

vida social, a diversidade cultural e as culturas nacionais. A cultura como visão de  

 

 

mundo. Etnocentrismo, relativismo cultural e as relações étnico-raciais. Identidade 

cultural na atualidade, diversidade e inclusão. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

GOMES, M. P. Antropologia: ciência do homem, filosofia da cultura. São Paulo: 

Contexto. 2012. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

LARAIA, R. de B. Cultura: um conceito antropológico. 25 ed. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2013.  

LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2012. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

ROCHA, E. O Que é Etnocentrismo. 19 ed. São Paulo: Brasiliense, 2004.  

DaMATTA, R. A. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de 

Janeiro: ROCCO, 2010. 

GUERRIERO, S. (Org.).  Antropos e Psique. O outro e sua subjetividade.  10 ed. 

 ão Paulo: Ed.  lho D’água, 2012.. 

CORRÊA, Rosa Lydia Teixeira. Cultura e diversidade. Curitiba: IBPEX, 2008. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 
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Disciplina: Psicologia do Desenvolvimento: Ciclo Vital 

 

Principais fenômenos e processos do desenvolvimento humano: do período pré-

natal à velhice. O desenvolvimento infantil em suas diferentes dimensões - biológica 

(física, motor), cognitiva, psicossocial - e em diferentes contextos sócio-culturais. 

Articulação entre as mudanças biológicas (desenvolvimento físico, sexualidade, 

entre outras) e o contexto sócio-histórico e cultural em que se insere o adolescente, 

o adulto e o idoso. As perdas, a morte e o processo de luto nas diferentes etapas do 

desenvolvimento humano.  

 

Bibliografia Básica 

 

PAPALIA, E. D.; OLDS, S. W. & FELDMAN, R. D. 12. ed. Desenvolvimento 

Humano. Porto Alegre: ArtMed, 2013. - Ok 

BARROS, Célia Silva Guimarães. Pontos de psicologia do desenvolvimento. São 

Paulo: Ática, . (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

NERI, Anita Liberalesso. Desenvolvimento e envelhecimento. São Paulo: Papirus, 

20012. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

 

Bibliografia Complementar  

CERVENY, Ceneide Maria de Oliveira. Família e ciclo vital. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2010. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

CERVENY, Ceneide Maria de Oliveira. Visitando a família ao longo do cilco vital. 

São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

KOVÁCS, Maria Júlia. Morte e desenvolvimento humano. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2010. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

OLIVEIRA, Marta Kahl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento, um 

processo sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 2010. (Biblioteca Virtual da 

Pearson) 
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2º PERÍODO 

 

Disciplina: Antropologia e Cultura Brasileira 

 

A cultura enquanto objeto de estudo da antropologia. As noções antropológicas de 

cultura e as representações simbólicas. O relativismo cultural, etnocentrismo e 

diversidade cultural. As diferentes formas de produção cultural. A análise da 

formação cultural brasileira. A formação da sociedade capitalista no Brasil e a 

cultura, a mundialização da cultura no Brasil A diversidade cultural e a identidade 

cultural no Brasil. 

 

Bibliografia Básica 

 

IANNI, Otávio. Teorias da globalização. Rio de Janeiro: Cia. Brasileira, 2005.  

LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahaar, 2006. 

MARTINS, C. Antropologia das coisas do povo (org.). São Paulo: Roca, 2005.  

 

Bibliografia Complementar 

MARCONI, M. de A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia. Uma introdução. São 

Paulo: Atlas,2013. - Ok 

LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2012. – Ok 

BOSI, Alfredo. Cultura Brasileira. São Paulo: Ática, 2008. (Biblioteca Virtual da 

Pearson) 

MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: 

Contexto, 2007. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

AYALA, Marcos. Cultura popular no Brasil. São Paulo: Ática, 2006. (Biblioteca 

Virtual da Pearson) 
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Disciplina: Comunicação e Expressão 

 

Texto e contexto; sistemas de conhecimento e processamento textual; 

intertextualidade; as informações implícitas; alteração do sentido das palavras; 

sofisticação do processo da argumentação: o artigo de opinião e a resenha, bem 

como os tipos de argumentos. 

 

Bibliografia Básica  

 

FIORIN, J. L. e PLATÃO, F. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São 

Paulo: Ática, 2008.  

FIORIN, J. L. e PLATÃO, F. Lições de texto: leitura e redação. 5. ed. São Paulo: 

Ática, 2012.  

KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: 

Contexto, 2006.  

 

 

Bibliografia Complementar 

 

ANDRADE, M. M. de & HENRIQUES, A. (2007). Língua Portuguesa: noções 

básicas para cursos superiores. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

FARACO, C. A. e TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. 22 

ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 

KOCH, I. V. & ELIAS, V. M. Ler E Escrever: estratégias de produção textual. São 

Paulo: Contexto, 2009. 

FERRARI, Pollyana. Hipertexto e hipermídia. São Paulo: Contexto, 2007. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

NEVES, Maria Helena de Moura. Texto e gramática. São Paulo, 2006. (Biblioteca 

Virtual da Pearson) 
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Disciplina: Princípios Básicos da Administração 

 

Aborda a teoria das organizações e processos de gestão nas esferas pública e 

privada. Analisa o planejamento estratégico e suas influências nas relações sociais. 

Capacita o aluno para formulação, desenvolvimento e avaliação de projetos sociais. 

 

Bibliografia Básica 

 

CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 7. ed. São Paulo: 

Makron Books, 2004. 

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. 10. ed. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

 

 

ASHLEY, P. A. et  all. Ética e Responsabilidade Social nos Negócios. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

CABRAL, E. H. S. Terceiro Setor: Gestão e Controle Social. São Paulo: Saraiva, 

2007.  

MONTANA & CHARNOV. Administração. Série Essencial. 2 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003.  

CERTO, Samuel. Administração moderna. São Paulo: Pearson, 2010. (Biblioteca 

Virtual da Pearson) 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração geral e pública. Barueri: Manole, 2012. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 
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Disciplina: Teoria Geral do Serviço Social  

 

Correntes filosóficas do século XX: a influência neotomista na construção teórica do 

Serviço Social no Brasil; a teoria positivista; o pensamento fenomenológico; o 

movimento de reconceituação e ruptura com o positivismo; a matriz filosófica 

marxista e seu papel na renovação do Serviço Social no Brasil.  

 

Bibliografia Básica 

 

FALEIROS, V. de P. Metodologia e Ideologia do Trabalho Social. 12 ed. São 

Paulo: Cortez, 2011. 

NETTO, J. P. Ditadura e Serviço Social: análise do Serviço Social no Brasil pós 64. 

16. ed. São Paulo: Cortez, 2013. 

SILVA E SILVA, M. O. (coord.) O Serviço Social e o Popular: resgate teórico 

metodológico do projeto profissional de ruptura. São Paulo, Cortez, 2011. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

FALEIROS, V. P. Estratégias em serviço social. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

IAMAMOTO, M. e CARVALHO, R. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: 

esboço de uma interpretação histórico-metodológica. 38 ed. São Paulo: Cortez e 

CELATS, 2013. 

IAMAMOTO, M. V. Renovação e Conservadorismo no Serviço Social. Ensaios 

críticos. 11. ed. São Paulo: Cortez 2011. 

TAVARES, Maria Augusta. Marx, marxismos e Serviço Social. Rev. 

katálysis [online]. 2013, vol.16, n.1, pp. 9-11. ISSN 1414-4980. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v16n1/v16n1a02.pdf. Acesso em 14/12/2013. 

 

WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política: Burke, Kant, Hegel, 

Tocqueville, Stuart Mill, Marx. São Paulo: Ática, 2006. (Biblioteca Virtual da 

Pearson) 
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MINHOTO, Antonio. Constituição, minorias e inclusão social. São Paulo: Rideel, 

2009. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

Disciplina: Introdução ao Pensamento Antropológico 

 

Estudo da história das configurações etnológicas da cultura mundial, em especial da 

cultura brasileira. Análise das diferenças nos usos e costumes de cada povo, ou de 

cada região do Brasil, e seus reflexos nos comportamentos individuais, grupais e 

nas relações sociais. 

 

Bibliografia Básica 

 

BERGER, P. e LUCKMAM, T. A construção social da realidade. Petrópolis: Vozes, 

2013. 

LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2012. 

LARAIA, R. DE B. Cultura um Conceito Antropológico. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2002. 

 

Bibliografia Complementar 

 

DaMATTA, R. A. Relativizando. Uma Introdução à Antropologia Social. Rio de 

Janeiro: ROCCO, 1987 

HOEBEL, E. A. e FROST, E.L. Antropologia Cultural e Social. São Paulo: Cultrix, 

2006. 

IANNI, O. A Sociedade Global. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013. 

OLIVEIRA, R. C. de. Sobre o pensamento antropológico. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2003. 

GOMES, Mércio Pereira. Antropologia hiperdialética. São Paulo: Contexto, 2011. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 
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Disciplina: Ciências Sociais 

 

Introdução ao pensamento científico sobre o social. As principais contribuições 

teóricas. A globalização e suas conseqüências A inserção do Brasil no contexto 

global. Questões urbanas. Política e relações de poder. Movimentos Sociais 

 

Bibliografia Básica 

 

COSTA, C. Sociologia: Introdução à Ciência da Sociedade. 3. ed. - São Paulo: 

Moderna, 2005. 

HARVEY, D. Condição Pós-Moderna. 23. ed. São Paulo: Loyola, 2012. 

CARLOS, Ana Fiani Alessandri. Urbanização e mundialização. São Paulo: 

Contexto, 2005. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

CHINAZZO, Suzana Salete Raymundo. Epistemologia das ciências sociais. 

Curitiba: Intersaberes, 2013. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Poder econômico: direito, pobreza, violência, 

corrupção. Barueri: Manole, 2009. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

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

2000. 

MARTINS, C. B. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2013. 

RODRIGUES, José Albertino. Durkheim. São Paulo: Ática, 2008. (Biblioteca Virtual 

da Pearson) 

 

PINSKY, Jaime. O Brasil no contexto. São Paulo: Editora Contexto, 2007. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

WEBER, Max. A “objetividade” do conhecimento nas ciências sociais. São 

Paulo: Ática, 2006. (Biblioteca Virtual da Pearson) 
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3º PERÍODO 

 

Disciplina: Introdução ao Pensamento Sociológico 

 

Matrizes clássicas do pensamento sociológico: Durkheim e o positivismo funcional; 

Weber e a sociologia compreensiva; Marx e o materialismo histórico-dialético; a 

contribuição de Gramsci para o serviço social. Processos sociais fundamentais: 

industrialização, modernização, urbanização e seus constitutivos. Os clássicos da 

Política (Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau). 

 

Bibliografia Básica 

 

OLIVEIRA, P.S. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 2001.  

ARON, R. As etapas do pensamento sociológico.  5. ed. São Paulo : Martins 

Fontes, 2000. 

VILA NOVA, S. Introdução a sociologia.  6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

NERES, Geraldo Magella. Política a hegeminia: a interpretação gramsciana de 

Maquiavel. Curitiba: Ibepex, 2009. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

RODRIGUES, José Albertino; FERNANDES, Florestan. Durkheim: Socliologia. 

Ática, 2007. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

COHN, Gabriel; FERNANDES, Florestan. Weber: Sociologia. São Paulo: Ática, 

2007. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

WERFFORT, Francisco C. Os clássicos da política: Maquiavel, Hobbes, Locke, 

Montesquieu, Rousseau, “O Federalista”. São Paulo: Ática, 2006. (Biblioteca 

Virtual da Pearson) 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

QUIRINO, C. G.; SADEK, M. T. O Pensamento Político Clássico: Maquiavel, 

Hobbes, Montesquieu, Rousseau. São Paulo: T. A. Queiroz, 2003. 

DUNN, J. Locke. São Paulo: Loyola, 2003. 
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FERREIRA, D. Manual de sociologia: dos clássicos a sociedade da informação. 

2. ed. São Paulo : Atlas, 2012.. 

FERRÉOL, Guilles; NORECK, Jean-Pierre. Introdução à Sociologia. São Paulo: 

Ática, 2007. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

MUSSE, Ricardo. Émile Durkheim: fato social e direito do trabalho. São Paulo: 

Ática, 2007. (Biblioteca Virtual da Pearson) 
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Disciplina: Princípios Gerais da Economia 

 

O sistema capitalista segundo as analises liberal, marxista, keynesiana e neoliberal. 

As transformações contemporâneas no padrão de acumulação e suas implicações 

nos mecanismos de regulação social. Relações econômicas, jurídicas e sociais e a 

globalização. Os organismos supranacionais. 

 

Bibliografia Básica 

 

GUIMARÃES, B.; GONÇALVES, C. E. Introdução à Economia. São Paulo. 

Campus/Elsevier, 2010. 

NETTO, J. P.; BRAZ, M. Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo: 

Cortez, 2012. (coleção Biblioteca Básica do Serviço Social, v.1). 

WEBER, Max. A gênese do capitalismo moderno. São Paulo: Ática, 2007. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

MOCHÓN, Francisco. Princípios de economia. São Paulo: Prentice Hall, 2007. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

Bibliografia Complementar 

 

BEHRING, E. R.; BOSCHETTI, I. Política social: fundamentos e história. São 

Paulo: Cortez, 2011. (coleção Biblioteca Básica do Serviço Social, v.2) 

DOWBOR, L. e KILSZTAJN, S. Economia Social no Brasil. São Paulo: Editora 

SENAC, 2008. 

MARTINS, P.E.M. e PIERANTI, O. P. Estado e Gestão Pública: visões do Brasil 

contemporâneo. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012. 

SMITH, Adam. A mão invisível. São Paulo: Companhia da Letras, 2013. (Biblioteca 

Virtual da Pearson) 

 

SINGER, Paul. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas. São 

Paulo: Contexto, 2012. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

MARTINS, José de Souza. O cativeiro da terra. São Paulo: Contexto, 2010. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 
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Disciplina: Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência 

 

Preparar o aluno para a prática educativa a partir da perspectiva das relações 

etnicorraciais no Brasil, abordando os seguintes elementos: conceito de raça e etnia; 

racismo e relações raciais no Brasil (o mito da democracia racial); história da 

afrodescendência no Brasil; imagens, representações e estereótipos dos negros no 

Brasil; identidade, diferença, interação e diversidade nas relações etnicorraciais; 

escola e currículo para a promoção da igualdade racial.  

 

Bibliografia Básica 

 

CHAUÍ, M. Brasil, Mito Fundador e Sociedade Autoritária. São Paulo: Fundação 

Perseu Abramo, 2012. 

SAWAIA, B. B. (org.) As artimanhas da exclusão social: análise psicossocial e 

ética da desigualdade social. Petrópolis/Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 

MATTOS, Regiane Augusto. História e cultura afro-brasileira. São Paul: Contexto, 

2007. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

Bibliografia Complementar – 

 

CARVALHO, Comin de. Desilgualdades de gênero, raça e etnia. Curitiba: 

Itersaberes, 2012. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

Diwan, Pietra. Raça pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo. São 

Paulo: Contexto, 2007. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

MAGNOLI, Demétrio. Uma gota de sangue: história do pensamento racial. 

Contexto, 2009. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

OLIVEIRA, Ivone Maryins. Preconceito e autoconceito. São Paulo: Papirus, 2007. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

PATTO, Maria Helena Souza. A produção do fracasso escolar: histórias de 

submissão e rebeldia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. (Biblioteca Virtual da 

Pearson) 
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Disciplina: Filosofia, Comunicação e Ética 

 

Estudo do ser humano enquanto um ser produtor de linguagem, de conhecimento e 

de meios técnicos que alteram o seu habitat e a sua própria existência. Exame das 

inter-relações entre a educação, a moral e a sociedade. Reflexão sobre o conjunto 

de valores socialmente acordados que permeiam nossas ações e sobre a 

importância da educação filosófica para a formação do sujeito ético.  

 

 

Bibliografia Básica 

 

ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. M. Temas de filosofia. 3. ed. São Paulo: 

Moderna, 2005. 

CHAUI, M. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003. 

VALLS, L. M. Á. O Que é Ética. São Paulo: Brasiliense, 2005. 

GHIRALDELLI Jr., Paulo. Introdução à filosofia. Barueri: Manole, 2011. (Biblioteca 

Virtual da Pearson) 

 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. M. Filosofando: introdução à filosofia. 3 

ed. São Paulo: Moderna, 2003. 

GOERGEN, P. Pós-modernidade, ética e educação. Campinas: Autores 

Associados, 2005. 

MARCONDES, D. Textos básicos de filosofia: dos pré-socráticos a 

Wittgenstein. 7. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2011. 

MARCONDES, D. Textos Básicos de Ética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2007.  

SUNG, J; SILVA, J. C. da. Conversando sobre ética e sociedade.  18. ed. Rio de 

Janeiro : Vozes, 2011. 
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Disciplina: Direito Constitucional 

 

 

Análise do Estado moderno e sua relação com a sociedade civil, regimes políticos. 

Representação, democracia e cidadania. Estudo da Legislação vigente, como 

elemento mediador e regulador das relações sociais. Análise das mudanças da 

legislação nos diferentes momentos históricos, e seu impacto nas políticas públicas, 

privadas, trabalhistas e previdenciárias. Identificação da legislação como 

instrumento de exercício da cidadania. 

 

Bibliografia Básica 

 

ARAUJO, L. A. D. e NUNES JÚNIOR, V. S. Curso de Direito Constitucional. 10. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2006.   

SILVA, J. A. da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 

36. ed. 2012.    

SIMÕES, C. Curso de direito do serviço social. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2012. – 

(Biblioteca básica de serviço social, v.3) 

 

Bibliografia Complementar  

 

ATALIBA, G. República e constituição. São Paulo: Malheiros, 2004.  

DINALLI, A. et al. Constituição e construção da cidadania. São Paulo: Mizuno, 

2005. 

FIORIN, J. L. As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço e 

tempo. São Paulo: Editora Ática, 2. ed., 2010.    

TAVARES, A. R. Curso de direito constitucional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. 

AMORIN, José Roberto Neves. Direito Constitucional. Barueri: Manole, 2010. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 
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Disciplina: Serviço Social e Realidade Regional  

 

As atuais demandas da profissão a partir de uma análise do contexto 

socioeconômico-político-cultural presente nas instituições, espaços 

socioinstitucionais de trabalho do assistente social, compreensão das dinâmicas 

organizacionais e institucionais nas esferas municipal e regional. O serviço social e a 

questão ambiental na região. 

 

Bibliografia Básica 

 

HALL. S. I A identidade cultural na pós-modernidade. 11 ed. São Paulo: DP&A, 

2011 

VILLAS-BOAS, A. Identidade e cultura, São Paulo: 2AB, 2009. 

ULTRAMARI, Clovis. Desenvolvimento local e regional. Curitiba: Ibepex, 2009. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

ARROYO, J. C. T. Economia popular e solidária.  São Paulo: Perseu Abramo, 

2006 

CITELLI, A. (org.) Comunicação e Educação: a linguagem em movimento. São 

Paulo: SENAC, 2004. 

DOWBOR, L. O Que é Poder Local. São Paulo: Brasiliense, 2010 

 

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Geografia das metrópoles. São Paulo: 

Contexto, 2006. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

SERPA, Angelo. O espaço público na cidade contemporânea. São Paulo: 

Contexto, 2007. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

RECH, Adir Ubaldo. Direito e economia verde. Caxias do Sul: Educs, 2011. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 
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4º PERÍODO 

 

Disciplina: Elaboração de Projetos de Pesquisa   

 

A investigação como dimensão constitutiva do trabalho do Assistente Social e como 

subsídio para a produção do conhecimento. Implementação do projeto de pesquisa. 

A pesquisa quantitativa e qualitativa e seus procedimentos. Os elementos 

constitutivos do projeto de pesquisa e sua elaboração. Indicadores sociais.  

 

Bibliografia Básica 

 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

MINAYO, M. C. Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade. 32. ed. Petrópolis: 

Vozes, 2012. 

SETÚBAL, A. A. Pesquisa em Serviço Social: utopia e realidade. 5. ed. São Paulo: 

Cortez, 2013. 

DIHEL, Astor Antônio. Pesquisa em Ciências Sociais aplicadas: métodos e 

técnicas. São Paulo: Prentice Hall, 2004. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

Bibliografia Complementar 

 

MARTINELLI, M. L. (org.).  Pesquisa qualitativa: um instigante desafio. Veras 

Editora, 1999. (Série Núcleo de Pesquisa; 1) 

MINAYO, M. C. S. O Desafio do Conhecimento: Pesquisa Qualitativa em Saúde. 

São Paulo - Rio de Janeiro, Hucitec/Abrasco, 2010.. 

PEREIRA, J. C. Análise de dados qualitativos. São Paulo: Edusp, 2004. 

BATISTA, Erika. Inuciação cientifica em ciências humans. Curitiba: Ibepex, 2010. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

CASTRO, Cláudio de Moura. A prática da pesquisa. São Paulo: Pearson, 2006. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

Disciplina: Ação Social junto à Criança, Adolescente e Terceira Idade  
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O debate sobre as questões da democracia, cidadania, soberania, autocracia e 

socialismo.  A reforma do Estado brasileiro. As tendências contemporâneas nas 

políticas públicas no Brasil. A constituição e gestão do fundo público. A construção e 

implementação do Sistema Único da Assistência Social.   

 

Bibliografia Básica 

BEHRING, E.; BOSCHETTI, I. Política Social: fundamentos e história. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

COUTO, B. R. O Direito Social e a Assistência Social na Sociedade Brasileira. 

São Paulo: Cortez, 2010. 

COUTO, B. R.; YAZBEK, M. C.; SILVA, M. O. S.; DEGENSZAJN, R. R. O Sistema 

Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade em movimento. São Paulo: 

Cortez, 2012.  

WEISHEIMER, Nilsoin. Sociologia da juventude. Curitiba: InterSaberes, 2013. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

STECANELA, Nilda. Jovens e cotidianos. Caxias do Sul: Educs, 2010. (Biblioteca 

Virtual da Pearson) 

CASARA, Miriam Bonho. Idoso asilado. Porto Alegre: Edipucs, 2010. (Biblioteca 

Virtual da Pearson) 

 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 194 e 195, 1988. 

BRASIL, Lei nº 8.742. Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Brasília: DF, 7 

de dezembro de 1993. 

FALEIROS, V. de P. A Política Social do Estado Capitalista. 12. ed. São Paulo: 

Cortez, 2009. 

KOLLER, Sílvia H. Intervenção psicológica para crianças e adolescentes vítimas 

de violência. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

DELL`AGLIO, Débora Dalbosco. Adolescência e juventude: vulnerabilidade e 

contextos de proteção. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2011. (Biblioteca Virtual da 

Pearson) 

http://lattes.cnpq.br/3793698817577507
http://lattes.cnpq.br/1435259707895948
http://lattes.cnpq.br/7681751338765625
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GUIMARÃES, Lilian de Almeida. Conversando com crianças obre adoção. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

MACHADO, Martha de Todelo. A proteção constitucional de crianças e 

adodescentes e o direito humano. Barueri, 2003. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

NOVO VELHO. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. (Biblioteca Virtual da Pearson) 
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Disciplina: Observação Orientada (supervisão) 

 

 

A dimensão pedagógica no trabalho de supervisão de estagiários em serviço social 

e o compromisso ético-político da profissão. O instrumental técnico operativo de 

observação e entrevista, utilizado no campo de trabalho. Aproximação dos alunos à 

realidade profissional.  

 

Bibliografia Básica 

 

GUERRA, Y. Instrumentalidade do serviço social. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

YANNOULAS, Silvia Cristina. Assistente social ou repórter? Fiscal do trabalho 

ou policial?. Rev. katálysis [online]. 2008, vol.11, n.1, pp. 146-148. ISSN 1414-

4980. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rk/v11n1/15.pdf. Acesso em 

14/12/2013. 

EURICO, Márcia Campos. A percepção do assistente social acerca do racismo 

institucional. Serv. Soc. Soc. [online]. 2013, n.114, pp. 290-310. ISSN 0101-6628. 

Disponível em http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n114/n114a05.pdf. Acesso em 

14/12/2013. 

RAICHELIS, Raquel. Proteção social e trabalho do assistente social: tendências 

e disputas na conjuntura de crise mundial. Serv. Soc. Soc. [online]. 2013, n.116, 

pp. 609-635. ISSN 0101-6628. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n116/03.pdf. Acesso em 14/12/2013. 

RAICHELIS, Raquel. Intervenção profissional do assistente social e as 

condições de trabalho no Suas. Serv. Soc. Soc.[online]. 2010, n.104, pp. 750-772. 

ISSN 0101-6628. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n104/10.pdf. Acesso 

em 14/12/2013. 

 

URBANETZ, Sandra Terezinha. Orientação e supervisão escolar: caminhos e 

perspectivas. Curitiba: IBPEX, 2008. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

SILVA JR., Celestino Alves da Silva. Nove olhares sobre a supervisão. Campinas: 

Papirus, 1997. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v11n1/15.pdf
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n114/n114a05.pdf.%20Acesso%20em%2014/12/2013
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n114/n114a05.pdf.%20Acesso%20em%2014/12/2013
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n116/03.pdf
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n104/10.pdf
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COSTA, Renata Gomes da  and  MADEIRA, Maria Zelma de Araújo. Trabalho, 

práxis e Serviço Social. Rev. katálysis [online]. 2013, vol.16, n.1, pp. 101-110. 

ISSN 1414-4980. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rk/v16n1/v16n1a11.pdf. 

Acesso em 14/12/2013. 

 

Bibliografia Complementar 

FALEIROS, V. de P. Saber Profissional e Poder Institucional. 10 ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

SILVA, Mônica Caetano Vieira. O estágio no curso de pedagogia. Curitiba: Ibepex, 

2009. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. A prática de ensino e o estágio 

supervisionado. São Paulo: Papirus, 1991. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

FREITAS, Tais Pereira de. Serviço Social e medidas socioeducativas: o trabalho 

na perspectiva da garantia de direitos.Serv. Soc. Soc. [online]. 2011, n.105, pp. 

30-49. ISSN 0101-6628. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n105/03.pdf. 

Acesso em 14/12/2013.  

FRAGA, Cristina Kologeski. A atitude investigativa no trabalho do assistente 

social. Serv. Soc. Soc. [online]. 2010, n.101, pp. 40-64. ISSN 0101-6628. Disponível 

em http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n101/04.pdf. Acesso em 14/12/2023. 

 

RAICHELIS, Raquel. O assistente social como trabalhador assalariado: desafios 

frente às violações de seus direitos. Serv. Soc. Soc. [online]. 2011, n.107, pp. 

420-437. ISSN 0101-6628. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n107/03.pdf. Acesso em 14/12/2013. 

 

SPOSATI, Aldaíza. Proteção social e seguridade social no Brasil: pautas para o 

trabalho do assistente social. Serv. Soc. Soc. [online]. 2013, n.116, pp. 652-674. 

ISSN 0101-6628. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n116/05.pdf. Acesso 

em 14/12/2013.

http://www.scielo.br/pdf/rk/v16n1/v16n1a11.pdf
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n105/03.pdf.%20Acesso%20em%2014/12/2013
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n105/03.pdf.%20Acesso%20em%2014/12/2013
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n101/04.pdf
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n107/03.pdf.%20Acesso%20em%2014/12/2013
http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n116/05.pdf
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Disciplina: Serviço Social e a Questão Social  

 

A inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho.  As origens da questão 

social e seu agravamento a partir da consolidação do Capitalismo no século XIX. O 

Serviço Social na cena contemporânea: realidade neoliberal e globalizada, no marco 

de transformações no mundo do trabalho, na economia, na política e na cultura 

brasileira.   

 

Bibliografia Básica 

 

SAWAIA, B. B. (org.) As artimanhas da exclusão social: análise psicossocial e 

ética da desigualdade social. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 

WEBER, Max. A gênese do capitalismo moderno. São Paulo: Ática, 2007. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

7SINGER, Paul. Globalização e desemprego. São Paulo: Contexto, 2012. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

PINSKY, Jaime. O Brasil tem futuro? São Paulo: Cintexto, 2006. (Biblioteca Virtual 

da Pearson) 

 

MUSSE, Ricardo. Émile Durkheim: fato social e direito do trabalho. São Paulo: 

Ática, 2007. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

IASI, Mauro Luis. Lutas sociais e Serviço Social: sobre sementes e frutos. Rev. 

katálysis [online]. 2013, vol.16, n.2, pp. 147-149. ISSN 1414-4980.Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v16n2/en_01.pdf. Acesso em 14/12/2013. 

 

YAZBEK, Maria Carmelita. Serviço Social e pobreza. Rev. katálysis [online]. 2010, 

vol.13, n.2, pp. 153-154. ISSN 1414-4980. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v13n2/01.pdf. Acesso em 14/01/2013. 

 

LAYRARGUES, Philippe Pomier. Das margens ao centro: desafios do Serviço 

Social frente à questão socioambiental. Rev. katálysis [online]. 2012, vol.15, n.1, 

pp. 9-13. ISSN 1414-4980. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v15n1/a01v15n1.pdf. Acesso em 14/12/2013. 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v16n2/en_01.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rk/v13n2/01.pdf.%20Acesso%20em%2014/01/2013
http://www.scielo.br/pdf/rk/v15n1/a01v15n1.pdf
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Bibliografia Complementar 

CASTEL, R. As metamorfoses da Questão Social: uma crônica do salário. 

Petrópolis: Vozes, 2012. 

IAMAMOTO, M. V. Serviço social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, 

trabalho e questão social. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012.  

PASTORINI, A. A categoria “questão social” em debate. São Paulo: Cortez, 2010. 

SINGER, P. Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas. 8. ed. São 

Paulo: Contexto, 2012. 

BARBOSA, Alexandre de Freitas. O mundo globalizado. São Paulo: Contexto, 

2010. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

DRUCK, Graça  and  FRANCO, Tânia. Trabalho e precarização social. Cad. 

CRH [online]. 2011, vol.24, n.spe1, pp. 09-13. ISSN 0103-4979. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v24nspe1/a01v24nspe1.pdf. Acesso em 14/12/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v24nspe1/a01v24nspe1.pdf
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Disciplina: Estatística 

 

Organização e descrição de dados experimentais. Cálculo de probabilidades. 

 

Bibliografia Básica 

 

MORETTIN, L.G. Estatística Básica. São Paulo: Makron Books, 1999. 

LARSON & FARBER.  Estatística Aplicada. São Paulo: Pearson, 2004. 

BONAFINI, Fernanda Cesar. Estatística. São Paulo: Pearson Education, 2012. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

Bibliografia Complementar 

 

MONTGOMERY D. C., RUNGER, G. C., HUBELE, N. F., Estatística Aplicada à 

Engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

VIEIRA, S. Bioestatística: tópicos avançados. São Paulo: Campus, 2003. 

FOX, J. A e LEVIN, J. Estatística para Ciências Humanas. São Paulo: Pearson 

Brasil, 2012. 

ANDERSON, D. R., WILLIAMS, T. A. e SWEENEY, D. J. Estatística Aplicada a 

Administração e Economia. São Paulo: Tompson Pioneira, 2007. 

. 
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Disciplina: Ética Profissional 

 

A Ética na contemporaneidade: o debate teórico-filosófico sobre as questões éticas 

da atualidade. A ética e a Moral. Ética, as transformações societárias e o Serviço 

Social. Ética profissional: fundamentos gerais e específicos.  A ética como controle 

social das profissões liberais. O processo de construção de um ethos profissional, o 

significado de seus valores. Os Códigos de Ética de Profissional do Serviço Social: 

1947, 1965, 1975, 1986 e 1993. O Projeto Ético-Político Profissional do Serviço 

Social. 

 

Bibliografia Básica 

 

BARROCO, M. L. Ética Fundamentos sócio-históricos. 3. ed. São Paulo: Cortez, 

2012 --- (Biblioteca básica de Serviço Social; v. 4) 

BARROCO, M. L.S. ÉTICA EM SERVIÇO SOCIAL: FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS. SÃO 

PAULO: CORTEZ, 2010. 

VAZQUEZ, A. S. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.   

SARMENTO, Hélder Boska de Moraes. Ética e Serviço Social: fundamentos e 

contradições. Rev. katálysis [online]. 2011, vol.14, n.2, pp. 210-221. ISSN 1414-

4980. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rk/v14n2/08.pdf . Acesso em 

14/01/2013. 

 

OLIVEIRA, Ana Carolina  and  GUEDES, Cristiano. Serviço Social e desafios da 

ética em pesquisa: um estudo bibliográfico.Rev. katálysis [online]. 2013, vol.16, 

n.spe, pp. 119-129. ISSN 1414-4980. Doisponível em 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v16nspe/08.pdf . Acesso em 14/12/2013. 

 

Bibliografia Complementar 

CHALITA, G. OS DEZ MANDAMENTOS DA ÉTICA. RIO DE JANEIRO: NOVA FRONTEIRA, 2003. 

VALLS, A L.M. O que é Ética. 9. ed. São Paulo: Brasiliense, 2005.  

KESSELRING, Thomas. Ética, política e desenvolvimento humano. Caxias do 

Sul, Educs, 2011. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

BUARQUE, Cristvan. Da ética à ética. Curitiba: Ibepex, 2012. (Biblioteca Virtual da 

Pearson 

 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v14n2/08.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rk/v16nspe/08.pdf
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Disciplina: Legislação Social e Previdenciária  

 

Estudo da legislação social vigente, campo de atuação do Assistente Social, tendo 

como pilar a Constituição Federal de 1988. A Legislação social, CLT, LOAS, ECA e 

suas diretrizes norteadoras das políticas públicas. Compreensão dos programas 

sociais a nível municipal através do estudo da Lei Orgânica do Município. Exame 

dos reflexos sociais da instituição de legislações que prevêem determinados direitos 

a grupos sociais específicos.  

 

Bibliografia Básica 

 

SIMÕES, C. Curso de direito do serviço social. 5 ed. São Paulo: Cortez, 2012. – 

(Biblioteca básica do serviço social; v. 3) 

SPOSATI, A. M. do C. F.; FLEURY, S. M. T. Os direitos (dos desassistidos) 

sociais.  São Paulo: Cortez, 2012. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 

2011. 

OLIVEIRA, Fátima Bayma de. Saúde, previdência e assistência social. São Paulo: 

Prentice Hall, 2007. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

BRASIL, Lei Orgânica da Assistência Social. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm>   

BRASIL, Estatuto dos Direitos da Pessoa Portadora de Necessidades 

Especiais. Disponível em: < http://intervox.nce.ufrj.br/~candido/leis/plei3638.htm> 

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Saraiva,2007. 

BAYMA, Fátima. Saúde e previdência social. São Paulo: Pearson, 2002. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

DEMO, Pedro. Política social, educação e cidadania. São Paulo: Papirus, 1994. 

(Biblioteca Virtual da Pearson) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8742.htm
http://intervox.nce.ufrj.br/~candido/leis/plei3638.htm
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5º PERÍODO 

 

Disciplina: Metodologia do Trabalho Acadêmico  

 

 

Promover a iniciação à pesquisa científica. Proporcionar informações relativas à 

conceituação de ciência e de seus objetivos.  

 

Bibliografia Básica 

 

ALVES, R. Filosofia da ciência. São Paulo: Ars Poética, 2012.    

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 

São Paulo: Atlas, 2010.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2013.   

 

 

Bibliografia Complementar  

 

ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico – 

elaboração de trabalhos na graduação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003   

BASTOS, L. R.; PAIXÃO, L.; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração de 

projetos e relatórios de pesquisa, teses e dissertações. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 2012.   

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. São Paulo: Makron Books, 

2007.  

MINAYO, M. C. S Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 32. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2012.  

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2002 

Bibliografia Virtual 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R.. Metodologia científica. 6. ed. Pearson 

 

Disciplina: Movimentos Sociais Contemporâneos 
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As teorias sobre as classes sociais e sujeitos coletivos. A estrutura de classes na 

sociedade brasileira, enfatizando as classes subalternas em suas condições de vida, 

trabalho, manifestações ideo-políticas e sócio-culturais. Movimentos sociais e sua 

relação de classe, gênero e étnico-raciais. Identidade e subjetividade na construção 

dos movimentos societários. 

 

 

 

 

Bibliografia Básica 

 

RIDENTI, M. Classes Sociais e representações. 2. ed. São Paulo, Cortez, 2001. 

VISACRO, Alessandro. Guerra irregular: terrorismo, guerrilha e movimentos de 

resistência ao longo da história. São Paulo: Contexto, 2009. (Biblioteca Virtual da 

Pearson) 

FELICIANO, Carlos Alberto. Movimento camponês rebelde: a reforma agrária no 

Brasil. São Paulo: Contexto, 2006. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

SEIDL, Ernesto. (Re)pensar os movimentos sociais. Rev. bras. Ci. Soc. [online]. 

2011, vol.26, n.75, pp. 178-181. ISSN 0102-6909. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v26n75/12.pdf . Acesso em 14/01/2013. 

SODRE, Francis. A agenda global dos movimentos sociais. Ciênc. saúde 

coletiva [online]. 2011, vol.16, n.3, pp. 1781-1791. ISSN 1413-8123. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n3/14.pdf . Acesso em 14/12/2013. 

 

Bibliografia Complementar 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade.11. ed. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2011.  

PINSKY, Jaime. História da América através dos textos. São Paulo: Contexto, 

2010. (Biblioteca Virtual da Pearson) 

 

RICCITELLI, Antonio. Impeachment à brasileira. Barueri: Manole, 2006. (Biblioteca 

Virtual da Pearson) 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v26n75/12.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n3/14.pdf
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MACHADO, Frederico Viana. Imaginar a sociedade: movimentos sociais e 

análise política na contemporaneidade. Entrevista com Benjamin 

Tejerina. Psicol. Soc. [online]. 2013, vol.25, n.2, pp. 256-262. ISSN 1807-0310. 

Disponível em http://www.scielo.br/pdf/psoc/v25n2/02.pdf . Acesso em 14/12/2013. 

 

 

BRINGEL, Breno  and  ESPINEIRA, Maria Victória. Movimentos sociais e 

política: releituras contemporâneas. Cad. CRH[online]. 2008, vol.21, n.54, pp. 

419-422. ISSN 0103-4979. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v21n54/01.pdf . Acesso em 14/12/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v25n2/02.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v21n54/01.pdf
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Disciplina: Comportamento Humano nas Organizações 

 

Conceituação de organização enquanto espaço relacional de grupos. Os atores 

sociais junto à equipe multi ou interdisciplinar.  Atenção à qualidade de vida e bem- 

estar social do trabalhador.  

 

Bibliografia Básica 

 

FLEURY, M. T. L. Cultura e poder nas organizações. São Paulo: Atlas, 1996.  

WAGNER III, J. A. Comportamento organizacional. São Paulo: Saraiva, 2002 

MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo, Atlas, 2006.  

 

 

Bibliografia Complementar 

 

DEJOURS, C. Psicodinâmica do trabalho. São Paulo: Atlas, 1994 

SPECTOR, P. E. Psicologia das organizações. São Paulo: Saraiva, 2006 

ROBBINS, S. P. Fundamentos do Comportamento Organizacional - 8ª edição 

Pearson Virtual 

 

Bibliografia Digital 

Sites e Banco de Dados 

Biblioteca Digital de Teses E Dissertações (USP): <http://www.teses.usp.br/> 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): <www.bvs-psi.org.br> 

PEPSIC – Periódicos Eletrônicos em Psicologia: <http://pepsic.bvs-

psi.org.br/scielo.php> 

Periódicos Capes: <www.periodicos.capes.gov.br> 

 

http://www.teses.usp.br/
http://www.bvs-psi.org.br/
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php
http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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Disciplina: Supervisão do Estágio Acadêmico 

 

Observação da atividade do Assistente Social em instituições públicas ou privadas, a 

partir do referencial teórico e do instrumental técnico-operativo. Supervisão, 

orientação e avaliação das atividades de estágio, garantindo o processo ensino-

aprendizagem. 

 

Bibliografia Básica  

 

BURIOLA, M. A. F. Supervisão em Serviço Social: o Supervisor, sua Relação e 

seus Papéis.  São Paulo: Cortez, 2010. 

LEWGOY, A.M.B. Supervisão de estágio em Serviço Social: desafios para a 

formação e o exercício profissional,São Paulo: Cortez, 2010. 

PIMENTA, S. G; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

Código de Ética Profissional do Assistente Social aprovado em 13/03/1993 com 

alterações introduzidas pelas Resoluções CFESS nº 290/94, 293/94, 333/96 

disponível no site http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP2011_CFESS.pdf. 

Lei nº. 8.662 de 07/06/93 que Dispõe sobre a Profissão de Assistente Social, já 

com a alteração trazida pela Lei nº. 12.317, de 26/08/10 disponível no site 

http://www.cfess.org.br/arquivos/L8662.pdf. 

RESOLUÇÃO CFESS Nº 533, de 29 de setembro de 2008 Regulamenta a 

SUPERVISÃO DIRETA DE ESTÁGIO no Serviço Social disponível no site 

http://www.cfess.org.br. 

 

http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP2011_CFESS.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/L8662.pdf
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Disciplina: Serviço Social Interdisciplinar  

 

Trabalho e cooperação: o trabalhador coletivo Especificidade do trabalho na 

sociedade burguesa e a inserção do Serviço Social como especialização do trabalho 

coletivo. Os elementos constitutivos do processo de trabalho do Assistente Social 

considerando: a análise dos fenômenos e das políticas sociais e o estudo das 

dinâmicas institucionais. Estudo dos espaços ocupacionais do Serviço Social nas 

esferas pública, privada, ONGs e Terceiro Setor. O Assistente Social como 

trabalhador coletivo e especializado. As estratégias profissionais e o produto do seu 

trabalho. Atuação do assistente social nos processos de trabalho face às mudanças 

no padrão de acumulação capitalista e regulação social. 

 

Bibliografia Básica 

 

BRAVERMAN, H. Trabalho e Capital Monopolista: a degradação do trabalho no 

século XX. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987. 

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 

profissional. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2004;. 

MOTA, A. E. M (org) A nova fábrica de consensos: ensaios sobre a reestruturação 

empresarial, o trabalho e as demandas ao serviço social. 5.ed. São Paulo: Cortez, 

2010. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital 

financeiro, trabalho e questão social. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2012. 

SERRA, R. M. S. Crise de materialidade no serviço social: repercussões no 

mercado profissional. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

LESSA, S. Serviço social e trabalho: porque o serviço social não é trabalho. 

Maceió: EDUFAL, 2007. 
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Disciplina: Participação e Controle Social 

 

A compreensão histórica sobre o desenvolvimento das políticas sociais no Brasil. As 

tendências contemporâneas nas políticas sociais no Brasil. As transformações 

societárias e a ampliação das expressões da questão social. A retração estatal e a 

constituição das políticas sociais privadas. A constituição e gestão do fundo público 

e a consolidação e ampliação da esfera pública e das possibilidades de participação 

e controle social.  

 

Bibliografia Básica   

 

BEHRING, E.; BOSCHETTI, I. Política Social: fundamentos e história. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

ANTUNES,R. Adeus ao trabalho: ensaio sobre as metamorfoses e a 

centralidade do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 2011. 

 

SERRA, R. M. S. Crise de materialidade no serviço social: repercussões no 

mercado profissional. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

LESSA, S. Serviço social e trabalho: porque o serviço social não é trabalho. 

Maceió: EDUFAL, 2007. 

 

 

Bibliografia Complementar. 

 

FALEIROS, V. de P. A Política Social do Estado Capitalista. 12ª Ed. São Paulo: 

Cortez, 2009. 

MONTAÑO, C. Terceiro Setor e Questão Social – crítica ao padrão emergente 

de intervenção social. São Paulo: Cortez, 2007.  

VITA, Álvaro de. Sociologia da Sociedade brasileira. Ática, 2004.
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Disciplina: Serviço Social em Equipe Multidisciplinar 

 

A multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade como 

possibilidade de construção de novos saberes nos espaços sócio-ocupacionais do 

Serviço Social. A relação interdisciplinar dos conteúdos básicos e fundamentais das 

disciplinas cursadas no decorrer do curso. 

 

Bibliografia Básica  

 

CARLA, M. A. FAZENDA, I. C. A. Práticas Interdisciplinares na Escola. São 

Paulo, Cortez Editora, 2011. 

FAZENDA, I. C. A. Interdisciplinaridade: História, teoria e pesquisa. Campinas, 

Editora Papirus, 2006. 

SÁ, J. Serviço Social e Interdisciplinaridade: dos fundamentos filosóficos à prática 

interdisciplinar no ensino, pesquisa e extensão. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

MINAYO, M.C.S. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis/RJ: 

Vozes, 20ª ed.,  1994. 

RODRIGUES, M. L. Caminhos da Transdiciplinaridade. In: Revista Serviço social e 

sociedade nº 64. São Paulo: Cortez, novembro/2000. 

 

Biblioteca Virtual 

NICOLESCU, Basarab. O manifesto da Transdisciplinaridade disponível em 

http://www.elacan.com.br/Conteudo/O_Manifesto_da_Transdisciplinaridade.pdf 

 

 

 

http://www.elacan.com.br/Conteudo/O_Manifesto_da_Transdisciplinaridade.pdf
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Disciplina: Projeto de Pesquisa em Contexto Específico 

 

A investigação como dimensão constitutiva do trabalho do Assistente Social, 

subsídio para a produção do conhecimento sobre processos sociais e como 

reconstrução do objeto da ação profissional. A pesquisa como espaço para o 

exercício da práxis profissional. A articulação entre o conhecimento teórico, 

metodológico e operativo na compreensão da realidade social, com vistas à 

produção do conhecimento científico. Concepção, elaboração e realização de 

projetos de pesquisa. 

 

Bibliografia Básica 

 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

SETÚBAL, A. A. Pesquisa em Serviço Social: utopia e realidade. 5. ed. São Paulo: 

Cortez, 2013. 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 

de trabalhos na graduação. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

BASTOS, L.R.; PAIXÃO, L. ; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração de 

projetos e relatórios de pesquisa, teses e dissertações. Rio de Janeiro: LTC, 

2012. 

ALVES, R. Filosofia da ciência. São Paulo: Editora Loyola, 2012. 

LAKATOS, E. MARCONI, M., ANDRADE M. Fundamentos de Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2010.  
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6º PERÍODO 

 

Disciplina: Métodos de Pesquisa 

 

Iniciar o aluno no trabalho intelectual alicerçado na busca do conhecimento por meio 

da aplicação da metodologia científica. Capacitar o aluno a utilizar os instrumentos 

necessários à busca de informação, mostrar os tipos de pesquisa científica, 

apresentar os instrumentos para coleta de dados e propiciar as bases necessárias 

para a compreensão dos fundamentos da metodologia científica. 

 

Bibliografia Básica 

 

ALVES, R. Filosofia da ciência. São Paulo: Editora Loyola, 2012. 

LAKATOS, E. MARCONI, M., ANDRADE M. Fundamentos de Metodologia 

Científica. São Paulo: Atlas, 2010.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2013. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 

de trabalhos na graduação. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

DEMO P. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 1991. 

BASTOS, L.R.; PAIXÃO, L. ; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração de 

projetos e relatórios de pesquisa, teses e dissertações. Rio de Janeiro: LTC, 

2012. 
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Disciplina: Supervisão do Estágio Profissionalizante 

 

Desenvolvimento de atividade prática teórico - metodológica de estágio nos espaços 

ocupacionais do serviço social, nas esferas pública e privada. Estudo de demandas 

em serviço social. A construção, operacionalização e avaliação do projeto de 

intervenção. A elaboração de plano e relatório de estágio.  

 

Bibliografia Básica 

 

Baptista, M. V. Planejamento Social: intencionalidade e Instrumentação. São Paulo: 

Veras, 2010. 

BURIOLLA, M. A. F. O estágio supervisionado. São Paulo: Cortez, 2011. 

LEWGOY, A. M. B. Supervisão de estágio em Serviço Social: desafios para a 

formação e o exercício profissional. São Paulo: Cortez, 2010. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

MAGALHÃES, S. M. Avaliação e linguagem: relatórios, laudos e pareceres. São 

Paulo: Veras, 2003. 

SOUZA, H. Como se faz análise de conjuntura. 23. ed. Petrópolis. Vozes. 2002.  

TÜRCK, M. da G. Processo de Trabalho do Assistente Social: elaboração de 

documentação, implementação e aplicabilidade. Porto Alegre: Graturck, 2006. 

 

Biblioteca Digital 

 

Código de Ética Profissional do Assistente Social aprovado em 13/03/1993 com 

alterações introduzidas pelas Resoluções CFESS nº 290/94, 293/94, 333/96 

disponível no site http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP2011_CFESS.pdf. 

Lei nº. 8.662 de 07/06/93 que Dispõe sobre a Profissão de Assistente Social, já 

com a alteração trazida pela Lei nº. 12.317, de 26/08/10 disponível no site 

http://www.cfess.org.br/arquivos/L8662.pdf. 

 

 

 

http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP2011_CFESS.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/L8662.pdf
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Disciplina: Projetos Sociais no Terceiro Setor  

 

A Importância e o significado do 3º setor. Conceitos, características e desafios.  

Evolução histórica. Ação do assistente social nesse contexto, considerando o 

processo de configuração desse setor no cenário nacional e a reconfiguração das 

formas de gestão institucional. Reflexão sobre a atuação dos diferentes profissionais 

das áreas de ciências humanas, em especial o Serviço Social. 

 

Bibliografia Básica 

 

FERNANDES, R. C. Privado, Porém Público. O Terceiro Setor na América Latina. 

2. ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1996.  

MONTAÑO, C. Terceiro Setor e questão social. Crítica ao padrão emergente de 

intervenção social. São Paulo, Cortez, 2002.  

TENÓRIO, F. G. (org.) Responsabilidade social empresarial: teoria e pratica. 2. 

ed. Ver. Rio de janeiro: FGV, 2006. 

 

Bibliografia Complementar  

 

CAMARGO, M. F. de; SUZUKI, F. M.; UEDA, M.; SAKIMA, R. Y. e GHOBRI. A. N. 

Gestão do Terceiro Setor no Brasil. Estratégias de captação de recursos para 

organizações sem fins lucrativos. São Paulo, Futura, 2001. 

ROCHA, Silvio. Terceiro Setor. São Paulo: Malheiros Ed. 2003. 
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Disciplina: Seminários de Pesquisa em Serviço Social 

 

Tratamento dos dados coletados. Análise quantitativa e qualitativa. Construção de 

tabelas e gráficos. Interpretação dos dados da pesquisa. Instrumentalização do 

aluno para a utilização da metodologia científica no campo das ciências sociais.  

 

Bibliografia Básica 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 

ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Rio de Janeiro: 

Vozes, 1999. 

 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

CERVO, A. L. & Bervian, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: Makron Books, 

2007. 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de metodologia científica: 

um guia para a iniciação científica. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 2006. 

BASTOS, L. R.; PAIXÃO, L.; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração de 

projetos e relatórios de pesquisa, teses e dissertações. Rio de Janeiro: LTC, 

2012. 

DEMO, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

BARROS, A. J. da S.; SOUZA LEHFELD, N. A. de. Fundamentos de metodologia 

científica. 2. ed. 2006 Pearson 

Disciplina: Serviço Social Integrado 

 

Reflexões entre os sentidos e a centralidade do trabalho na contemporaneidade. O 

trabalho enquanto categoria fundante do ser social. Divisão social e técnica do 

trabalho. Produção social e valor. Trabalho assalariado, propriedade e capital, 
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processos de trabalho e produção da riqueza social. Trabalho produtivo e 

improdutivo.  

 

Bibliografia Básica 

 

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

do mundo do trabalho. São Paulo: Cortez, 2011. 

NETTO, J. P. BRAZ. M. Economia política: uma introdução crítica. 8. ed. São 

Paulo: Cortez, 2012. – (Biblioteca básica de serviço social; v. 1) 

 

Bibliografia Complementar 

 

GUERRA, Yolanda. A Instrumentalidade do Serviço Social. São Paulo, Cortez 

Editora, 2011. 

MARX, K. O Capital: crítica da economia política. Tradução por Regis Barbosa e 

Flávio R. Kothe. São Paulo: Abril Cultural, 1982. Livro 1, v.1, t.1. (Os economistas) 

IAMAMOTO, M. V. Trabalho e Individuo Social: um estudo sobre a condição 

operária na agroindústria canavieira paulista. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2006.  
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Disciplina: Educação Inclusiva 

 

Estudo sobre a educação da criança com deficiência sensorial, física, intelectual e 

seu processo de escolarização. Estudo sobre os fatores que levam a criança a 

apresentar dificuldade na área da linguagem, da aprendizagem e do comportamento 

na escola. Análise das formas de superação do processo de exclusão social e 

cultural da criança produzido pelo sistema escolar.  Análise do direito da criança à 

educação por meio da educação inclusiva e legitimação da igualdade social e 

escolar. Reflexão sobre a educação da criança que resgate a autoestima, o respeito 

e a convivência pacífica. 

 

Bibliografia Básica  

 

GODOY, H P. Inclusão de alunos portadores de deficiência no ensino regular 

paulista: recomendações internacionais e normas oficiais.  São Paulo: 

Mackenzie, 2002. 

MAZZOTTA, M. J. S. Educação especial no Brasil: história e políticas públicas. 4. 

ed. São Paulo: Cortez, 2003. 

STAINBACK, S; STAINBACK, W. Inclusão: um guia para educadores.  Porto 

Alegre: Artmed, 1999. 

 

Bibliografia Complementar  

 

CIASCA, S. M. (org.) Distúrbios de Aprendizagem: Proposta de avaliação 

interdisciplinar. Casa do Psicólogo: São Paulo, 2003. 

FLEITH, D. de S.; ALENCAR, E. S.. Desenvolvimento de talentos e altas 

habilidades. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

GONZÁLEZ, E. et al. Necessidades educacionais específicas. Intervenção 

Psicoeducacional. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

JOSÉ, E. da A.; COELHO, M. T.. Problemas de Aprendizagem. 2. ed. São Paulo: 

Ática, 2002. 

O'REGAN, F. Sobrevivendo e vencendo com necessidades educacionais 

especiais.  Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

Bibliografia Digital 
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BRASIL. Declaração de Salamanca. Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área 

das Necessidades Educativas Especiais. Disponível em: 

portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf  Acesso em: 21/03/2011. 

Ferdinando Casagrade. A legislação educacional que trata da inclusão. Revista 

Nova Escola. Julho de 2009. Disponível em: 

http://revistaescola.abril.com.br/inclusao/inclusao-no-brasil/legislacao-educacional-

trata-inclusao-482187.shtml Acesso em: 21/03/2011. 

NETO, Aramis Lopes; SAAVEDRA, Lúcia Helena. Diga não para o bullying: 

Programa de Redução do Comportamento Agressivo entre Estudantes. Disponível 

em: www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/pdf/doc-154.pdf Acesso em: 

26/03/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistaescola.abril.com.br/inclusao/inclusao-no-brasil/legislacao-educacional-trata-inclusao-482187.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/inclusao/inclusao-no-brasil/legislacao-educacional-trata-inclusao-482187.shtml
http://www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/pdf/doc-154.pdf
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Disciplina: Gestão do Sistema Único de Assistência Social 

 

Formulação e gestão das políticas sociais. Desenvolvimento do sistema brasileiro de 

proteção social. Planejamento, elaboração, execução, monitoramento e avaliação de 

Planos, Programas e Projetos na área de assistência social.  

 

 

Bibliografia Básica 

 

BAPTISTA, M. V. Planejamento Social: intencionalidade e instrumentação. 

SãoPaulo: Veras Editora, 2010. 

COUTO, B. R.; YAZBEK, M. C.; SILVA, M. O. S.; DEGENSZAJN, R. R. . O Sistema 

Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade em movimento. São Paulo: 

Cortez, 2012.  

RICO, E. M. (Org.). Avaliação de Políticas Sociais: uma questão em debate. 2. ed. 

São Paulo: Cortez: Instituto de Estudos Especiais, 1.999. 

 

 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 194 e 195, 1988. 

COUTO, B. R. O Direito Social e a Assistência Social na Sociedade Brasileira. 

São Paulo: Cortez, 2010. 

SOUSA, Charles Toniolo de. A prática do assistente social: conhecimento, 

instrumentalidade e intervenção profissional. Disponível em 

<http://www.uepg.br/emancipacao>.  

 

 

http://lattes.cnpq.br/3793698817577507
http://lattes.cnpq.br/1435259707895948
http://lattes.cnpq.br/7681751338765625
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7º PERÍODO 

 

Disciplina: Consultoria em Trabalho Social 

 

A demanda de assessoria em Serviço Social como um processo de trabalho, e como 

forma indireta de prestação de serviços a órgãos governamentais, não-

governamentais e empresas privadas. O Assistente Social como responsável pela 

execução de atividade instrumental.  

 

Bibliografia Básica  

 

BRAVO, M. I. S.; MATOS, M. C. (orgs.). Assessoria, consultoria & Serviço Social. 

São Paulo: Cortez, 2006. 

MOCSÁNYI, D. C. Consultoria: o caminho das pedras. 2. ed. Editora Nelpa, 2011. 

PONTES, R. N. Mediação e Serviço Social. Um Estudo Preliminar Sobre a 

Categoria e sua Apropriação pelo Serviço Social. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1997.  

 

 

 

Bibliografia Complementar  

 

FALEIROS, V. P. Estratégias em Serviço Social. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2011.  

Capacitação Profissional em Serviço Social – CRESS 10ª Região – Gestão 

1996/1999, Porto Alegre.  

CASTEL, R. Desigualdade e Questão Social. São Paulo: EDUC, 1997.  
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Disciplina: Política Social em Saúde, Educação e Habitação 

 

Aprofundamento do estudo e da discussão sobre as políticas públicas desenvolvidas 

no território nacional e regional. Capacitação para uma intervenção qualificada, com 

capacidade analítica e crítica acerca do cenário sociopolítico em que as políticas 

públicas são constituídas e das especificidades das políticas setoriais. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

.COHN, A. Saúde no Brasil: políticas e organização de serviços. 3. ed. São 

Paulo: Cortez, 2002. 

. CHAUI, M. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. 4. ed. São Paulo: 

Perseu Abramo, 2012 

SAVIANI, D. Da nova LDB ao novo plano nacional de educação: por uma outra 

política. São Paulo: Autores Associados, 2004. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

ARETCHE, M. T. S. Políticas sociais no Brasil: descentralização em um Estado 

federativo. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v. 14, nº 40, p. 111-

141, 1999. 

DEMO, P. Política social do conhecimento: sobre futuros do combate a 

pobreza.  Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 

JOVCHELOVITCH, M. O processo de descentralização e municipalização no 

Brasil. Serviço Social e Sociedade nº 56. São Paulo: Cortez, 1998 

Philippi Jr., A. (editor). Saneamento, Saúde e Ambiente: fundamentos para um 

desenvolvimento sustentável. Barueri: Manole, 2005. 
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Disciplina: Supervisão de Estágio em Serviço Social 

 

Elaboração de atividades teóricas pela vivência prática do estágio supervisionado e 

pela compreensão da complexidade da questão social usando os instrumentos 

técnico-operativos. Avaliação do processo de planejamento, elaboração, aprovação 

e execução do Projeto de Intervenção Social realizado. 

 

 

 

Bibliografia Básica 

 

BARROCO, M. L. S. Ética em serviço social: fundamentos ontológicos. São 

Paulo: Cortez, 2010 

VALLS, A. L. M. O que é Ética. São Paulo: Brasiliense, 2005. 

LEWGOY, A. M. B. Supervisão de Estágio em Serviço Social: desafios para a 

formação e o exercício profissional. São Paulo: Cortez, 2009 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

RANGEL, M. (org.) Nove olhares sobre a supervisão. Campinas: Papirus, 2008.  

CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL. Disponível em: 

http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP2011_CFESS.pdf 

BURIOLLA, M. A. F. Supervisão em serviço social: o supervisor, sua relação e 

seus papéis. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2003 

http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP2011_CFESS.pdf
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Disciplina: Tópicos de Atuação Profissional  

 

A formação profissional do assistente social: as exigências da formação profissional 

para o enfrentamento das demandas sociais apresentadas. O processo educativo do 

serviço social: conceitos e objetivos; instrumentos e técnicas. Concepções e 

componentes do processo de intervenção profissional do assistente social: a função 

administrativa; supervisão de programas. 

 

Bibliografia Básica 

 

.VALLS, A L.M. O que é Ética. São Paulo: Brasiliense, 2005. 

VIEIRA, L. Cidadania e globalização. Rio de Janeiro: Record, 2012. 

 

CRUZ, L. R. da; GUARESCHI, N. Políticas públicas e assistência social: diálogo 

com as práticas psicológicas. Rio de Janeiro: Vozes, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

 

GENTILLI, R. Representações e práticas: identidade e processo de trabalho no 

serviço social. São Paulo: Veras, 1998.  

PEDRINI, D. M.; ADAMS, T.; SILVA, V. R. DA. Controle social de políticas 

públicas: caminhos, descobertas e desafios.  São Paulo: Paulus, 2007. 

PEREIRA, P. A. P. A nova divisão do bem-estar e o retorno do voluntariado. Revista 

Serviço Social e Sociedade. São Paulo: Cortez, ano xxiv, nº 73, p. 75-100, mar. 

2003. 
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Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Acompanhamento dos procedimentos técnico-formais e éticos no processo de 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Incorporação dos 

conhecimentos teórico-metodológicos e das estratégias e técnicas utilizadas em 

pesquisa. Apresentação da produção científica discente e defesa. 

 

 

Bibliografia Básica 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São 

Paulo: Cortez: 2013. 

ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 

de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2010. 

FILCK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

BARROS, N. A. S.  Fundamentos de Metodologia Científica: um guia para a 

iniciação científica. São Paulo: Person makron Books, 2006. 

 

BASTOS, L. R.; PAIXÃO, L.; FERNANDES, L. M. Manual para a elaboração de 

projetos e relatórios de pesquisa, teses e dissertações. Rio de Janeiro: LTC, 

2012 

.CERVO, A. L. & BERVIAN, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: Makron 

Books, 2007. 

MARTINELLI, M. L. Pesquisa qualitativa: um instigante desafio. São Paulo: Veras, 

1999 (Série Núcleo de Pesquisa, 1) 
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Disciplina: Monitoramento e Avaliação Serviço Social 

 

Monitoramento e avaliação de serviços sociais em instituições públicas, privadas e 

no terceiro setor. Monitoramento e avaliação de planos, programas e projetos 

sociais.  

 

Bibliografia Básica 

 

BAPTISTA, M. V. Planejamento Social: intencionalidade e instrumentação. 

SãoPaulo: Veras Editora, 2010. 

GUERRA, Y. A instrumentalidade do Serviço Social. 9 ed. São Paulo: Cortez, 

2011 

RICO, E. M. (Org.). Avaliação de Políticas Sociais: uma questão em debate. 2. ed. 

São Paulo: Cortez: Instituto de Estudos Especiais, 1.999. 

 

 

Bibliografia Complementar 

 

 

BAPTISTA, M. V. Prática profissional do assistente social. São Paulo Veras 

Editoras, 2009.  

FREIRE, L. M. B. O Serviço Social na reestruturação produtiva. São Paulo: 

Cortez, 2003.  

KARSCH, U. M. S. O serviço social na era dos serviços. São Paulo: Cortez, 2008. 
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Disciplina: ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

I – EMENTA 

 

As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do 

aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e 

atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão 

junto à comunidade. 

Produções bibliográficas, visitas a centros culturais, visitas técnicas, palestras, 

simpósios, cursos e seminários, leituras, participação em projetos sociais e 

freqüência a peças teatrais e mostras cinematográficas, fazem parte das Atividades 

Complementares. 

 

II – OBJETIVOS GERAIS 

 

 Complementar a formação profissional, cultural e cívica do aluno pela realização 

de atividades extracurriculares obrigatórias. 

 

III – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Contribuir para que a formação do futuro egresso seja generalista, humanista, 

crítica e reflexiva. 

 Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e culturais. 

 Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e 

problemas.  

 Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão ética e 

humanista. 

 Incentivar o aluno na participação de projetos e ações sociais. 
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IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas. 

 Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras. 

 Visitas técnicas. 

 Participação em palestras, simpósios, cursos e seminários. 

 Leituras: livros, artigos técnicos, atualidades. 

 Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de cunho 

comunitário. 

 Frequência em peças teatrais e mostras cinematográficas. 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 Discussões de temas. 

 Visitas externas. 

 Leitura de textos previamente indicados. 

 Verificação de leitura. 

 Palestras e cursos. 

 Exibição de filmes e peças teatrais. 

 

VI – AVALIAÇÃO 

 Os critérios de aprovação compreendem: o cumprimento da carga horária prevista 

no semestre correspondente e a entrega de relatório padronizado pelo Guia 

das Atividades Complementares do Curso de Serviço Social da IES, anexados 

aos documentos comprobatórios. 

 

Bibliografia básica 

CASTRO, M. M. História do serviço social na América Latina. Tradução de José 

Paulo Netto e Balkys Villalobos. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

SILVA, M. O. da. O Serviço Social e o Popular: resgate histórico, teórico e 

metodológico do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011.  

PAULO NETTO, J. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 8. ed. São Paulo: 

Cortez, 2011.   
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FALEIROS, V. de P. Política social do estado capitalista. 12. ed. São Paulo: 

Cortez, 2009. 

BAPTISTA, M. V. Planejamento Social: intencionalidade e instrumentação. 2. 

ed. Veras Editora-CPIHTS, 2010. 

 

 

Bibliografia complementar 

IAMAMOTO, M. V. Renovação e conservadorismo no serviço social: ensaios 

críticos. São Paulo: Cortez, 2011. 

ROCHA, E. O Que é Etnocentrismo. 19 ed. São Paulo: Brasiliense, 2009. 

MONTAÑO, C. Terceiro Setor e questão social. Crítica ao padrão emergente de 

intervenção social. São Paulo, Cortez, 2007.  
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COMPONENTE CURRICULAR ESTUDOS DISCIPLINARES DO 1º AO 7º 

SEMESTRES 

 

DISCIPLINA: Estudos Disciplinares 

 

I. EMENTA 

 

Resolução de problemas que envolvam a inter e multidisciplinaridade nas aplicações 

em áreas do Serviço Social. 

 

II - OBJETIVOS GERAIS 

 

Propiciar sólida formação geral, através de conexões entre diferentes áreas de 

conhecimento visando a solução de problemas, estímulo a prática de estudos 

independentes, visando uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 

aluno. 

 

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Prover ao aluno competências e habilidades específicas para abordar, através de 

uma visão inter e multidisciplinar problemas de sua área de atuação profissional. 

 

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Exercícios elaborados  por professores do curso básico e profissionalizante, 

abordando inicialmente  conteúdos de formação geral, evoluindo para questões  de 

formação específica com cunho interdisciplinar abrangendo diferentes campos do 

saber, a medida que o aluno avança em sua matriz curricular. 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 

 

A disciplina será desenvolvida através de estudos e resoluções de exercícios de 

aplicação às diversas áreas que compõem o curso. 

 

VI - AVALIAÇÃO 
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Será feita  com base na combinação do aproveitamento do aluno nas atividades 

realizadas. 

 

VII - BIBLIOGRAFIA   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASTRO, M. M. História do serviço social na América Latina. Tradução de José 

Paulo Netto e Balkys Villalobos. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

SILVA, M. O. da. O Serviço Social e o Popular: resgate histórico, teórico e 

metodológico do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011.  

BAPTISTA, M. V. Planejamento Social: intencionalidade e instrumentação. 2. 

ed. Veras Editora-CPIHTS, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

IAMAMOTO, M. V. Renovação e conservadorismo no serviço social: ensaios 

críticos. São Paulo: Cortez, 2011. 

ROCHA, E. O Que é Etnocentrismo. 19 ed. São Paulo: Brasiliense, 2009. 

PAULO NETTO, J. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 8. ed. São Paulo: 

Cortez, 2011.   

FALEIROS, V. de P. Política social do estado capitalista. 12. ed. São Paulo: 

Cortez, 2009. 
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PLANOS DE ENSINO 

 

COMPONENTE CURRICULAR ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS DO 

1º AO 7º SEMESTRES 

 

 

DISCIPLINA: Atividades Práticas Supervisionadas 

 

I - EMENTA 

As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são compostas por relatórios em 

formato acadêmico resultantes do desenvolvimento, a cada semestre, do Projeto 

Multidisciplinar do curso. 

 

II - OBJETIVOS GERAIS 

As Atividades Práticas Supervisionadas visam: 

- propiciar aos alunos fundamentação prática dos conceitos teóricos explorados em 

sala de aula; 

- proporcionar vivência e postura científica na busca de informações, elaboração de 

relatórios e trabalhos; 

- criar um espaço positivo e propício para a troca de informações, experiências e 

conhecimento entre os professores e estudantes. 

 

III - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

São objetivos específicos das Atividades Práticas Supervisionadas:  

- estimular a produção de trabalhos que propulsionem o desenvolvimento intelectual 

integrado; 

- promover reflexões de ordem científica e técnica, favoráveis à construção do 

conhecimento; 

- promover a interdisciplinaridade e a integração curricular.  

 

 IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O conteúdo das APS corresponde a elaboração de resumos das aulas ministradas 

no semestre contemplando todas as disciplinas em vigência. 

 

V – ESTRATÉGIA DE TRABALHO 
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O Projeto Multidisciplinar será apresentado aos alunos, especificando-se o seu 

desenvolvimento, objetivo geral e objetivo de cada semestre, conforme previsto no 

Manual de APS do aluno. As APS correspondentes ao Projeto Multidisciplinar serão 

orientadas por um professor designado pelo coordenador do curso. Os estudantes 

deverão fazer resumos das aulas ministradas no semestre contemplando todas as 

disciplinas em vigência. O trabalho será em grupo de até 15 alunos. Os estudantes 

do grupo deverão ir à biblioteca, pesquisar e detalhar o conteúdo programático aula 

a aula previsto no plano de ensino da disciplina, citando o livro ou periódico que foi 

utilizado. O controle acadêmico das APS será feito via sistema online, no final do 

semestre, cada estudante deverá anexar no sistema o seu trabalho. 

 

VI- AVALIAÇÃO 

O representante de sala deverá entregar ao docente ou coordenador de curso uma 

cópia gravada em CD-ROM com todos os trabalhos da turma. O lançamento da 

avaliação será online, obedecendo aos critérios de notas inferiores a 7,0 (sete) serão 

computadas pelo sistema como “reprovação”, já as notas iguais ou superiores a 7,0 

serão computadas como “aprovação” para os estudantes. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASTRO, M. M. História do serviço social na América Latina. Tradução de José 

Paulo Netto e Balkys Villalobos. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

SILVA, M. O. da. O Serviço Social e o Popular: resgate histórico, teórico e 

metodológico do Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2011.  

BAPTISTA, M. V. Planejamento Social: intencionalidade e instrumentação. 2. 

ed. Veras Editora-CPIHTS, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

IAMAMOTO, M. V. Renovação e conservadorismo no serviço social: ensaios 

críticos. São Paulo: Cortez, 2011. 

ROCHA, E. O Que é Etnocentrismo. 19 ed. São Paulo: Brasiliense, 2009. 

PAULO NETTO, J. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. 8. ed. São Paulo: 

Cortez, 2011.   

FALEIROS, V. de P. Política social do estado capitalista. 12. ed. São Paulo: 

Cortez, 2009. 
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ESTÁGIO CURRICULAR 

8º SEMESTRE 

EMENTA: 

Atividade curricular que se configura a partir da inserção do aluno no espaço sócio-

institucional objetivando capacitá-lo para o exercício do trabalho profissional, com 

supervisão sistemática feita pelo professor supervisor e pelo profissional do campo, 

através da reflexão, acompanhamento e sistematização com base em planos de 

estágio, elaborado em conjunto entre Unidade de Ensino e Unidade do Campo de 

Estágio, tendo como referência a Lei 8.662/93 (Lei de Regulamentação da 

Profissão), o Código de Ética do Profissional (1993) e a Lei 11.788/2008. O Estágio 

Supervisionado é realizado concomitantemente ao período letivo escolar. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

. 
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