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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do curso: Serviço Social.  

Grau Conferido: Bacharel em Serviço Social. 

Modalidade: Presencial. 

Duração: 4 (quatro) anos ou 8 (oito) períodos. 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas  

Regime: Crédito semestral com códigos por disciplinas, respeitados os pré-requisitos 

existentes. 

Número de vagas ofertadas: 200 anuais. 

Turnos previstos: Manhã e Noite. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O Curso de Bacharelado em Serviço Social tem como objetivo  contribuir na 

formação de assistentes sociais competentes e qualificados para o debate em torno das 

manifestações da questão social contemporânea, por meio da transmissão, análise e 

questionamento acerca do conjunto de conhecimentos e ferramentas que favoreçam o 

desenvolvimento de competências intelectuais, organizacionais, comunicativas, sociais, 

comportamentais e políticas, com base em uma postura ética e comprometida com as 

demandas sociais, visando assegurar com uma base teórica consistente, uma prática 

investigativa, para compreensão e orientação da sua intervenção na realidade social, 

possibilitando, desse modo, as vivências e experiências acadêmicas no âmbito do Serviço 

Social que oportunizem uma atuação crítica e criativa em sua vida profissional. 

Desta forma, o objetivo geral que norteia a ação do curso é o de proporcionar aos 

alunos conhecimentos teóricos-práticos-científicos com a finalidade de desenvolver o 

pensamento, a capacidade de observação, análise e síntese para o exercício do Serviço Social 

como ciência e profissão de forma reflexiva, crítica e criativa, para que possam inserir-se no 

mercado de trabalho com competência e ética.  
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2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Distinguir as diferentes matrizes filosóficas das ciências humanas e sociais que 

fundamentam o Serviço Social; 

b)   Conhecer o papel do assistente social na sociedade contemporânea; 

c)    Converter dados e informações múltiplas em conhecimentos aplicáveis; 

d)   Responder às demandas potenciais e emergentes presentes no mercado de trabalho 

e na realidade social, através de um referencial histórico-teórico-metodológico;  

e)    Empreender o espírito de investigação científica a partir da prática social; 

f)  Decifrar as múltiplas expressões da questão social e suas estratégias de enfrentamento; 

g) Formar profissionais capacitados teórico-metodológico, ético – político, técnico – 

operativo para o enfrentamento das expressões da questão social. 

 

3. PERFIL DO EGRESSO 

 

                 De acordo com as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Serviço Social  Parecer 

CNE/CES 492/2001  o perfil do egresso é definido como o profissional que atua 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. 

                O compromisso do Curso de Serviço Social, ora em destaque, segue a proposta 

das Diretrizes Curriculares da ABEPSS que aponta para a formação de um perfil profissional 

com “capacitação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa para a apreensão 

teórico-critica do processo histórico como totalidade. Considerando a apreensão das 

particularidades da constituição e desenvolvimento do capitalismo e do Serviço Social na 

realidade brasileira. Além da percepção das demandas e da compreensão do significado social 

da profissão; e o desvelamento das possibilidades de ações contidas na realidade e no 

exercício profissional que cumpram as competências e atribuições legais” (ABEPSS, 2014). 

                 Em consonância com a legislação em pauta e a direção proposta neste Projeto 

Pedagógico, pressupõe-se a necessidade de se configurar um perfil do profissional que se 

pretende formar, a partir da competência teórica e ético-política, como requisito básico para 

o exercício de atividades técnico-operativas. 

          A necessidade de um perfil profissional propositivo exige novos parâmetros de  

qualificação, que  envolvem a capacidade de atuar em equipes interdisciplinares,  
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consolidando uma nova tendência do mundo do trabalho que visa formar parcerias e 

alianças entre os indivíduos da  própria organização e entre organizações.  Ao se procurar 

atender questões complexas, a perspectiva interdisciplinar surge como inovação 

significativa no campo de atuação do assistente social.  No século XXI, o profissional deve 

ter em mente o pensar global e o agir local. Destaca-se também a importância de elaborar 

e realizar pesquisas, bem como planejar e gerenciar programas e projetos na área social. 

Constrói-se, portanto, um perfil do egresso mais amplo, pois o aluno do Curso de Serviço 

Social da Faculdade Estácio de Sá deverá, depois de sua formação, apresentar capacidade 

para ações efetivas que contemplem o empreendedorismo, a interdisciplinaridade, a 

intervenção socialmente responsável na questão social   e a educação continuada. 

            Cabe lembrar a presença cada vez mais significativa de assistentes sociais em 

assessorias a movimentos sociais e nos espaços sócio-políticos de controle democrático, 

como os conselhos e fóruns de direitos de segmentos vulneráveis da população. 

 

4. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

O Projeto Pedagógico do Curso possibilita aquisição de conhecimentos, o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias a inserção qualitativa do profissional 

de serviço social no mercado de trabalho. Constituem-se áreas predominantes de 

empregabilidade dos profissionais de serviço Social: 

-  A Política Pública de Assistência Social, para operacionalização do Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS, existente obrigatoriamente em todos os municípios da federação 

que representam aproximadamente 1/3 dos campos de atuação dos Assistentes Sociais,  

- A área de saúde, através do SUS, pela qual o assistente social também é chamado 

a atuar nas equipes multiprofissionais dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, mas 

também decorrente da implementação dos Centros de Atendimento Psicossocial (no campo 

da saúde mental, direcionados a crianças, adolescentes e dependentes químicos de modo 

geral). Neste âmbito, os profissionais também atuam em hospitais, hemocentros, clínicas 

especializadas em doenças complexas, de reprodução humana assistida, centros de 

transplante de medulas, dentre outros, diretamente com pessoas doentes e/ou seus familiares.  

-  A área sócio jurídica, nos quadros funcionais de Tribunais de Justiça Estaduais 

onde a demanda vem aumentando tanto em seus quadros internos quanto em convênios com 

outras organizações para processos de mediação familiar (separações e guarda de filhos, 

quando consensuais) e mais recentemente as promotorias públicas de diversas áreas tem 

aberto vagas para Assistentes Sociais em seus concursos. Seja para atuar no campo da infância  
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e juventude, da defesa de direitos dos idosos, mediar demandas coletivas, seja para 

o acompanhamento e fiscalização de instituições sociais do chamado Terceiro Setor que 

operam sob curadoria do Ministério Público.   

-  A instituição de Política Nacional de Habitação e em especial habitação rural tem 

possibilitado que muitos profissionais de Serviço Social atuem neste campo até algum tempo 

atrás, inexistente.    

- Políticas e ações voltadas a pessoas com deficiência, atualmente ainda operadas 

no campo das organizações da sociedade civil, mas que indicam para uma gradativa ampliação 

de programas ou subvenções governamentais se constituem igualmente como campo de 

atuação deste profissional.  

- No campo das políticas sociais públicas ampliam-se espaços importante da atuação 

política do assistente social, a participação nos respectivos Conselhos – campo este por 

excelência de debate público sobre a direção das políticas, prioridades de ação e 

financiamento, bem como de controle social de sua execução.  Além dos campos 

institucionalizados, o Serviço Social tem em sua trajetória histórica a marca da participação 

em processos organizativos de comunidades urbanas e rurais, em processos de educação 

popular e movimentos sociais, bem como do subsídio à formação política de representantes 

da sociedade civil nos Conselhos de Políticas Públicas.  Dentre outros espaços profissionais, 

fazendo assessoria, consultorias e demais articulações com o Estado e o setor privado. 

Todos esses espaços se abrem numa perspectiva de trabalho em equipes 

multiprofissionais, cujos conhecimentos e práticas interdisciplinares se tornam imprescindíveis. 

É nesta direção que o Projeto Político Pedagógico da Faculdade Estácio de São Luís contribuirá 

com a formação de assistentes sociais competentes e comprometidos eticamente com a defesa 

dos direitos sociais e a intervenção inovadora no campo das políticas públicas, objetivando, 

através de processos de desenvolvimento sustentável, a melhoria da condição de vida da 

população desta região e de demais regiões do Brasil em que vir a atuar.    

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo é composto de três etapas:  

I – 1ª Avaliação (AV1);  

II – 2ª Avaliação (AV2);  

III – 3ª Avaliação (AV3). 

O processo avaliativo será realizado em data, horário e local determinados pela 

Instituição. A primeira avaliação (AV1), com a forma e a execução definidas pelo professor da  
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disciplina, terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, 

do início das aulas até a sua realização. A segunda avaliação (AV2) terá o valor de 10 (dez) 

pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, do início das aulas até a sua 

realização. A avaliação AV2 das disciplinas possuam atividades estruturadas /ou trabalhos terá 

o valor de 10 (dez) pontos, sendo:  

I – 8 (oito) pontos do instrumento integrado avaliativo; e  

II – 2 (dois) pontos pela execução das Atividades Estruturadas e/ou trabalhos. 

Nas disciplinas na modalidade online dos cursos presenciais, a avaliação dos discentes 

ocorrerá por meio de provas presenciais (AV e AVS), sendo atribuído grau de 0,0 (zero) a 9,0 

(nove), e por meio da avaliação na participação nos fóruns de discussão de conteúdo, 

disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a qual será atribuído grau de 0,0 

(zero) a 1,0 (um) e que será somado à pontuação das avaliações AV e AVS. 


