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EMENTA 

Os processos de atualização e de renovação do Serviço Social em sua perspectiva interna 

e suas contradições decorrentes das diversas influências ideológicas, metodológicas, 

políticas e trajetória desde o período do seu surgimento até o período compreendido pelas 

décadas de 60 a 80.   

 

OBJETIVOS 

- Contextualizar a profissão do Serviço Social no processo histórico, ressaltando os 

impactos das décadas de 60 a 80; 

- Reconstruir, numa perspectiva histórico-teórico-metodológica, os processos de teorização 

do Serviço Social a partir do movimento de renovação da profissão; 

- Desenvolver a compreensão do estudante acerca da evolução histórica do Serviço Social 

e sua perspectiva brasileira. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O perfil do bacharel em Serviço Social estabelecido coletivamente pela ABEPSS propõe: 

• profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e implementando 

propostas para o seu enfrentamento, por meio de políticas sociais públicas, empresariais, 

de organizações da sociedade civil e movimentos sociais; 
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• profissional dotado de formação intelectual e cultural generalista crítica, competente em 

sua área de desempenho, com capacidade de inserção criativa e propositiva no conjunto 

das relações sociais e no mercado de trabalho; 

• profissional comprometido com os valores e princípios, sobretudo, os norteadores do 

Código de Ética do assistente social. 

Considera-se no processo formativo as competências e habilidades específicas, sendo que 

a formação deverá possibilitar desenvolvimento da capacidade de: 

• Elaborar, implementar e avaliar planos, programas e projetos sociais; 

• Planejar, organizar e administrar benefício e serviços sociais; 

• Realizar pesquisas que ofereçam subsídios para a criação de políticas públicas;  

• Prestar assessoria e consultoria às diversas instituições públicas e privadas em matéria 

que incidem sobre garantia de direitos, de políticas sociais; 

• Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre matéria de 

Serviço Social. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

 

- Contextualização do Serviço Social no processo histórico brasileiro (do populismo à 

ditatura militar); 

- Desenvolvimento de Comunidade e participação. 

 

UNIDADE II 

 

- Movimento de Reconceituação do Serviço Social no Brasil e na América Latina: 

       Caracterização geral; 

       Conservadorismo e ruptura; 

       Dimensão política da prática profissional; 

       Seminários de teorização e os documentos: Araxá, Teresópolis, Sumaré e Alto da 

Boa Vista; 

       O Método BH: relação teoria prática no trabalho social.        

   - A modernização do estado Brasileiro e as suas relações com o Serviço Social brasileiro. 

 

METODOLOGIA 

- Os recursos metodológicos a serem utilizados no decorrer da disciplina visam possibilitar 

uma atitude reflexiva, crítica, pesquisadora e criativa dos sujeitos envolvidos no processo 
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ensino-aprendizagem, propondo alguns instrumentos pedagógicos tais como: aulas 

expositivas e dialogadas, seminários, estudos em grupo, dinâmicas, exibição de 

documentos, informações acessadas através de jornais, revistas e na internet. 

 

AVALIAÇÃO 

- Avaliação Individual escrita; 

- Seminário em Equipe; 

- Avaliação em dupla; 

- Atividade externa; 

- Avaliação como processo contínuo. 
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