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DISCIPLINA

CÓDIGO DA DISCIPLINA

SERVIÇO SOCIAL E PROCESSOS DE

SS014

TRABALHO
CARGA HORÁRIA

SEMESTRE DE OFERTA

72 h

3º
EMENTA

O trabalho e o Serviço Social. Identificar o trabalho enquanto categoria de análise. Refletir
as particularidades do trabalho profissional, as demandas e os desafios no contexto das
transformações na sociedade capitalista contemporânea. As demandas e as respostas da
profissão nos espaços ocupacionais, na esfera pública e privada. O Serviço Social como
especialização do trabalho coletivo. O terceiro setor e o setor de serviços.
OBJETIVOS
GERAL:
Compreender os elementos constitutivos do trabalho profissional, bem como a inserção do
assistente social enquanto trabalhador e as respostas ético-políticas do trabalho
profissional.
ESPECÍFICO:
-Conhecer as demandas apresentadas aos assistentes sociais, a partir das mudanças nas
relações de produção capitalista;
-Reconhecer as respostas desenvolvidas por esses profissionais;
-Identificar as exigências apontadas aos profissionais;
-Descobrir os desafios presentes na realidade profissional.
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PERFIL DO EGRESSO SERVIÇO SOCIAL
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;
• 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
UNIDADE I: Serviço Social e Processos de Trabalho:
Categoria trabalho. Os determinantes históricos- conjunturais que provocam as
transformações no mercado profissional de trabalho. Demandas, funções e requisitos de
qualificação profissional do assistente social, exigindo novas respostas profissionais no
âmbito do trabalho.
UNIDADE II
UNIDADE II: Inserção do Serviço Social na Divisão Sócio-técnica do Trabalho: O
redimensionamento da profissão: O mercado e as condições de trabalho. As demandas
profissionais nas relações entre Estado e Sociedade. O exercício profissional em
instituições públicas e privadas, organizações não governamentais, bem como nas
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diversas áreas de atuação. Condições de trabalho e respostas profissionais. A relação
assistente social e usuários dos Serviços Sociais.
METODOLOGIA
•

Aulas expositivas e dialogadas, com utilização de recursos multimídia, textos,
seminários de entendimentos, estudo individual e grupal e relatos de experiência
profissional.
AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua, considerando-se:
- a interação docente-discente;
- assiduidade e participação dos alunos nas aulas;
- leitura e discussão de textos indicados;
Serão realizadas as seguintes avaliações:
Unidade I:
Avaliação escrita com valor 6,0 pontos.
Trabalhos individuais com valor de 4,0 pontos.
Unidade II:
Prova escrita com valor de 3.0 pontos.
Seminários em grupo com valor de 7,0 pontos (3,0 pontos apresentação da equipe e 4,0
pontos apresentação individual).
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