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APRESENTAÇÃO 

 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná (UniSL) comprometido com o 

projeto nacional de desenvolvimento e bem-estar social, principalmente na 

região norte do país, tem como missão “estimular o desenvolvimento do 

conhecimento, das habilidades, dos talentos e das atitudes de seus alunos, para 

que esses atinjam a realização profissional, pessoal, social, além da preparação 

para o exercício pleno da cidadania”.  

Convém mencionar que o UNISL Ji-Paraná, originalmente era nomeado 

Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná (CEULJI) e foi implantado no 

município de Ji-Paraná, centro do Estado de Rondônia. No ano de 1989, com o 

aumento da demanda estudantil inicia-se o ensino superior com as Faculdades 

Jiparanaenses, passando a ser em 1996, Instituto Luterano de Ensino Superior. 

No ano de 2002, a instituição recebeu o credenciamento de Centro Universitário 

Luterano de Ji-Paraná (CEULJI) através da Portaria MEC nº 3.950, de 30 de 

dezembro de 2002. Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2002.  

No ano de 2018, após um ato de aditamento de transferência de mantença 

(processo e-mec nº 201821016), passou a denominar-se Centro Universitário 

São Lucas Ji-Paraná. Sendo oficializado pelo CONSU por meio da Resolução nº 

19 de 27/03/2019, que altera o nome da Instituição e efetivado por meio do 

processo e-MEC nº 201908128, sendo um estabelecimento particular de Ensino 

Superior, mantido pelo Centro de Ensino Santo Antônio X Ltda. E, em 2020, foi 

publicada a Portaria MEC nº 355 de 19 de março de 2020, D.O.U. de 23 de 

março de 2020 de recredenciamento. 

A instituição atualmente conta com 20 (vinte) cursos de graduação assim 

distribuídos por ordem cronológica: Ciências Contábeis (1989), Direito e 

Administração (1990), Agronomia e Sistemas de Informação (1996), 
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Fisioterapia, Enfermagem, Educação Física Licenciatura, Ciências Biológicas 

Bacharelado, Serviço Social (2003), Medicina Veterinária (2004), Arquitetura e 

Urbanismo, Biomedicina e Farmácia (2008), Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica e Nutrição (2020), Engenharia de Produção, Engenharia de Software e 

Estética e Cosmética. 

Todos os currículos do UniSL Ji-Paraná são concebidos a partir das 

orientações expressas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), tendo 

como foco o papel formativo ao utilizar os elementos constitutivos da 

aprendizagem de acordo com a abordagem proposta por Delors1 (1998) para o 

século XXI: aprender a conhecer (construção do conhecimento); aprender a 

fazer (operacionalização do conhecimento); aprender a conviver (socialização 

do conhecimento); aprender a ser (atitudes diante do conhecimento) e 

aprender a comunicar (expressão do conhecimento). 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, de acordo com sua missão 

institucional, acredita que a prática da educação põe em evidência o trabalho do 

profissional como uma prática social, ao estabelecer os nexos entre a produção 

do conhecimento e a dinâmica mais abrangente de construção permanente da 

sociedade, onde ele é realizado, assim como a constituição dos protagonistas 

desse processo: o cidadão, a comunidade em geral, os empresários e gestores, 

o mercado, os trabalhadores, os consumidores de bens e serviços. 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Serviço Social foi construído a 

partir das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) em consonância com a 

legislação educacional, tendo como foco a formação profissional de Assistente 

Social visando suprir a necessidade de qualificar profissionais capazes de 

promover a integração do conhecimento formal, pautado em princípios éticos e 

na compreensão da realidade social, exercendo a profissão de forma articulada 

no contexto social, seguindo os preceitos legais. Essas habilidades, propostas 

ao egresso do curso formado pelo UniSL Ji-Paraná, se materializam a partir dos 

conteúdos curriculares, das atividades complementares, dos projetos de 

extensão e atividades diversas contidas em seu PPC, consonantes com o PDI 

da instituição e DCN do curso. 

Além disso, esse projeto pedagógico foi concebido de acordo com a Lei 

nº10.861 de 2004 que instituiu do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

                                                           
1 DELORS, Jacques e EUFRAZIO, José Carlos. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: 
Cortez, 1998. 
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Superior (SINAES). Esta opção de construção do projeto pedagógico por parte 

do UniSL Ji-Paraná cumpre as prerrogativas do artigo 4º do SINAES, que tem 

por objetivo “identificar as condições de ensino oferecidas aos estudantes nos 

cursos de graduação do país, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, 

às instalações físicas e a organização didático-pedagógica”. 

 A inovadora organização proposta para o curso expressa, nesse PPC, a 

necessidade de uma prática acadêmica interdisciplinar diferenciada, permitindo 

a flexibilidade do currículo por meio de metodologias ativas que envolvem não 

somente os conteúdos disciplinares, mas também práticas capazes de ampliar 

os espaços e os tempos de aprender e a compreensão da realidade da região 

Norte, do Brasil e do Mundo para a formação desse profissional. 

 Neste processo, tem papel decisivo o NDE do curso, juntamente com os 

demais docentes e discentes, que promovem constantemente o aprimoramento 

do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), realizado a partir de análise 

contextualizada das demandas da sociedade, bem como exigências da 

formação profissional a partir das diretrizes curriculares e legislação específica 

da área.  

 O curso de Serviço Social do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 

auxilia na formação de recursos humanos qualificados e contextualizados ao 

cenário amazônico e suas peculiaridades, contribuindo, sobremaneira, para o 

desenvolvimento social do município e região. Além disso, esse projeto 

pedagógico foi concebido de acordo com a Lei nº10.861 de 2004 que instituiu do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). Esta opção de 

construção do projeto pedagógico por parte do UniSL Ji-Paraná cumpre as 

prerrogativas do artigo 4º do SINAES, que tem por objetivo “identificar as 

condições de ensino oferecidas aos estudantes nos cursos de graduação do 

país, em especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas 

e a organização didático-pedagógica”. 
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1 DADOS INSTITUCIONAIS  
 

1.1 Mantenedora 
 

Centro de Ensino Santo Antoniox LTDA. 

 

1.2 Base Legal da Mantenedora 
  

O Centro de Ensino Santo Antoniox LTDA é pessoa jurídica de direito 

privado, com fins lucrativos, com Contrato Social registrado e arquivado na Junta 

Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35.227.918.311 em sessão de 

24/09/2013, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 

18.940.045/0001-01.  

 A mantenedora localiza-se na Avenida da Saudade, nº 26, Jardim Campo 

Grande, cidade de Caçapava - SP, CEP: 12.282-480. 

 

1.3 Mantida 
 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UniSL 

Endereço: Avenida Engenheiro Manfredo Barata Almeida da Fonseca, nº 

542, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná – Rondônia, CEP: 76.907-524. 

 

1.4 Base Legal da Mantida 
  

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná encontra-se credenciado 

junto ao Ministério da Educação, por meio da Portaria MEC nº 354, de 19 de 

março de 2020, publicada no DOU Nº 56 23 de março de 2020, seção 1, página 

96.  
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1.5 Breve Histórico 
 

Originalmente Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná – 

CEULJI/ULBRA, instituição de ensino superior que fazia parte do complexo 

educacional ULBRA, então mantido pela Associação Educacional Luterana do 

Brasil (AELBRA) situada na Avenida Farroupilha 8001, Bairro São José, no 

Município de Canoas - RS. Surgiu como parte do projeto de expansão das ações 

educacionais da mantenedora para os Estados do Norte e Centro-Oeste, que em 

1986 implantou a primeira unidade educacional fora do Estado Rio Grande do 

Sul, em Ji-Paraná, centro do Estado de Rondônia, inicialmente como uma Escola 

de Ensino fundamental, o Centro Educacional São Paulo. No ano de 1989, com 

o aumento da demanda estudantil, inicia-se o ensino superior com as 

Faculdades Jiparanaenses, passando a ser em 1996, Instituto Luterano de 

Ensino Superior. No ano de 2002, a instituição recebeu o credenciamento de 

Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná através da Portaria MEC nº 3.950, de 

30 de dezembro de 2002. Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2002.  

Em 22 de outubro de 2018, deu-se a transferência de mantença da 

AELBRA para o Centro de Ensino Santo Antoniox LTDA, através de Ato de 

Aditamento de Mantença processo e-MEC nº 201821016), e em 27 de março de 

2019 através da Resolução CONSU nº 19 houve a alteração de denominação 

da IES para Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná.  

 O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UniSL carrega o 

compromisso e a tradição enquanto sinônimo de desenvolvimento regional. A 

tradição iniciada tem como diretrizes básicas o respeito ao legado educacional 

sedimentado ao longo dos anos pelos profissionais da Instituição, bem como o 

compromisso de manter o ideal de uma educação inovadora e de qualidade. 

Está engajado e trabalhando para que seu DNA se faça presente no cenário 

regional como sinônimo de qualidade, unindo forças e ampliando sua 

participação em cenário que está em constante inovação, buscando assim a 

formação de profissionais cada vez mais preparados para atender as exigências 

do mercado de trabalho. 

A instituição atualmente conta com 20 (vinte) cursos de graduação assim 

distribuídos por ordem cronológica: Ciências Contábeis (1989), Direito e 
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Administração (1990), Agronomia e Sistemas de Informação (1996), 

Fisioterapia, Enfermagem, Educação Física Licenciatura, Ciências Biológicas 

Bacharelado, Serviço Social (2003), Medicina Veterinária (2004), Arquitetura e 

Urbanismo, Biomedicina e Farmácia (2008), Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica e Nutrição (2020), Engenharia de Produção, Engenharia de Software e 

Estética e Cosmética. 

Atualmente possui uma comunidade acadêmica composta por 2.566 

alunos, 96 docentes e 154 colaboradores no setor administrativo. 

 

1.6 Missão 
 

A missão do UniSL Ji-Paraná consiste em estimular o desenvolvimento 

do conhecimento, das habilidades, dos talentos e das atitudes de seus alunos, 

para que atinjam a realização profissional, pessoal, social, além da sua 

preparação para o exercício pleno da cidadania.  

O Centro Universitário está comprometido com o projeto nacional de 

desenvolvimento e bem-estar social. Por engajamento neste projeto, a 

instituição, ao lado da tríplice missão de ministrar o ensino, estimular a pesquisa 

e promover a extensão, não abdica de seu papel como centro de reflexão dos 

problemas do Brasil e do mundo.  

A instituição tem por vocação atuar nas áreas que conduzam à melhoria 

da qualidade de vida, estando inserida numa das regiões do país que 

apresentam índices de qualidade de vida que variam de regular a baixo. A 

criação dos cursos existentes partiu de análises regionais e mercadológicas e da 

premissa de desenvolvimento e bem-estar social, por meio da formação de 

profissionais capazes e comprometidos com o exercício da cidadania e da 

solidariedade, instigados a refletirem sobre os problemas de Rondônia, do Brasil 

e do mundo. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO EDUCACIONAL E INSERÇÃO REGIONAL 
 

  

O curso insere-se num cenário em que a população desde o seu processo 

de colonização padece de políticas públicas o que incide no abismo entre as 

classes sociais. Face a inserção do Estado de Rondônia na “nova” rota do capital 

através dos grandes projetos – agropecuários e hidrelétricas – tem atraído para 

a região o capital internacional que na ânsia de obter mais lucros investem contra 

as populações indígenas, agricultores familiares, quilombolas, seringueiros e 

ribeirinhos, estes tentam resistir e quando já não conseguem a reprodução da 

unidade familiar partem em direção as cidades em busca da sobrevivência  o 

que não foi/é fácil face ao processo de reestruturação produtiva em que passa o 

mercado de trabalho na sociedade brasileira. Esse cenário tão adverso torna o 

assistente social imprescindível na perspectiva de validar os direitos. 

Apesar dos problemas ora citados, a existência do curso de Serviço Social 

em Ji-Paraná, o segundo maior município do Estado, contribui na formação de 

recursos humanos qualificados e contextualizados ao cenário amazônico e suas 

peculiaridades, contribuindo, sobremaneira, para o desenvolvimento social do 

município e da região. 

 Essas habilidades, propostas pelo Curso de Serviço Social do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, se materializam a partir dos conteúdos 

curriculares, das atividades complementares, dos projetos de extensão e 

atividades de pesquisa contidas em seu PPC, consonantes com o PDI da 

instituição e DCN do curso. 

 A inovadora organização proposta para o curso de Serviço Social 

expressa, nesse projeto pedagógico, a necessidade de uma prática acadêmica 

interdisciplinar diferenciada na área e que permite a flexibilidade do currículo por 

meio de metodologias ativas que envolvem não somente os conteúdos 

disciplinares, mas também práticas capazes de ampliar os espaços e os tempos 

de aprender e a compreensão da realidade da região Norte, do Brasil e do Mundo 

para a formação desse profissional. 

O NDE do curso, juntamente com os demais docentes e discentes, têm 

promovido constantemente o aprimoramento do projeto pedagógico do curso 

(PPC), realizado a partir de análise contextualizada das demandas da 
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sociedade, bem como exigências da formação profissional a partir das diretrizes 

curriculares e legislação específica da área. Há uma forte preocupação com a 

importância que o papel do Assistente Social a um cenário de constantes 

transformações, e onde ainda, a maioria das cidades do estado de Rondônia 

padece por problemas resultantes de diversas expressões da questão social. 

Por estar inserido em uma região do país que apresenta índices de 

qualidade de vida que variam muito, a vocação do curso é buscar a melhoria da 

qualidade de vida e por isso está comprometido com o projeto nacional de 

desenvolvimento e bem-estar social, principalmente na região norte do país e 

tem como missão “estimular o desenvolvimento do conhecimento, das 

habilidades, dos talentos e das atitudes de seus alunos, para que esses atinjam 

a realização profissional, pessoal, social, além da preparação para o exercício 

pleno da cidadania”. 

Privilegiar a questão local consiste, principalmente, em elevar a prática do 

controle do cotidiano e da materialidade da vida, daquilo que nos é mais próximo 

e palpável, à condição de aprendizado para vôos mais altos, para a efetiva vida 

democrática.  

A partir dessa reflexão observa-se que no Estado de Rondônia e mais 

precisamente no município de Ji-Paraná a cisão entre a esfera pública e a esfera 

privada não se processou efetivamente, pois em função da sua historicidade que 

se traduziu em intensos fluxos migratórios em função do capital, o Estado como 

articulador dessa migração não se preocupou com a infraestrutura das cidades 

que iam se formando ao longo da BR 364. Cidades estas que nasceram sobre a 

égide do capital especulativo, onde as minorias aqui residentes, como os povos 

autóctones, posseiros, meeiros não foram contemplados com a política de 

expansão das fronteiras agrícolas.  

A consequência visível é a precariedade de atendimentos nos setores 

estratégicos da cidade tais como: saneamento, atendimento de saúde, 

educação, meio ambiente, segurança. Diante desse quadro o município de Ji-

Paraná se constitui em um verdadeiro turbilhão de expressões da questão social, 

e dentre estes merecem destaques os movimentos sociais no campo e na 

cidade.  

O curso de Serviço Social, desde a sua implantação, tem priorizado como 

lócus de investigação os mais diversos aspectos da questão social tais como: 

 A questão indígena 
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 Movimentos sociais no campo e a questão ambiental 

 A questão do idoso 

 A questão da educação e a relação com o Serviço Social 

 Fortalecimento das Associações; 

 Acessibilidade; 

 Precarização das relações de trabalho.   

  Essas temáticas foram contempladas nos projetos de extensão de da 

instituição. Os reflexos desta ação se refletem na abertura de novos campos de 

estágios e nos Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 O PPC do curso de Serviço Social foi elaborado a partir das diretrizes 

curriculares do MEC/ABEPSS e de acordo com o PDI da instituição como 

exemplo: - Interdisciplinaridade; - Flexibilização do currículo; - Indissociabilidade 

entre teoria e prática; - Autonomia; - Educação Continuada; - Processo avaliativo 

do Ensino; - Processo de Avaliação do PPC; - Projetos sociais (relação direta 

com a comunidade); - Iniciação Científica.  

De acordo com as políticas de ensino do Projeto de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), os projetos pedagógicos do Curso de Serviço Social foram 

construídos em consonância com as Diretrizes Curriculares propostos pela 

ABEPSS /CFESS. O projeto preconiza o desenvolvimento de competências e 

habilidades, articulando a teoria à prática nas diversas disciplinas que compõem 

a matriz curricular do curso, com a finalidade precípua de assegurar uma 

formação generalista para o seu fazer enquanto profissional e cidadão.  

Neste sentido, a construção do Projeto Pedagógico do Curso contou com 

a participação do corpo docente em conjunto com a coordenação do curso, 

acadêmicos e comunidade. A partir das discussões constantes se elegeram 

áreas prioritárias de pesquisa e de extensão.  

 Cultura e diversidade 

 Tecnologias e empregabilidade 

 Cidadania e Inclusão Social 

 Meio Ambiente e empreendedorismo 

 Desenvolvimento Regional Sustentável  

 Associação de Moradores 

 Direitos e Combate à violência 
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Público-Alvo 

 Indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social 

 Crianças, adolescentes, juventude e terceira idade. 

 Movimentos sociais, étnicos e culturais. 

 Populações ribeirinhas, entre outros. 

 

2.1 Dados Populacionais e Ambientais 
  

O primeiro grande movimento migratório para o Norte do Brasil se deu por 

meio da Rodovia Transamazônica, na tentativa de um fluxo induzido de 

ocupação. Em seguida, o fluxo se deslocou em direção a Rondônia. A partir dos 

anos 70, portanto, não só a região Norte, mas toda a Amazônia intensifica um 

processo de ocupação em favor do crescimento econômico e populacional, pela 

diversificação da estrutura produtiva e por sua maior inserção na economia 

nacional. Entre 1970 e 1985, enquanto a economia nacional cresceu a taxas de 

7% ao ano, a da região Norte foi superior a 11%. A partir daí, ocorreu uma 

retração da economia nacional que cresceu a uma taxa média de 1,23%, 

enquanto a da região cresceu 5,77%. A população regional cresceu de 3,6 

milhões em 1970 para 11,29 milhões em 1996 e 13,78 milhões em 2000. (FIERO, 

2002). 

 O topônimo do município provém do rio Ji-Paraná (Figura 1), hoje 

conhecido como Rio Machado. A região, antes ocupada pelas tribos dos jarus e 

urupás, iniciou sua povoação, conhecida como Urupá, por volta de 1879, quando 

nordestinos fugindo da seca se estabeleceram na confluência do Rio Urupá. Em 

1909, o Marechal Rondon chegou à embocadura do rio, e construiu uma estação 

telegráfica, próximo das margens do rio Ji-Paraná. Com a depreciação da 

borracha, a região entrou em decadência voltando a se desenvolver com a 

descoberta de diamantes. Na década de 1950, Urupá já era conhecida como Vila 

de Rondônia. 

Em 1960, com a construção da BR-29, atual BR-364, e em decorrência 

do êxodo rural do sul do país, Vila de Rondônia passou a receber aqueles 

colonos. Foi decisiva a atuação da colonizadora Calama S.A., que adquiriu 

grande área de terra, antes ocupada por seringais. Em 1968, o Instituto Brasileiro 

de Reforma Agrária - IBRA, atual Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA, 
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acelerou o fluxo de migrantes vindos do centro-sul. O Projeto de Colonização 

Ouro Preto, dois anos mais tarde, foi marco do surto desenvolvimentista da 

região. Em 1977, com a emancipação política decretada, o município recebeu 

oficialmente o nome de Ji-Paraná. Em 1981, em consequência da elevação do 

Território de Rondônia a Estado, foram estabelecidos novos limites para o 

município. 

 

Figura 1 – Localização do Município de Ji-Paraná/RO 

 

Fonte: Imagem adaptada. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível 
em: < https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ro/ji-parana.html>. Acesso em: 04 de 

dezembro de 2019. 
 

 

2.2 Dados Socioeconômicos   
  

Ji-Paraná é um município brasileiro do estado de Rondônia, com 

população de 131.560 habitantes em 2016, conforme estimativas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo o segundo município mais 

populoso de Rondônia e o quinto em densidade demográfica, com 19,1 

habitantes/km². Localiza-se a 363 km de Porto Velho, capital do estado. 

 

Figura 2 – Resumo de dados socioeconômicos de Ji-Paraná 
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Fonte: Portal Sebrae2 

O município de Ji-Paraná possuía em 2013 um Produto Interno Bruto 

(PIB) no valor de R$ 2.684.653.000,00, com um PIB per capita no valor de R$ 

20.772,30 (Gráfico 1). 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano daquele município registrado em 

2013 foi de 0,714 (Gráfico 2). O rendimento médio em 2010 por pessoa do 

estado foi de R$ 1.241,65 (Gráfico 3). 

                                                           
2 Perfil Socioeconômico e dos Pequenos Negócios em Ji-Paraná. Disponível em:< 
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ro/artigos/perfil-socioeconomico-e-dos-pequenos-
negocios-em-ji-parana,b28c824d622fd510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 10 de dezembro 
de 2019. 
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A arrecadação total de impostos do município em 2013 foi de R$ 196,3 

milhões, sendo pouco mais de R$ 41,6 milhões de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) e R$ 14,4 milhões de Imposto Sobre Serviços 

(ISS) (Gráfico 3). 

 

 

 O município de Ji-Paraná tem uma área de 6.897,74km², com a segunda 

maior população do Estado de Rondônia que é de 115.595. (Fonte: IBGE, DOU 

15/09/2015). A expansão urbana vem ocorrendo em direção aos municípios de 

Presidente Médici e Ouro Preto d’Oeste e influenciando toda a macrorregião 

central do Estado que é composta por 11 dos 52 múnícipios do Estado com uma 

população de 1.768.204 habitantes, conforme podemos observar no mapa acima 

elencado. (Fonte: IBGE, Estimativas da população residente no Brasil e 

unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2015.) 
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Tabela 1: Ji-Paraná – Síntese das Informações. 

Ji-Paraná - Síntese das Informações 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE- Atualização 15/09/2015 

População 130.419 pessoas 

Base Territorial 

Área da unidade territorial 6.897 Km² 

Representação Política  2014 

Eleitorado 59.582 Eleitores 

Produto Interno Bruto dos Municípios 2013 

PIB per capita a preços correntes 18.143,58 Reais 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – 2010 IDHM 2010 

 0,714  

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios 
particulares permanentes 

  

Por situação do domicílio – Urbana 2.530,34 Reais 

Por situação do domicílio – Rural 1 231,89 Reais 

Ensino - matrículas, docentes e rede escolar 2009 

Matrícula - Ensino fundamental – 2015 19.602 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio – 2015 5.219 Matrículas 

Docentes - Ensino fundamental – 2015 1.073 Docentes 

Docentes - Ensino médio – 2015 367 Docentes 

Serviços de Saúde 2009 

Estabelecimentos de Saúde SUS 59 Estabelecimen
tos 

Estatísticas do Registro Civil 2014 

Nascidos vivos - registrados - lugar do registro 2.355 Pessoas 

Finanças Públicas 2014 

Receitas orçamentárias realizadas 216.601.000,00 Reais 

Despesas orçamentárias realizadas – Correntes 194.687.000,00 Reais 

Valor do Fundo de Participação dos Municípios – FPM 28.618.000,00 Reais 

Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2014 

Número de unidades locais 3.335 Unidades 

Pessoal ocupado total 30.785 Pessoas 
Fonte: IBGE. 

Ji-Paraná está na região norte do Brasil, a Leste no Estado de Rondônia 

e a Oeste do Estado do Mato Grosso. É considerada a capital do interior do 

Estado de Rondônia e um dos pontos estratégicos de entrada para o bioma 

amazonia. O acesso é feito principalmente pela BR-364 ou por via aérea. 

A base produtiva desta região é fortemente marcada pelo seu potencial 

agropastoril e pelo turismo ecológico, com destaque para a atividade pecuária, 

cabe ressaltar a atuação dos municípios pertencentes a mesorregião leste de 

Rondônia. 
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A zona de atuação municipal de Ji-Paraná, produzindo serviços de toda 

ordem, responde por uma absorção de mais 20% da geração de empregos de 

todo Estado de Rondônia.  

É neste contexto de interesses de ocupação e investidas internacionais 

sobre a região que se deve compreender a situação educacional de sua 

população, analisando, quantitativa e qualitativamente, os resultados e os 

diversos fatores e condições que a estão produzindo, de modo a poder melhor 

direcionar as ações relativas à educação. 

Do ponto de vista de sua composição cultural, a população Rondoniense 

é caracterizada por uma rica sociodiversidade. Existem na região imigrantes de 

todos os estados brasileiros, além de estrangeiros. Os dados oficiais mostram 

um crescimento considerável da economia regional nas três últimas décadas. 

Neste período, houve grande investimento político e econômico no setor 

terciário, alterando o processo de crescimento dos outros setores e os rumos do 

desenvolvimento social da população amazônica. 

 

2.3 Dados Educacionais 
 

 A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado 

determinados ciclos escolares indica a situação da educação entre a população 

em idade escolar do estado e compõe o IDHM Educação. No município, a 

proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 75,88%, em 2010. No mesmo 

ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do 

ensino fundamental é de 91,17%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com 

ensino fundamental completo é de 59,51%; e a proporção de jovens de 18 a 20 

anos com ensino médio completo é de 38,97%. Entre 1991 e 2010, essas 

proporções aumentaram, respectivamente, em 51,59 pontos percentuais, 56,97 

pontos percentuais, 43,30 pontos percentuais e 32,78 pontos percentuais. 

 

Gráfico 4 - Fluxo Escolar por Faixa Etária - Ji-Paraná - RO - 1991/2000/2010 
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Fonte: Atlas Brasil3 

Em 2010, 85,62% da população de 6 a 17 anos do município estavam 

cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. 

Em 2000 eram 81,36% e, em 1991, 71,45%. Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 

12,65% estavam cursando o ensino superior em 2010. Em 2000 eram 5,90% e, 

em 1991, 1,15%. 

Gráfico 5 - Fluxo Escolar por Faixa Etária - Ji-Paraná - RO – 2010 

 

Fonte: Atlas Brasil4 

O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência 

escolar da população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de 

anos de estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência 

deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou 

                                                           
3 Atlas Brasil. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/ji-
parana_ro#educacao>. Aceso em: 10 de dezembro de 2019. 
4 Atlas Brasil. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/ji-
parana_ro#educacao>. Aceso em: 10 de dezembro de 2019. 
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de 8,76 anos para 9,95 anos, no município, enquanto na UF passou de 7,85 anos 

para 9,20 anos. Em 1991, a expectativa de anos de estudo era de 8,22 anos, no 

município, e de 7,55 anos, na UF. 

Gráfico 6 – Escolaridade da população ao longo dos anos 

 

Fonte: Atlas Brasil5 

Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da 

população adulta, o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino 

fundamental completo. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função 

do peso das gerações mais antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, 

esse percentual passou de 33,03% para 53,22%, no município, e de 39,76% 

para 54,92%, na UF. Em 1991, os percentuais eram de 22,31%, no município, e 

30,09%, na UF. Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos 

ou mais de idade, 10,18% eram analfabetos, 48,48% tinham o ensino 

fundamental completo, 34,01% possuíam o ensino médio completo e 8,73%, o 

superior completo. No Brasil, esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 

50,75%, 35,83% e 11,27%. 

A cidade de Ji-Paraná, além de possuir um comércio forte, o setor da 

educação superior é um atrativo para estudantes dos diversos municípios ao 

redor, pois está localizada no coração do Estado. O Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná, ao oferecer uma formação diferenciada, recebe alunos e 

alunas estudantes de diversos municípios e até de Estados vizinhos que vêm em 

busca de formação de qualidade. 

  

                                                           
5 Atlas Brasil. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/ji-
parana_ro#educacao>. Aceso em: 10 de dezembro de 2019. 
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO  
 

3.1 Denominação 
 

Serviço Social – Bacharelado 

 

3.2 Endereço de Funcionamento 
 

Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná – UniSL 

Endereço: Av. Engenheiro Manfredo Barata Almeida da Fonseca, nº542, Bairro 

Jardim Aurélio Bernardi, Ji-Paraná – RO, CEP: 76907-438. 

 

3.3 Atos legais de Autorização 
 

Os cursos de graduação brasileiros têm passado por reformulações 

curriculares contínuas desde os anos de 1990, com a instituição de Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), as quais melhor delineiam os princípios 

curriculares a serem implementados com vista à formação e qualificação dos 

profissionais nas mais diversas áreas. O Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná, através do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Serviço 

Social, apresenta o Projeto Pedagógico atual do Curso (PPC), elaborado em 

consonância com o disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução 

nº 15, de13 de março de 2002), com os referenciais curriculares nacionais e em 

observância a Resolução CNE/CES nº 2/2007, que estabelece a sua carga 

horária mínima.  

 O Ato de autorização se deu através da Resolução CEPE Nº 005, DE 15 

janeiro de 2003 e aprovou a respectiva Matriz Curricular. O curso iniciou seu 

funcionamento no primeiro semestre de 2003. Desde então, tem se estruturado 

de forma a inserir no mercado de trabalho um profissional com perfil propositivo 

calcado nas dimensões teórico-metodológico, técnica-operativo e ético-político 

para dar respostas às expressões da “Questão Social”. Seu reconhecimento está 

expresso na portaria Nº - 1.088, de 14 de dezembro de 2006, com base nos 

Processos: Nº SIDOC 23000.011298/2006- 82 e Registro SAPIENS 

20060002841 Publicado no DOU nº 242, de 19.12.2006, seção 1, página 36. 
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O NDE do curso juntamente com os demais docentes e discentes tem 

promovido desde então a reflexão e aprimoramento constante do projeto 

pedagógico do curso – PPC. Esse aprimoramento ocorre a partir de análise 

contextualizada das demandas da sociedade, bem como exigências da 

formação profissional a partir das diretrizes curriculares e legislação específica 

da área. Há constante planejamento participativo e comprometido com o 

desenvolvimento e transformações da realidade rondoniense, da região Norte 

bem como do país. 

O curso insere-se num cenário em que a população desde o seu processo 

de colonização padece de políticas públicas o que incide no abismo entre as 

classes sociais. Face a inserção do Estado de Rondônia na “nova” rota do capital 

através dos grandes projetos – agropecuários e hidrelétricas – tem atraído para 

a região o capital internacional que na ânsia de obter mais lucros investem contra 

as populações indígenas, agricultores familiares, quilombolas, seringueiros e 

beiradeiros, estes tentam resistir e quando já não conseguem a reprodução da 

unidade familiar partem em direção as cidades em busca da sobrevivência  o 

que não foi/é fácil face ao processo de reestruturação produtiva em que passa o 

mercado de trabalho na sociedade brasileira. Esse cenário tão adverso torna o 

assistente social imprescindível na perspectiva de validar os direitos. 

Apesar dos problemas ora citados, a existência do curso de Serviço Social 

em Ji-Paraná, o segundo maior município do Estado, contribui na formação de 

recursos humanos qualificados e contextualizados ao cenário amazônico e suas 

peculiaridades, contribuindo, sobremaneira, para o desenvolvimento social do 

município e da região. 

 

3.4 Justificativa do Curso 
  
 

Diante do contexto atual onde as ações do neoliberalismo levam a uma 

crescente mercantilização dos direitos sociais, questiona-se frequentemente 

para onde se está caminhando? Para um processo de descidadanização ou para 

o fortalecimento da sociedade civil com vistas a combater esse processo e 

validar os direitos adquiridos historicamente?  

Observa-se que, a liberalização e a globalização dos mercados, são 

altamente vantajosos para o grande capital, cujos horizontes e estratégias 

transbordam as fronteiras estreitas do Estado nacional “[...]. Dificilmente se 
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encontrará uma referência às prioridades sociais na retórica dos arautos da 

globalização” (H. Rattner, 1995, p. 66). 

 Em função dessa nova ordem mundial, os Cursos de Serviço Social foram 

reestruturados como condição precípua para atender as novas demandas. Esse 

processo foi pensado pelo conjunto dos docentes, discentes e assistentes 

sociais, representados por seus órgãos deliberativos e de representações das 

seguintes categorias: ABESS (Associação Brasileira de Ensino de Serviço 

Social), hoje ABEPSS (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social); CFESS (Conselho Federal de Serviço Social); CRESS (Conselho 

Regional de Serviço Social); ENESS (Executiva Nacional dos Estudantes de 

Serviço Social) e Sindicatos de Assistentes Sociais.  

Imbuídos dessas iniciativas o curso de Serviço Social do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná reformulou sua matriz curricular e passou a 

se nortear pelo “projeto ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo” 

proposto pelo conjunto ABEPSS/CFESS para enfrentar as  novas expressões da 

questão social. Nessa perspectiva busca-se com esse novo fazer a construção 

da democracia e da cidadania em seu sentido pleno. 

Vale ressaltar que o Projeto Político-Pedagógico do curso – PPC, está 

fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e no Projeto 

Ético-Político da profissão, bem como no atual Código de Ética (Lei 8662/93), 

além do PDI.  

 
 
3.5 Responsabilidade Social na Formação 
 
 

Por intermédio de sua missão a IES reforça o compromisso social e a 

valorização da vida como pilares da responsabilidade social. Desta forma, o 

currículo do Curso de Serviço Social foi elaborado com foco no desenvolvimento 

por habilidades e competências necessárias para a formação técnico-científica 

do profissional, em conjunto com fatores de respeito ao ser humano e ao meio 

ambiente na sua totalidade, proporcionando ao egresso plena condição de atuar 

frente às diferentes características a que o cenário amazônico lhe proporciona, 

mas também em relação às diferenças regionais brasileiras, de forma racional e 

equilibrada. 
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 Desde o início da construção do projeto do curso há uma busca 

incessante pela excelência, com foco no compromisso social e na melhora da 

qualidade de vida da população e dos serviços que o Assistente Social pode 

prestar para Ji-Paraná e região. Tal proposta confere o primeiro passo rumo ao 

entendimento de que nos momentos de aprendizagem o educando se vê capaz 

de ser um agente transformador da realidade social, as experiências práticas 

reforçarão o legado de compromisso pessoal e profissional de valorizar a vida 

em primeiro plano e a necessidade de colocar seu saber de Assistente Social  a 

serviço da sociedade. Assim, realiza-se na prática a formação de profissionais 

focada na cidadania e também no contexto social. 

Com a aproximação do processo de ensino aos princípios da equidade, o 

compromisso social é projetado não só por ações pontuais, mas a cada ciclo de 

aprendizagem. Há o compromisso em contextualizar o conhecimento acerca do 

objeto de estudo, ao qual se debruça temporariamente, para que o aluno 

compreenda a sua importância no desenvolvimento de um olhar cada vez mais 

holístico sobre o ser humano e as demandas da sociedade e do mercado de 

trabalho.  

Desde muito cedo, o graduando se depara com a realidade social e a este 

e com este serão construídos conhecimentos que estimulem a construção de 

uma sociedade mais justa e equânime onde se necessita não só exercer a 

profissão, mas a aplicar os conhecimentos em função de pesquisas científicas e 

de projetos de intervenção em benefício da sociedade, sempre priorizando 

aspectos como a escuta ativa, ação compartilhada com a população e a 

coparticipação em ações de transformação da realidade. 

É nesse entendimento que visamos formar profissionais éticos, dedicados 

ao ser humano e que saibam exercer suas atribuições e aplicando seus 

conhecimentos de maneira sustentável, preocupando-se com a cidadania, com 

a comunidade e meio ambiente, bem como com todos os aspectos de relevância 

para sua profissão em concordância com a missão da instituição.  
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4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA  

 

O papel da educação superior na formação do sujeito contempla alguns 

fatores significativos para qualificar esse nível de ensino, entre eles estabelecer 

as ligações efetivas entre o procedimento histórico/político da comunidade para 

uma análise e contextualização das instituições de educação superior (IES).  

As políticas institucionais do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 

estão desenhadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e servem 

para balizar toda a construção do projeto pedagógico dos cursos. Em especial 

para o curso de Serviço Social, as políticas institucionais para o ensino, a 

pesquisa e a extensão refletem a garantia do cumprimento da missão 

institucional e das diretrizes curriculares nacionais para esse curso.  

Assim, esse projeto pedagógico foi desenhado para garantir o princípio 

educativo que norteia o desenvolvimento da proposta curricular do curso à luz 

da missão institucional; da prática da interdisciplinaridade como princípio 

articulador entre os conteúdos das diversas áreas de estudo em torno de 

questões centrais da formação profissional; da pesquisa e da extensão como 

princípio cognitivo e instrumentalizador do trabalho docente de acordo com as 

diretrizes curriculares, da implementação e desenvolvimento das metodologias 

ativas da aprendizagem. 

Para tanto, o projeto pedagógico do curso de Serviço Social foi pensado 

sob a égide das políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão com o 

intuito de propiciar a prática da interdisciplinaridade, pelas metodologias ativas - 

entre elas a de problematização e a de projetos, proporcionando aos discentes 

os elementos chaves para a formação de um profissional eficiente tecnicamente, 

consciente das relações sociais e de seus deveres éticos tendo como princípio 

a responsabilidade social. 

No Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná cuja missão é a busca de 

inovação dos processos educacionais e sociais, as atividades de pesquisa são 

definidas como fator de retroalimentação das atividades de ensino e de 

extensão. A pesquisa contribui para a elevação da qualidade dos processos 

educacionais melhorando a qualificação docente, aprimorando a formação do 

corpo discente e gerando benefícios para a comunidade regional.  

Institucionalmente, as pesquisas estão direcionadas ao fortalecimento de 

causas relevantes, que decorrem das atividades acadêmicas desenvolvidas no 
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percurso do curso, atreladas, sobretudo à inserção do aluno na comunidade. 

Isso propiciará o desenvolvimento de atividades articuladas ao ensino, a 

pesquisa e à extensão procurando evidenciar as suas interfaces, permitindo 

delinear linhas de pesquisas, atreladas aos objetivos do curso, fazendo uso de 

orientação metodológica e estatística, planejamento da captação, análise, 

organização e armazenamento dos dados coletados e geração de informação 

que irão enriquecer as publicações e informes acadêmicos, além de contribuir 

para os municípios e Estado  implementarem políticas públicas.  

No que se refere à pesquisa, nos termos no PDI vigente (2016-2020), o 

UniSL tem em sua estrutura a Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão 

responsável pela institucionalização de política estratégica no desenvolvimento 

dos pesquisadores, suas atuações e de fomento à pesquisa. 

Focando a constante busca pela qualidade, o graduando receberá os 

instrumentos necessários para desenvolver sua capacidade cognitiva e 

habilidades para atuar em todo o âmbito profissional. A interdisciplinaridade no 

processo de ensino e de aprendizagem e a flexibilidade na estrutura curricular 

deverá capacitá-lo à tomada de decisões quanto à continuidade de sua 

formação, qualificando-o para atuar em parceria com os demais profissionais na 

análise, planejamento e execução de projetos e demais áreas de sua 

competência. 

O discente deve ser dotado durante seu processo de formação de 

consciência crítica, ética e transformadora, como profissional que exercerá seu 

papel diretamente com as diversas expressões da questão social.  

Desta forma, o curso de Serviço Social do Centro Universitário São Lucas 

Ji-Paraná, faz frente aos trabalhos, enriquecendo o ensino e ampliando o 

repertório acadêmico por meio de palestras, oficinas e semanas acadêmicas, 

produzidas e apresentadas por profissionais – engenheiros, arquitetos, 

designers, entre outros. 

A extensão é considerada como processo educativo, cultural e científico 

que se destina a desenvolver as relações da IES com a comunidade. Nesse 

sentido, a extensão vivenciada tratará da responsabilidade social da ciência e da 

aproximação dos saberes científicos e não científicos, da aproximação da 

sociedade com os avanços científicos conquistados pela pesquisa; da 

responsabilidade com a preservação dos valores culturais da comunidade. 
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 O curso participa de eventos institucionais, indicado no calendário 

acadêmico, como por exemplo, o São Lucas solidário, São Lucas em Ação, 

promovendo ações de responsabilidade social, propiciando a empatia social, 

aplicabilidade reflexiva das questões teorizadas no âmbito formativo, reconhecer 

as práticas profissionais no contexto especificado, dentre outras competências 

que a práxis evidenciar no processo formativo do educando, além de participar 

ativamente no município e região por meio das discussões da revisão de planos 

mestres.  

No curso de Serviço Social as atividades de extensão são desenvolvidas 

por meio de professores e alunos extensionistas. Além disto, contamos com a 

participação de professores e alunos de diversas áreas com os projetos de 

extensão, promovendo diversas atividades, como cursos e eventos.  

As ações didático-pedagógicas do curso de Serviço Social do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, pautam-se no tripé ensino, pesquisa e 

extensão buscando a formação completa dos educandos na sua formação para 

a cidadania e preparo para o mercado de trabalho, sua capacidade de aprender 

continuamente a partir da pesquisa e do método científico e a relação entre 

formação e a vida político-cultural pelas ações de extensão. 

A dimensão do ensino, alicerçada no Plano de Desenvolvimento 

Institucional do PDI (2016-2020) e em consonância com as políticas de ensino 

nacional, fundamentam o projeto pedagógico do curso, de forma que o perfil do 

egresso responda ao contexto regional e nacional, ciente da vocação do 

profissional de  Serviço Social.   

Procurando cumprir as metas e diretrizes estabelecidas no PDI do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná, assim como a constante busca pela inserção 

do curso nas atividades de diálogo com a sociedade e formação integrada dos 

discentes, nos eixos pesquisa, extensão e ensino, com ênfase na formação 

profissional, compreende-se que as políticas institucionais para o ensino, 

pesquisa e extensão estão implantadas ou em processo de desenvolvimento de 

forma excelente no âmbito do curso. 

 

         4.1 Políticas Institucionais no âmbito do curso 
 

 No Curso de Serviço Social a articulação teoria-prática se constitui desde 

os primeiros semestres em um processo contínuo de ação reflexão ação. Trata-
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se de enfatizar o estudo e a reflexão epistemológica sobre a construção do 

conhecimento no contexto social do educando e dos desafios presentes na 

sociedade.  

 As metodologias ativas contribuem com esta articulação, ao estimular 

no curso a aplicação de metodologias diversas que despertam a curiosidade e 

possibilitam a criatividade tanto na busca quanto na construção de 

conhecimentos. Estimular a participação ativa utilizando de diversas dinâmicas 

no processo ensino-aprendizagem é instrumentalizar o mesmo para o  

desenvolvimento e empoderamento disseminando a cultura da pesquisa, da 

discussão, do debate, do levantamento de situações-problema para análise 

crítica e também para a elaboração de propostas interventivas. 

A adequação e atualização dos planos de ensino ocorrem sempre que 

avanços e mudanças se manifestam na sociedade exigindo adequações da 

formação profissional. O Núcleo docente estruturante do curso está sempre 

atento a fim de alinhar os objetivos do curso, o perfil do egresso que se deseja 

formar desenvolvendo habilidades e competências e também atender as 

demandas do mundo do trabalho. 

O curso de Serviço Social se renova constantemente e a partir da 

proposta de metodologias ativas surgiu também o projeto integrador pelo qual o 

aluno tem a oportunidade de desenvolver as habilidades e competências de 

forma inter e multiprofissional com temas ligados à sociedade emergente.  

 Por fim, em relação à acessibilidade metodológica, estratégias e métodos 

diferenciados de atividades letivas ou avaliações são construídos em diferentes 

contextos e possibilitam que os alunos superem barreiras e avancem nos 

conhecimentos.  Além disto, para acompanhamento de demandas acadêmicas, 

a IES oferece o Suporte do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP), que tem 

a finalidade de proporcionar aos discentes, colaboradores e docentes subsídios, 

informações e assessoramento psicopedagógico para a formação integral, 

relação intra e interpessoal e inserção profissional e social. 

A missão do curso consiste em promover a inclusão social formando 

profissionais críticos, competentes e éticos para intervir nas mais variadas 

expressões da realidade em que se inserem, transformando-a.  O curso de 

Serviço Social tem como visão ser referência em inovação e empreendedorismo 

social na região.   
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4.2. Concepções do Curso  
  

4.2.1 Objetivo Geral  

 

Capacitar profissionais com habilidades teórico-metodológicas 

(críticos/pensantes/propositivos), ético-político (engajados e 

comprometidos) e técnico-operativas (interventivos e planejadores) que 

respondam as demandas da sociedade e proponham alternativas para a 

construção de uma nova ordem societária. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 

Formar um profissional capaz de responder às demandas sociais, através 

da instauração de práticas profissionais competentes (ética, teórica e 

tecnicamente); 

Formar o profissional com capacidade de produzir conhecimentos  e   

propor  alternativas para a realidade social tanto local quanto nacional. 

Profissional que saiba articular os conhecimentos de forma interdisciplinar 

para melhor responder as refrações da questão social que se apresentam 

na contemporaneidade. 

Fortalecer o intercâmbio entre o Curso de Serviço Social e as instituições 

sócio-ocupacionais como aporte para garantir a formação profissional. 

Capacitar docentes e profissionais vinculados à prestação dos serviços 

sociais na compreensão dos diferentes processos e dimensões da 

realidade nacional e regional.  

 
4.3  Perfil profissional do egresso  

 
As diretrizes curriculares do Curso de Serviço Social apontam para o 

seguinte perfil:  

Profissional que atua nas expressões da questão social, 
formulando e implementando propostas para 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. 
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Profissional comprometido como os valores e princípios 
norteadores de código de ética do assistente social (ABEPSS, 
1998). 

 

A partir destas diretrizes, o Curso de Serviço Social construiu o perfil do 

egresso, qual seja: Profissional dotado de  competências e habilidades teórico-

metodológicas e éticas para inserção criativa e empreendedora na realidade 

social apresentando e implementando propostas que transformem a realidade 

dos sujeitos que demandam seu trabalho nos mais diversos espaços de atuação.    

 

Dada à nova configuração que permeia a formação do assistente social, 

se impõe a necessidade de consolidar o perfil de um profissional que articule 

competências técnicas - operativas; teórico-metodológicas; espírito crítico - 

investigativo; postura comprometida com a ética profissional e com a construção 

de uma nova sociedade. Neste sentido, concebe-se a formação como um 

processo amplo e complexo de preparação científica e técnica de profissionais, 

objetivando inserção no mercado de trabalho, capacidade de dar respostas às 

demandas sociais, incentivo à produção do conhecimento e articulação com o 

projeto social da categoria profissional.  

Para garantir este entendimento de formação, destacamos como 

princípios:  

COMPETÊNCIA TÉCNICO–OPERATIVA  Viabilizada pela capacidade 

do (da) acadêmico (a) em manejar os instrumentais de Serviço Social, 

articulando-os com os processos de planejamento e administração da prática 

profissional, bem como com as dimensões da competência profissional.  

COMPETÊNCIA TEÓRICO-METODOLÓGICA   Expressos pela 

apreensão da teoria como um instrumental para realizar o movimento da 

apropriação do real e, também, de desenvolvimento da prática. Para viabilizar 

tal apropriação, é necessário capacitar para o exercício da prática sustentada 

em uma sólida base teórico–metodológica. Esta base deverá possibilitar a 

construção/reconstrução do cotidiano profissional, bem como estimular a criação 

de alternativas criativas e inovadoras com as demandas presentes/futuras que 

se colocam para a profissão e, consequentemente, para a realidade social. 
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ESPÍRITO CRÍTICO–INVESTIGATIVO Compreendendo a investigação 

como uma exigência histórica e conjuntural da profissão e, também, como um 

dos eixos articuladores  do currículo, são necessários espaços para o exercício 

da pesquisa. Nesta ótica, a pesquisa se insere tanto como um instrumento 

inerente à prática do assistente social, quanto como  um recurso no processo de 

construção/sistematização dos conhecimentos gestados na sua prática. Seu 

exercício se dará  em disciplinas teóricas e em laboratórios de pesquisa. Nestes 

últimos, o aluno terá possibilidade de vivenciar o processo de pesquisa, desde a 

sua elaboração até a conclusão do relatório final da mesma. Esta vivência será 

acompanhada pelos docentes que estiverem desenvolvendo projetos de 

pesquisa na universidade. Também deverão ser realizados encontros 

sistemáticos entre pesquisadores e alunos, visando o debate e a reflexão sobre 

a pesquisa. 

COMPETÊNCIA ÉTICO-POLÍTICA A efetivação dessa postura é 

decorrente do próprio processo de formação em que os agentes (alunos, 

docentes, campos de estágio, etc.) estão envolvidos. Portanto, pressupõe bases 

pedagógicas e políticas que viabilizem o exercício crítico dos mesmos, 

considerando os agentes envolvidos, enquanto sujeitos e cidadãos. Se os 

mesmos não exercitarem a cidadania, a democracia e o debate nos espaços 

acadêmicos, dificilmente serão desencadeados a postura crítica e comprometida 

que almejamos para o profissional de Serviço Social. Permeando esse processo, 

há que ser garantido o amplo e consistente debate sobre o Código de Ética da 

profissão, pois nele estão os princípios que subsidiam a efetivação da sociedade 

que estamos comprometidos em construir. 

A viabilização deste perfil, no Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, 

pressupõe a adoção de uma direção social que esteja balizada pelos 

pressupostos do Código de Ética da profissão (1993) e operacionalizada pela 

matriz crítica. 

Esta direção social fica corporificada a partir de uma série de 

reformulações na base pedagógica do curso. Assim, dada a complexidade do 

perfil de profissional a ser formado, apontam-se estratégias pedagógicas que se 

constituem nas ações sociais. O curso possui as seguintes características: 
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- Caráter interdisciplinar através da articulação das disciplinas do curso e com 

aquelas que sejam comuns aos demais cursos do centro universitário. Poderão 

ser formadas turmas de alunos de diferentes cursos, mas com objetivos e 

docentes comuns; 

- recurso às principais fontes epistemológicas, originadoras das grandes 

matrizes do pensamento em substituição das releituras dessas fontes e do 

ecletismo presente em algumas obras; 

- pluralismo, como um princípio e como uma atitude, através da garantia de 

acesso às diferentes vertentes existentes no Serviço Social contemporâneo, do 

exercício salutar do debate em todas as esferas do ensino e da concepção de 

que as teorias são provisórias; 

- articulação teórico-prática em todas as instâncias da formação; 

articulação do ensino da pesquisa e da extensão, através das disciplinas da 

graduação, das linhas de pesquisa (formação profissional e políticas sociais) e   

dos núcleos da extensão; 

- integração dos conhecimentos entre as disciplinas através de avaliações 

conjuntas definidas pelos objetivos semestrais do curso;  

- capacitação e qualificação do corpo docente, através de cursos de extensão, 

oficinas temáticas e outras alternativas de treinamento/desenvolvimento;  

- articulação dos estágios com a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), por serem instâncias complementares do exercício de relação entre teoria 

e prática. 

O profissional de Serviço Social poderá atuar em organizações públicas, 

privadas e vinculadas ao terceiro setor e, ainda, como um profissional liberal, 

através de assessorias  consultorias e empresas terceirizadas. Tal atuação 

encontra-se respaldada na Lei de Regulamentação da profissão (Lei Nº8662, de 

07 de junho de 1993) que estabelece as competências e habilidades inerentes à 

profissão de Assistente Social. 

 

 

4.4 Estrutura curricular 
 
 4.4.1  As Diretrizes Curriculares da Área 
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O processo de revisão do currículo mínimo de Serviço Social, aprovado 

no ano de 1982, foi desencadeado pela Associação Brasileira de Ensino de 

Serviço Social-( ABESS) e pelo Centro de Pesquisa em Serviço Social 

(CEDEPSS ), durante a gestão que compreendeu o período de 1993-1995 e foi, 

oficialmente, concluído com a aprovação das diretrizes curriculares em 

novembro de 1996. 

A construção das diretrizes esteve alicerçada a partir de uma série de elementos 

que configuraram o cenário nacional, no final da década de 80, que repercutiram 

diretamente no Serviço Social brasileiro.  

Para apreender esta nova configuração, entendemos ser imprescindível 

à retomada das discussões empreendidas até o ano de 1996. 

O início das discussões acerca do novo projeto de formação profissional 

esteve sustentado nos avanços garantidos e nas dificuldades apontadas pela 

efetivação do currículo de 1982; os Códigos de Ética de 1986 e 1993; os debates 

oriundos das oficinas de âmbito estadual, regional e nacional promovidas pela 

Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social (ABESS) e o VIII Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais (1995). 

Essas discussões estiveram centradas em temáticas que pensavam a 

direção social da formação, os eixos fundamentais do currículo, as perspectivas 

teórico-metodológicas, o mercado de trabalho e a própria realidade brasileira. 

A instauração destas discussões, entretanto, deve-se, principalmente, ao 

processo de renovação do Serviço Social que vem sendo construído há duas 

décadas. A renovação desta profissão foi desencadeada pelo incremento da 

produção teórica, que passou a ser incorporada à intelectualidade acadêmica, e 

do início das primeiras pesquisas na área, aliadas à abertura de cursos de Pós-

Graduação no país. Além disto, a organização política da categoria, associada 

às reflexões éticas, oriundas da nova conjuntura brasileira, ou seja, abertura 

política e reorganização social, indicaram que a formação pressupõe estreita 

articulação com as relações estabelecidas pelas classes sociais, uma vez que o 

Serviço Social se encontra situado em seu interior. 

Desse entendimento, surgiram movimentos organizatórios que apontam 

mudanças no seu projeto político. São significativas as reformulações realizadas 

no Código de Ética de 1986 e, finalmente, no de 1993. Sendo que este último 

reafirma o compromisso com os trabalhadores, propõe um projeto de superação 

da ordem burguesa e aponta como mediação desencadeadora deste projeto, o 
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exercício profissional competente. Esta competência é entendida no âmbito 

teórico-metodológico, técnico-operativo e ético-político. 

Outro aspecto discutido foi à identificação das fragilidades da própria 

formação, entre elas o ecletismo e as repercussões da crise dos paradigmas. 

Estas fragilidades podem ser entendidas pela indefinição do eixo curricular. No 

currículo de 1982, vigorava a noção de que a profissão é pensada a partir de 

disciplinas e/ou teorias sociais que possibilitam a apreensão da realidade e, por 

isto, o eixo curricular passou a ser a Teoria e a Metodologia. Hoje a profissão é 

fundada no movimento histórico e concreto da realidade social e, portanto, para 

captá-la é preciso recorrer a um eixo que estabeleça nexos explicativos entre a 

História, a Teoria e o Método. Diante disto, fica enfatizada a necessidade de 

analisar a profissão de Serviço Social a partir da realidade social e dos desafios 

emergentes. 

Para compreensão de tais desafios, situamos o próprio movimento 

histórico da sociedade brasileira empreendido durante esta década. Os anos 90 

estão sendo marcados por profundas transformações no processo de produção 

e reprodução da vida social. A questão social, centro da profissão, passa a ser 

configurada de outra forma, aliada à reforma do Estado e às mudanças na 

relação entre o público e o privado. Estas relações marcadas pelo fenômeno da 

globalização caminham “pari passu” com a efervescência de conflitos étnicos, de 

gênero, cultural e, também, com o crescimento das organizações não-

governamentais, movimentos sociais que visam à garantia de atendimento em 

diversos segmentos da sociedade e, principalmente, com o agravamento da 

situação econômica e social de parcelas significativas da população mundial. 

Estas contradições, geradas pela nova configuração social, indicam demandas 

renovadas para o Serviço Social. Estas demandas pressupõem, de acordo com 

a ABESS/CEDEPSS (1995): 

 - apropriação rigorosa dos fundamentos históricos, teóricos e 

metodológicos para apreensão da sociedade brasileira; 

- habilitação técnico-operativa do profissional (estratégias, táticas, 

instrumentais...); 

- domínio “empírico” da realidade, através do acesso às informações 

cotidianas, que garanta a interlocução, formulação e proposição de ações 

sintonizadas com o cotidiano e possibilitando a antecipação de demandas. 
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No que se refere à formação, foi estabelecida ampla discussão a partir de 

quatro aspectos: a direção social, a realidade social, a intervenção profissional e 

os eixos curriculares.  

A direção social, entendida como o ideário social, está vinculada ao 

projeto de sociedade  e da categoria profissional. A discussão deste aspecto 

gerou várias polêmicas, pois de um lado havia o entendimento de que a direção 

social estaria dada pela defesa do socialismo, da proposta anticapitalista e 

sustentada pela supremacia do paradigma materialista-histórico. De outro lado, 

havia o entendimento de que a profissão teria que pensar seu projeto dentro de 

seus próprios limites. 

 

Com muita clareza, temos o entendimento de que nenhuma profissão 
consegue propor ou produzir para a sociedade, um projeto. Ela pode 
ser protagonista junto com a sociedade de um projeto, mas, 
dificilmente, ela tem o poder de propor um projeto para a sociedade. 
Ela pode até discutir teoricamente, sociologicamente e politicamente 
a existência dos projetos, mas ela não é um ator, um sujeito 
privilegiado. Projetos sociais quem constroem são os sujeitos 
coletivos (KOIKE apud ABESS, 1996, p.16). 

Nessa perspectiva, o projeto da categoria profissional está dado pelo 

próprio Código de Ética (1993) e será realizado, de acordo com a proposta da 

ABESS (1995), a partir da instauração de profissionais competentes para 

garanti-lo.  

Quanto à realidade social, a partir dos documentos da ABESS/ 

CEDEPSS (1995 e 1996), viu-se que a leitura da realidade está sendo feita à luz 

de velhos paradigmas e/ou de sua apropriação inadequada. Fica evidenciada a 

necessidade de fazer re-leituras da questão social, historicizando-a e 

percebendo suas novas configurações, principalmente, a partir do mercado de 

trabalho e da nova ordem mundial. Isto implica uma atualização profissional, 

ampliação das práticas desenvolvidas, até então, e inserção dos aspectos 

conjunturais e estruturais na formação. 

Quanto aos eixos temáticos do currículo, foram apontados pelos 

documentos citados, quatro eixos: a Política Social, a Proteção Social, a História 

e Fundamentos e a História, Teoria e Metodologia. Com relação aos dois 

primeiros, é enfatizado que: “as políticas sociais e a formatação de padrões de 

proteção social são desdobramentos e até mesmo respostas - em geral 

setorizadas e fragmentadas - às expressões multifacetadas e complexas da 
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questão social no capitalismo” (ABESS, 1996,p.12). Salientamos as 

contribuições oriundas das produções de COSTA (1994) e FALEIROS (1995) 

como tentativas de defesa destes dois eixos. Entretanto, a coletividade, expressa 

nas oficinas estaduais, regionais e nacionais, aponta para elucidação de que é 

a questão social, através do eixo da História, Teoria e Metodologia, que explica 

a inscrição da profissão no cenário brasileiro.  

Balizar-se por tais indicações, corresponde ao reconhecimento de que 
a ‘questão social’ apresenta singularidades muito próprias, nas 
diferentes realidades deste país. Mas significa também afirmar, sem 
nenhuma dúvida, que há elementos indissociáveis que articulam os 
multifacetados ângulos da realidade brasileira. Neste sentido, afirma-
se ser a ‘questão social’ o ponto estruturador da discussão a ser feita 
pelos e nos currículos de Serviço Social (ABESS, 1996, p.6). 

Para complementar tais propostos, são indicados como eixos 

articuladores: as relações de classe entre Estado e sociedade civil e as 

demandas específicas da realidade social. 

Durante a XXIX Convenção da ABESS/CEDEPSS, realizada em Recife, 

no mês de novembro de 1995, foram delimitados núcleos de fundamentação que 

traduzem o novo projeto de formação profissional. Estes núcleos expressam: 

 [...] núcleos de conhecimento que não se esgotem em si 
próprios, mas que contribuem, sob diferentes ângulos e 
articuladamente, para a elucidação das particularidades da 
‘questão social’ e do estatuto profissional do Serviço Social na 
construção de respostas frente à mesma (ABESS, 1996, p.07). 

Esses núcleos que se inter-relacionam para a formação profissional ampla 

são: 

NÚCLEO 1 – Fundamentos Teórico- Metodológicos da Vida Social 

NÚCLEO 2 – Fundamentos da Formação Sócio Histórica da Sociedade      

                      Brasileira 

NÚCLEO 3: Fundamentação do Trabalho Profissional  

Para facilitar a compreensão dos Núcleos, em setembro de 1996, a 

ABESS/CEDEPSS, enviou novo documento no qual indicava discussão acerca 

do  Serviço Social e Questão Social; Processo de Trabalho do Serviço Social; 

Projeto de Formação do Serviço Social e a Universidade Brasileira. 

Quanto ao Serviço Social e a Questão Social, esta última é entendida 

como eixo central capaz de articular a gênese das sequelas inerentes ao modo 



 

40 
 

de produção/reprodução do capitalismo, das mudanças no mundo do trabalho, 

das suas manifestações e expressões concretas na realidade social, as 

estratégias de seu enfrentamento articuladas pelas classes sociais e o Estado. 

Parte-se da articulação entre a Questão Social e o surgimento do Serviço 

Social. Este último, como resposta para o atendimento e tratamento sistemático 

da Questão Social e da reprodução social. Portanto, trata-se de compreender as 

múltiplas configurações da Questão Social como o Objeto da profissão. Esta 

compreensão será possível a partir de: “Uma atitude teórico-metodológica plena 

de historicidade, evitando os impressionismos e as perplexidades do senso-

comum, visualizando demandas renovadas, complexificadas e transformadas” 

(ABESS, 1996:16). 

Quanto ao Processo de trabalho do Serviço Social é indicado que o 

significado sócio histórico e ideo-político do Serviço Social está inscrito no 

conjunto de práticas sociais que são acionadas pelas classes e mediadas pelo 

Estado, em face das sequelas da questão social. A particularidade do Serviço 

Social, como especialização do trabalho, inscrito na divisão sociotécnica do 

trabalho, está organicamente vinculada às configurações estruturais e 

conjunturais da questão social e às formas históricas de seu enfrentamento, 

permeadas, ainda, pela tríplice ação dos trabalhadores, do capital e do Estado. 

Compreender que a passagem de uma atividade vinculada às práticas de 

apostolado, para a de trabalho assalariado, expressa uma mudança fundamental 

no significado e no conteúdo do trabalho do Serviço Social. 

O conteúdo e o caráter social do trabalho do Serviço Social 
historicamente esteve associado às exigências de controle e 
disciplinamento das condições de reprodução social da força de 
trabalho no Brasil, alicerçadas sobre relações de desigualdade e 
processos de exclusão social (ABESS, 199, p.21). 

Para o desvelamento do processo de trabalho do Serviço Social, recorre-

se, assim como nos demais núcleos, ao eixo da História, Teoria e Método. 

Portanto, o processo de trabalho da profissão só poderá ser entendido a partir 

da discussão de seu objeto, de seus instrumentos de trabalho e de sua atividade 

(trabalho), propriamente dita. Aliando-se às discussões sobre a demanda 

profissional, suas diferentes configurações, as novas demandas orientadas pelo 

permanente movimento histórico desencadeado pela sociedade brasileira. 
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Quanto ao Projeto de formação e a universidade, fica clara a 

necessidade de situá-lo no marco das instituições universitárias, na concepção 

de educação vigente e nas especificidades e peculiaridades regionais e 

estaduais das unidades responsáveis pela formação de assistentes sociais.  

Ante essa realidade, em novembro de 1996, no Rio de Janeiro, foi 

traduzida a Proposta nacional de currículo mínimo para o curso de Serviço 

Social. Esta proposta, apresentada durante a II Oficina Nacional de Formação 

Profissional, legitima as discussões empreendidas pelas regiões através de 

oficinas locais, estaduais e regionais, e contém como pressupostos norteadores 

a concepção de formação do Serviço Social como uma profissão interventiva no 

âmbito da questão social e expressa pelas contradições do capitalismo 

monopolista, cuja mediação com a questão social é realizada pelo conjunto de 

processos sócio-históricos e teórico-metodológicos, com demandas resultantes 

do agravamento da questão social, estando “o processo de trabalho do Serviço 

Social permeado pela tríplice ação dos trabalhadores, do capital e do Estado e 

expresso através de políticas e lutas sociais” (ABESS/CEDEPSS, 1996,p.4-5). 

Como Princípios do novo currículo são indicados: flexibilidade 

curricular; rigor teórico, histórico e metodológico com base na adoção de uma 

Teoria Social crítica na busca de superação da fragmentação de conteúdos e 

das dimensões de ensino, pesquisa e extensão. 

As diretrizes curriculares estão definidas a partir desses princípios e visam 

capacitação teórico-metodológica, ético - política e técnico-operativa. 

Quanto à composição curricular, a ABESS/CEDEPSS indica como 

principais componentes curriculares a relação de matérias, disciplinas, 

seminários temáticos, oficinas/laboratórios e atividades complementares, 

privilegiando aspectos referentes a diversas áreas do conhecimento. 

 Estabelece-se, portanto, uma nova abordagem curricular, expressa a 

partir de uma perspectiva de totalidade e historicidade, traduzida em três núcleos 

de fundamentos: teórico-metodológicos da vida social; das particularidades da 

formação sócio-histórica da sociedade brasileira e do trabalho profissional. 

 
4.4.2  Núcleos do Curso de Serviço Social  
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A) Núcleo de fundamentos histórico metodológicos da vida social  
 
Comunicação e Expressão  

Instrumentalização Científica 

Filosofia Social 

Introdução a Economia 

Fundamentos da Vida Social 

Introdução ao Serviço Social 

Diversidade Humana 

Ciência Política 

Direito e Legislação Social 

Fundamentos Teóricos-Metodológicos  do Serviço Social I 

Ética Profissional em Serviço Social 

Serviço Social e Populações Tradicionais       

Optativa I 

                                                                                                                                  

Este núcleo envolve os fundamentos teórico-metodológico e ético 

políticos que permitirão ao educando a compreensão do homem enquanto ser 

social que está inserido em uma totalidade histórica, cujas bases proporcionarão 

a reflexão das contradições na sociedade capitalista. Este núcleo envolverá a 

seguinte temática: 

 
B) NÚCLEO DE FUNDAMENTOS DA FORMAÇÃO SÓCIO - HISTÓRICA 

DA SOCIEDADE BRASILEIRA. 
 
 

Formação Sócio Histórica do Brasil    

Questão Social  

Desenvolvimento e Sustentabilidade 

Fundamentos Teóricos-Metodológicos  do Serviço Social II 

Psicologia Social 

Processo de Trabalho em Serviço Social 

Política Social I  

Política Social II 

Políticas Sociais Especificas 

Pesquisa em Serviço Social I  
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Pesquisa em Serviço Social  II 

PI – Temas Emergentes na Contemporaneidade 

Questão Urbana e Agrária em Serviço Social 

Competência Técnico Operativa em Serviço Social I 

Serviço Social e Famílias 

 

Este núcleo propiciará ao educando a compreensão da formação do 

Estado Brasileiro, no contexto das lutas de classes e dos movimentos sociais. 

Estes movimentos serão analisados através da dinâmica que circunscreve o 

modo de produção capitalista. Além disso, o educando terá a reflexão sobre o 

significado do serviço social, tanto em seu caráter contraditório, mediador quanto 

na intervenção na questão social e a sua mediação com o Estado.  

 
Núcleo de fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade 

brasileira que remete à compreensão dessa sociedade, resguardando as 

características históricas particulares que presidem a sua formação e 

desenvolvimento urbano e rural, em suas diversidades regionais e locais. 

Compreende ainda a análise do significado do Serviço Social em seu caráter 

contraditório, no bojo das relações entre as classes e destas com o Estado, 

abrangendo as dinâmicas institucionais nas esferas estatal e privada.  

 
 

C) NÚCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. 
 

Competências técnico operativas em Serviço Social II 

Práticas Interventivas Supervisionadas  

Assessoria e Consultoria em Serviço Social 

Fundamentos Teórico Metodológico Contemporâneo  

Serviço Social Contemporâneo  

Estágio em Serviço Social I 

Estágio em Serviço Social  II 

Laboratório de produção científica em Serviço Social  

Optativa II 

Trabalho de Conclusão de Curso  
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Este núcleo propiciará ao educando a compreensão da densidade 

histórica do projeto ético e político da profissão, no contexto das lutas de classes 

que são travadas na sociedade. Compreender esse movimento dialético 

propiciará ao futuro profissional uma análise criteriosa para projetar o seu fazer  

Partindo dessa premissa esse núcleo envolverá os projetos de pesquisa 

e extensão com a seguinte temática: 

 

Núcleo de fundamentos do trabalho profissional que compreende 

todos 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. 

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

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

se em conteúdos necessários para capacitar os profissionais ao exercício de 

suas funções, resguardando as suas competências específicas normatizadas 

por lei.  

 

4.4.3. As bases epistemológicas do curso de Serviço Social 

  

Com a consolidação política e econômica da burguesia na Europa, as 

questões sociais tornaram-se mais prementes e nesse sentido a história do 

Serviço Social está intrinsecamente relacionada com essas questões e busca 

intervir nas mesmas através das políticas sociais. Portanto as múltiplas questões 

sociais que eclodem na Europa e suas respectivas formas de intervenção 

estiveram inicialmente atreladas aos interesses das classes hegemônicas.  

Diante desse quadro observa-se que a gênese do Serviço Social está 

intimamente imbricada com o desenvolvimento das sociedades burguesas; 

nessa perspectiva o fato de o mesmo ter emergido dos interesses burgueses no 

trato da questão social, torna-se refém (ou atrelado) das conformações que esta 

questão adquire, ao longo da História e até os dias atuais, quando o capital passa 

a perder o interesse em intervir sobre as questões sociais.  

A partir de então, processa-se um deslocamento no trato das questões 

sociais do âmbito do Estado (no atendimento aos interesses burgueses) para a 

esfera do privado ou do público-comunitário-não governamental. Com efeito, o 
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agir na questão social retorna às origens, ao resgatar as velhas roupagens 

filantrópicas, com fortes matizes religiosos, patrimonialistas e personalistas.  

Como o objeto de estudo do Serviço Social, a Questão Social foi 

inicialmente analisada pelo paradigma positivista que procurava as respostas 

para essas questões que foram colocadas pela Revolução Industrial, para isso 

foi elaborado um instrumental analítico que foi julgado individualmente pelos 

teóricos do positivismo – Émile Durkheim, Max Weber - como adequado para 

identificar e analisar a complexa realidade social nascente.  

Esse instrumental implicava em uma ruptura brusca mais consistente dos 

padrões abstratos e especulativos que norteavam as filosofias então em 

vigor. Todavia esse novo padrão não se constitui em um padrão único como 

ocorreu nas Ciências Naturais, esse dissenso foi o traço estrutural que perseguiu 

as ciências sociais e o reflexo disso é que não há um consenso entre as teorias 

e métodos que devem ser empregados nas investigações de situações 

concretas, nem a respeito de que problemas devam ser priorizados para 

investigação. 

Mas ao adotar tal paradigma, o Serviço Social se fundamenta na linha de 

“servir ao outro” toma como parâmetro o princípio tomista de salvar o “corpo e a 

alma”. O centro das preocupações era a família, como base da reprodução 

material e ideológica da força de trabalho, priorizando as ações assistencialistas, 

dirigidas às sequelas materiais da exploração capitalista.  

A consolidação da liderança do capitalismo industrial significou o triunfo 

do capital sobre o trabalho, como consequência desse processo intensificou as 

contradições entre as classes sociais. Diante dessa nova conjuntura, o Serviço 

Social passou a adotar o paradigma marxista como referência epistemológica 

onde a preocupação era com o método, com a práxis que marcou profundamente 

o plano da formação profissional (IAMAMOTO, 1995). Portanto, percebe-se que 

o Serviço Social não é alheio à história, à economia, à política, mas faz parte da 

história dos países e essa história condicionou e condiciona profundamente o 

desenvolvimento profissional do Serviço Social latino-americano.  

Segundo Netto (1989, p.90), o paradigma que explica melhor a realidade 

é o marxista, posto que “tanto a obra marxiana quanto o Serviço Social são 

impensáveis fora do âmbito da sociedade burguesa. De fato, ambas têm como 

substrato imediato o que está sinalizado [...] sob o rótulo de” “questão social” – 

vale dizer, [...] o conjunto de problemas econômicos, sociais, políticos, culturais 
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e ideológicos que cerca a emersão da classe operária como sujeito sócio-político 

no marco da sociedade burguesa”. Mas analisar a questão social através desse 

paradigma não significa afirmar que não possamos encontrar outros modelos 

epistemológicos, que possam substituir esse modelo absoluto por outros tão 

absolutos quanto esse ou mostrar outras possibilidades de se analisar a 

realidade.  

Se pela formação e condicionamentos percebe-se a necessidade de 

paradigmas, se quer também entendê-los não como modelos, prontos e 

acabados, mas como possibilidades que se modificam, que se recriam em 

função das condições sócio-políticas, econômicas e culturais. Dessa forma, o 

fazer do profissional em Serviço Social está mergulhado na complexidade da 

realidade: que fica praticamente impossível analisá-la sob o prisma de um só 

paradigma, haja vista o agravamento da Questão Social que em função da 

reestruturação produtiva desencadeada nas últimas décadas , determina um 

redimensionamento no campo profissional do Serviço Social ora resultado pelo 

reordenamento da relação capital-trabalho, pelas reformas que vem passando o 

Estado em função da política neoliberal e pelas novas formas de organização 

das classes trabalhadoras e pelo surgimento dos movimentos sociais.  

Este cenário provocou repercussões no mercado profissional de trabalho 

do assistente social, que diante dessa nova conjuntura o projeto político-

pedagógico do curso articulará a base de suas ações sob a perspectiva pluralista 

o que propiciará aos docentes o envolvimento das polêmicas em torno da crise 

paradigmática das ciências sociais e de um modo particular do marxismo assim 

como a apropriação de novos paradigmas. Essa nova forma de analisar a 

Questão Social significa pensar o valor e o significado do fazer profissional, 

olhar/observar o mundo com a finalidade de discutir os problemas de fundo que 

permeiam a existência humana, os fatos e as relações sociais que permeiam a 

sociedade.  

Essa perspectiva remete ao paradigma de busca no particular, do 

singular, do anônimo, do cotidiano – da construção no novo ator histórico o que 

nos conduz a incorporar de novas premissas e de novos valores em nossa 

cultura que não são indolores aos modelos vigentes. Desta forma, a 

compreensão da realidade requer diferentes níveis de percepção que, apesar de 

tecerem correspondência entre si, não nos conduzem a uma teoria única [...] 

(RODRIGUES, 1999), pois o fazer do profissional em Serviço Social está 
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intimamente relacionado com a perspectiva micro e macrossocial onde se cria e 

se fortalece a teia de relações e nessa trajetória o profissional em serviço social 

terá que perceber/trabalhar as lógicas distintas entre o seu saber e os saberes 

oriundos dos grupos (VALLA, 1998), saberes esses que podem até se opor, mas 

não se sobrepõem.  

A ação dialógica deve se fundamentar no princípio da alteridade o que 

significa respeito pela identidade do outro. Dessa forma, o assistente social não 

é aquele que é “dono da verdade” que, com base nos pressupostos teóricos, 

“ajuda” o outro a sair do obscurantismo. Tomando a ação dialógica como 

parâmetro, o assistente social rompe com a visão “salvacionistas” ou 

“missionárias” mesmo por que a sua prática está envolta da complexidade que 

é a própria realidade o que implica dizer que o mesmo está constantemente em 

frente de desafios a serem enfrentados, cujas ações vai solicitar das mesmas 

escolhas que às vezes entra em contradição com o conhecimento adquirido em 

sua vida acadêmica. Mas como diz Morin (1991,p.17-18) a complexidade está 

onde não se pode vencer uma contradição. Complexidade é”[...] um tecido[...]de 

constituintes heterogêneos inseparavelmente associados [...]“e, deste ponto de 

vista, envolve a relação entre uno e múltiplo; é ainda”, o tecido de 

acontecimentos, ações interações, retroações, determinações, acasos, que 

constituem o nosso mundo fenomenal “e, deste ponto de vista, envolve a relação 

com a incerteza, a desordem, o acaso”.  

Portanto, pensar a partir da complexidade significa refutar o modelo de 

explicação linear e adotarmos a  explicação em movimento, circular, onde 

transita do todo para as partes e das partes para o todo numa relação dialógica, 

para tentar compreender um fenômeno, sabendo que nenhuma representação 

que se possa fazer, de qualquer realidade, é única ou definitiva. Essa perspectiva 

se opõe aos sectarismos e exclusões de toda espécie, mas isso não significa 

assumir o relativismo absoluto, que é descrente em relação a tudo, mas significa, 

sim, ter princípios e valores claros: entre eles o respeito, a solidariedade, o 

pensar e fazer com e, principalmente, a vida como valor maior.  

Significa que o seu fazer não é neutro, pois quem o produz fala de um 

locus social, tem uma existência marcada por uma carga histórica singular. 

Consequência disso é que vislumbra a realidade a partir da “janela social” onde 

se situa. A não neutralidade não se circunscreve apenas à esfera da 

objetividade, mas engloba também o aparentemente ilógico e irracional – o 
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afetivo, o simbólico, o imaginário ter presentes tais pressupostos significa ter 

presente que toda definição de princípios  ou valores é sempre a escolha de uma 

possibilidade entre muitas outras.  

 
 
4.4.4 Interdisciplinaridade no Processo de Produção de Conhecimento 

 

Durante anos a ciência foi dominada pela lógica cartesiana onde a 

compartimentalização do conhecimento foi o traço predominante, mas esse 

percurso estava atrelado às circunstâncias históricas do momento como a 

divisão do trabalho marca expressiva da revolução industrial onde a 

racionalidade positivista da nova sociedade refutava as interligações entre os 

diversos ramos do saber. Todavia, com a virada do milênio surge a necessidade 

de interagir as diferentes áreas do conhecimento como condição basilar para 

superar o velho paradigma da divisão do conhecimento. Nessa perspectiva urge 

a necessidade de repensar a pesquisa e o ensino, superar a velha visão de que 

o conhecimento parcelado e fragmentado facilita o processo de ensino e 

aprendizagem, essa visão que permeia a nossa educação reflete na 

“profissionalização, nas relações de trabalho, no fortalecimento da 

predominância reprodutivista e na desvinculação do conhecimento do projeto 

global de sociedade” (SIQUEIRA, 2003). 

Hoje, busca-se unir os icebergs respeitando as diferenças e as similitudes, 

nesse movimento a interdisciplinaridade constitui-se como o grande alvo onde 

se quer chegar com a produção do conhecimento, onde os espaços da pesquisa 

se articulem com as disciplinas, onde a troca de saberes, a constituição das 

linguagens partilhadas, das experiências vivenciadas sejam levadas em 

consideração neste trabalho de parceria que leva docentes e discentes a 

conhecer a si mesmo bem na linguagem socrática, ou como ressalta Fazenda 

(2002,p.31): [...] o professor interdisciplinar traz em si um gosto especial por 

conhecer e pesquisar possui um grau de comprometimento diferenciado (grifo 

da autora) para com seus alunos, ousa novas técnicas e procedimentos de 

ensino. “Mas para atingir em sua plenitude esse vôo onírico torna-se necessário 

comprometimento do docente e discente na  construção de um novo saber, onde 

os dogmas que antes sustentavam o processo de ensino e aprendizagem ruiu, 

pois sua base estava” fincada em um terreno extremante pantanoso. 
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 Destarte, essa nova forma de trabalhar não nega as particularidades 

assim como a objetividade que norteia a ciência, pois a essência está justamente 

na capacidade de superar a velha concepção de que o conhecimento se constrói 

em cima campos fechados e que as teorias são construídas em mundos 

particulares isoladas de todo o processo histórico-sócio-político-econômico-

religioso. Outrossim, a interdisciplinaridade deve pautar pelo respeito aos 

espaços de cada ramo do conhecimento, buscando distinguir os elos que unem 

e diferenciam esses ramos como assevera Gusdorf (1976, p.26), "a exigência 

interdisciplinar impõe a cada especialista que transcenda sua própria 

especialidade, tomando consciência de seus próprios limites para colher as 

contribuições das outra disciplinas” . 

Nessa trajetória que de imediato aparecerá sinuosa os aspectos serão 

determinantes que mais tarde interferirá na sua vida profissional, haja vista  essa 

nova prática pedagógica. O docente e discente procuram articular as discussões 

teóricas com o contexto social que os envolvem. Dessa forma a construção do 

conhecimento da prática refletida deve ser confrontada com os quadros teóricos 

existentes na direção da prática necessária. Nesse processo de formação de 

professores de educadores a atitude interdisciplinar será caracterizada pela 

ousadia da busca da reflexão, da avaliação constante, da sistematização do 

pensar e do construir um novo projeto de educação onde se busca a formação 

de sujeitos ativos, reflexivos, atuantes e participantes (Hernandes, 1998) eis a 

proposta da nova condição humana onde o armazenamento de saberes cederá 

espaço para a organização de saberes como analisou Morin (2002).   

 

 

 

4.4.5 Estratégias de flexibilidade curricular 

 

A organização curricular obedece estratégias traçadas no projeto 

estratégico do curso semestralmente. A cada final de semestre é avaliado o 

processo de ensino e de aprendizagem o qual articula atividades de sala de aula 

e atividades de pesquisa, extensão, atividades complementares, detectado os 

pontos fracos corrigindo-os e propondo novas alternativas de organização 

curricular de modo a atender as exigências da formação de competências 

profissionais. 
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4.5 Conteúdo Curricular  

 

O currículo do curso de Serviço Social foi concebido para propiciar uma 

formação dos alunos para atuarem como assistentes sociais com 

responsabilidade social e compromisso com a defesa da vida, da  cidadania, da 

dignidade humana e fundamentalmente com postura ética de acordo com as 

diretrizes curriculares da área e com a missão e objetivos da IES.   

Também foi considerado o perfil profissionalístico e assim o NDE do curso 

a partir das discussões acadêmicas construiu a matriz de referência a qual 

preconiza habilidades e competências a ser desenvolvidas no processo de 

formação. 

A Matriz Curricular evidencia a integração horizontal e vertical de temas, 

conteúdos que são norteados por grandes eixos temáticos. Esses eixos 

temáticos apresentam temas unificados que serão desenvolvidos em unidades 

menores de caráter interdisciplinar. A estruturação dos eixos se dá por meio de 

aproximação sistemática dos saberes e a determinação de sua aplicação se dá 

em diferentes momentos da construção do saber durante o processo de 

Graduação.  

 

 

       4.6 Matriz de Referência 

 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná tem entendido que a Matriz 

Curricular direciona o currículo de uma instituição de ensino, levando em conta 

as concepções de ensino e aprendizagem, apresentando competências e 

habilidades, conteúdos, metodologias e processos de avaliação. Concebe a 

Matriz de Referência, conforme consta em anexo, como orientadora do processo 

avaliativo da Matriz Curricular com base nas DCNs (Res. CNE/CP Nº 02 DE 

2010). 

A Matriz de Referência também leva em conta as concepções de ensino 

e aprendizagem da área, mas é composta pelo conjunto de habilidades e 

competências definidas em unidades denominadas descritores. Embora tenham 

finalidades diferentes, é impensável tratar da Matriz de Referência sem 

considerar a Matriz Curricular que lhe dá suporte. 
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O termo matriz refere-se a uma maneira de apresentar relações entre duas 

ou mais variáveis de naturezas distintas, um cruzamento. E esse “cruzamento” 

dos conteúdos com as competências (operações mentais) envolvidas, em seus 

diferentes níveis de complexidade, gera as associações desejadas e em cada 

uma delas, a indicação das habilidades a serem desenvolvidas e 

consequentemente avaliadas. 

No Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, a Matriz de Referência 

alimenta sistemicamente o planejamento docente. O formulário de planejamento 

já apresenta o docente às “Unidades de Ensino”, sua (s) habilidade (s), e 

finalmente, às respectivas unidades de aprendizagens denominadas descritores. 

Assim, a Matriz de Referência apresenta de modo explícito, o que se quer 

verificar em termos de avanços da aprendizagem dos estudantes. Por meio das 

habilidades indicam a formulação dos instrumentos de avaliação e a análise dos 

resultados do desempenho. Portanto, essa matriz aponta para habilidades a 

serem desenvolvidas, evocam os conteúdos que estão informados com uma 

função mental, via descritores, e alimenta a avaliação processual e somativa ao 

longo do semestre, como a Avaliação Processual Sistematizada. 

Portanto, o processo de aprendizagem da IES está planificado: Matriz 

Curricular – Matriz de Referência – Planejamento do Percurso Aprendizagem – 

Avaliação Sistematizada.  

 

 

Figura 4: Matriz curricular 
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Fonte: Coordenação do curso de Serviço Social 

 

 

 

4.7 Ementário e Bibliografia básica e complementar 

 

Tabela 1 - Ementário e Bibliografia do curso de Serviço Social 
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1º PERÍODO 

Ementa Introdução ao Serviço Social - A prática profissional no Serviço Social 
na atualidade: o espaço sócio ocupacional que a particulariza e identifica; 
o projeto de formação profissional; a organização e representação da 
categoria profissional nos espaços de controle social.  
 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço Social: identidade e alienação. São 
Paulo: Cortez, 2009. 
CLOSS, M. Introdução ao Serviço Social. Porto Alegre: Sagah educação, 
2017 ( recurso on line) ) 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na Contemporaneidade: 
trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 2009. 
Bibliografia Complementar: 

BARSANO, Paulo Roberto. Ética profissional. São Paulo Erica 2015 ( 
recurso online) 
CFESS - Conselho Federal de Serviço Social. Código Ética do Assistente 
Social. Coletânea de Leis. 2ª ed. Porto Alegre, 2003. 
BRANDÃO, Claudio. Direitos humanos e fundamentais em perspectiva. 
São Paulo Atlas 2014 (recurso online) . 
BRITES, Cristina Maria. Ética e práxis profissional. Brasília: CDESS, 2007 
CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. 12ª edição. São Paulo: Ática, 2002. 

Ementa Filosofia Social - Gênese e concepções de Filosofia. Períodos, temas e 
campos filosóficos. Correntes filosóficas: Positivismo, Neo-Positivismo; 
Neotomismo, Marxismo, Fenomenologia, Marxismo; Filosofia da 
Libertação; e, suas influências no Serviço Social  

Bibliografia Bibliografia Básica: 

BARROCO, Maria Lucia Silva. Ética e Serviço Social:  fudamentos 
ontológicos. São Paulo: Cortez, 2003 
 CHAUÍ, MARILENA. Convite à Filosofia. 12º. Ed., São Paulo: Ática. 
2002. 
MATOS, Francisco Gomes de. Negociação e conflito. São Paulo: 
Saraiva, 2014. ISBN 978-85-0222-0195. Minha Biblioteca 
 
Bibliografia Complementar: 

BAGOLINI, Luigi. Filosofia do trabalho. 2º ed., São Paulo: Letras, 1997.  
DEMO, Pedro. Saber pensar. 3º. Ed. Cortez, 2003. 
DUSSEL, Enrique. O encobrimento do outro: a origem do mito da 
modernidade. Petrópolis: Vozes, 1993. 
LARA, Thiago Adão. Caminhos da razão no ocidente. 4º ed., Petrópolis: 
Vozes, 1991. 
OLIVEIRA, Manfredo de A. de. A Filosofia na crise da modernidade. 2º 
ed., São Paulo: Loyola, 1995. 
 

Ementa Comunicação e Expressão Leitura: criação de vínculos leitor/texto 
através do conhecimento veiculado pelo texto escrito. Interpretação: 
leitura nas entrelinhas. O diálogo oralidade/escrita. Da fala para a escrita 
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– atividades de retextualização. Produção escrita: parágrafo, resumo e 
paráfrase.  Cultura: temáticas culturais referentes à língua portuguesa. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

CORREA, V.L. Comunicação e Expressão. Curitiba: Editora 
InterSaberes, 2013. (Biblioteca Virtual). 
ERREIRA, A.B.H. Mini Aurélio. 7ed. Curitiba: Positivo, 2008. 
SACCONI, L.A. Nossa Gramática Completa Sacconi – teoria e 
prática. 30 ed. São Paulo, Nova Geração, 2011. 
Bibliografia Complementar: 

BAGNO, M. A Língua de Eulália. 6ed. São Paulo:     Contexto, 2012.  
CORREA, Leda. Direito e Argumentação. Barueri, SP: Manole, 2008. 
(Biblioteca Virtual). 
PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. 16ed. São Paulo: Ática, 
2003. 
CEGALLA, D.P. Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. 48 ed. 
São Paulo: Nacional, 2008. 
BECHARA, I. Gramática escolar da Língua Portuguesa. Rio de Janiro: 
Lucerna, 2004. 

Ementa Diversidade Humana – diversidade cultural e humana. Miscigenação 
étnico racial, diversidade cultural e sua influência na construção social e 
histórica do Brasil. História e Cultura afro-brasileira e indígena. 
Desigualdades que atingem historicamente grupos sociais, em especial: 
afrodescendentes e indígenas. As definições étnico-raciais e as políticas 
de ação afirmativa. Cidadania, valores éticos, inclusão e responsabilidade 
social. Fundamentos dos Direitos Humanos e sociedade. Relações 
Sociais e Integração com o meio ambiente. Políticas de educação 
ambiental e formação social. Sustentabilidade e cidadania. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

MORGAN, Gareth. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996. 
ISBN 978-85-224-1341-X. 5 exemplares 
 MARQUES, Silvia. Sociologia da educação. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 
ISBN 978-85-216-1912-3. Minha Biblioteca  
MATOS, Francisco Gomes de. Negociação e conflito. São Paulo: Saraiva, 
2014. ISBN 978-85-0222-0195. Minha Biblioteca 
Bibliografia Complementar: 

FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em serviço social.  7. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 207 p. ISBN 978-85-249-0667-1.  
SERRA, Rose (Org.). Trabalho e reprodução.  São Paulo: Cortez, 2001. 
224 p. ISBN 978-85-249-0796-7.  
MOTA, Ana Elizabete. A nova fábrica de consensos: ensaios sobre a 
reestruturação empresarial, o trabalho e as demandas ao serviço social. 
3. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 215 p.  
GUERRA, Yolanda. A instrumentalidade do serviço social.  6. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 215 p. ISBN 978-85-249-0569-8.   
NETTO, J. Paulo. Marxismo impenitente: contribuição à história das 
idéias marxistas. São Paulo: Cortez, 2004. 256 p. ISBN 978-85-249-
1015-1. 
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Ementa Fundamentos da Vida Social Fundamentos ontológicos e constituição 
do ser humano e das relações na sociedade contemporânea. A cultura e 
o cotidiano na constituição da subjetividade e da identidade social, nos 
âmbitos global e local.  

Bibliografia Bibliografia Básica: 

HALL, Stuat. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: 
DPeA, 2006. 
MARTINELLI, M. Lucia. Serviço Social: identidade e alienação. São 
Paulo: Cortez, 1989. 
MORGAN, Gareth. Imagens da organização. São Paulo: Atlas, 1996. 
ISBN 978-85-224-1341-X. 5 exemplares 
 
Bibliografia Complementar: 

BRANT, Maria do Carmo; NETTO, José Paulo. Cotidiano: conhecimento 
e crítica. 6ª. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 
BRITES, Cristina Maria. Ética e práxis profissional. Brasília: CDESS, 2007 
CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. 12ª edição. São Paulo: Ática, 2002. 
FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em serviço social.  7. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 207 p. ISBN 978-85-249-0667-1.  
GUERRA, Yolanda. A instrumentalidade do serviço social.  6. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 215 p. ISBN 978-85-249-0569-8.   

 

2º PERÍODO 

Ementa Instrumentalização Científica O Emprego da metodologia científica 
como ferramenta do conhecimento humano na elaboração de projetos de 
pesquisa, problematizando também, os temas confrontados no campo 
educacional.  
 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

BARROS, A.J.S.; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de Metodologia 
Científica. São Paulo:Pearson, 2007. (Biblioteca Virtual). 
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; DA SILVA, R. Metodologia Científica. São 
Paulo: Pearson, 2007. (Biblioteca Virtual). 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.  4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. 175 p. ISBN 978-85-224-3169-8.  
Bibliografia Complementar: 

BARROS, A.J.P. Fundamentos da Metodologia: um guia para a iniciação 
cientifica. 2.ed.2000, SP:Ed. Makron. 
HERNANDEZ SAMPIEIRI, Roberto. Metodologia de pesquisa. 5.ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2013. ISBN 978-85-65848-36-7. Minha Biblioteca 
LAKATOS, Eva Maria; Fundamentos de Metodologia Científica. 8.ed. 
São Paulo: Atlas 2019. ISBN 978-85-970-1076-3. Minha Biblioteca 
MEDEIROS, J.B. Redação científica: a prática de fichamento, resumos, 
resenhas. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Científico. 27. ed.São Paulo: 
Cortez, 2007. 

Ementa Fundamentos Teórico metodológicos do Serviço Social I - A prática 
do Serviço Social, o reconhecimento e a reflexão acerca dos diferentes 
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contextos histórico, teórico metodológicos, desde sua origem até o 
principio  do Movimento de Reconceituação.  

Bibliografia Bibliografia Básica: 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 
11.ed. São Paulo Saraiva 2017 ( recurso online ) . 
BONETTI, Dilséa Adeodata e outros. Serviço Social e Ética:  convite a 
uma nova práxis. 2ª ed. São Paulo: Cortez,   2001. 
CFESS - Conselho Federal de Serviço Social. Código Ética do Assistente 
Social. Coletânea de Leis. 2ª ed. Porto Alegre, 2003. 
Bibliografia Complementar: 

FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil: Ensaio de 
Interpretação Sociológica. Rio de Janeiro, Guanabara, 1987. 
MARTINELLI, Maria Lúcia. (org). O uno e o múltiplo nas relações entre as 
áreas do saber.  3ªed. São Paulo: Cortez,200 
MARTINS, José de Souza. O poder do atraso: ensaios de sociologias da 
História Lenta. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 1999 
WAGNER, Marta Suzi, revisora. Legislação Social: Cidadania, políticas e 
exercício profissional. Curitiba: Cress 11ª. 2006. 
VIEIRA, Evaldo. Estado e miséria social no Brasil de Getúlio a Geisel.  4. 
ed. São Paulo: Cortez, 1995. 240 p.  

Ementa Formação Sócio-Histórica do Brasil Constituição histórica, 
socioeconômica, política e cultural da sociedade brasileira e sua influência 
na configuração das políticas e dos espaços públicos a partir do século 
XX.  

Bibliografia Bibliografia Básica: 

QUINO, Rubin Santos L. de (et.al). Sociedade Brasileira: uma história 
através dos movimentos sociais. 4.ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 1995. 
JUNIOR, Caio Prado. Formação do Brasil Contemporâneo. 23.ed. São 
Paulo: Brasiliense, 2004. 
Bibliografia Complementar: 

MARTINS, José de Souza. O poder do atraso: ensaios de sociologias da 
História Lenta. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 1999.  
CHAUI, Marilena. Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: 
Ed. Fundação Perseu Ábramo, 2000. 
FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil: Ensaio de 
Interpretação Sociológica. Rio de Janeiro, Guanabara, 1987. 
GRUPIONI, Luis Donisete B. (et al). Povos indígenas e tolerância: 
Construindo práticas de respeito e solidariedade. São Paulo: EDUSP, 
2001. 
SKIDMORE, Thomas. Brasil: de Getúlio a Castelo. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1988. 

Ementa Ética Profissional em Serviço Social - Fundamentos ontológicos da 
dimensão eticomoral da vida social e seus rebatimentos na ética 
profissional. O processo de construção do ethos profissional e as 
implicações éticas políticas no exercício profissional. O projeto ético 
político do Serviço Social.  

Bibliografia Bibliografia Básica: 
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BARROCO, Maria Lucia Silva. Ética e Serviço Social:  fudamentos 
ontológicos. São Paulo: Cortez, 2003 
BONETTI, Dilséa Adeodata e outros. Serviço Social e Ética:  convite a 
uma nova práxis. 2ª ed. São Paulo: Cortez,   2001. 
CFESS - Conselho Federal de Serviço Social. Código Ética do Assistente 
Social. Coletânea de Leis. 2ª ed. Porto Alegre, 2003. 
Bibliografia Complementar: 

BARSANO, Paulo Roberto. Ética profissional. São Paulo Erica 2015 ( 
recurso online) 
BARROCO, Lúcia. Ética e Sociedade. Brasília: CFESS, 2007 
BRANDÃO, Claudio. Direitos humanos e fundamentais em perspectiva. 
São Paulo Atlas 2014 (recurso online) . 
BRITES, Cristina Maria. Ética e práxis profissional. Brasília: CDESS, 2007 
CHAUI, Marilena. Convite a Filosofia. 12ª edição .São Paulo: Ática, 2002. 

Ementa Ciência Política - O surgimento e evolução da ciência política e sua 
relação com as outras Ciências Sociais. Análise dos conceitos 
fundamentais da Ciência Política: Estado, Poder Partidos Políticos e 
Regimes Políticos.  

Bibliografia Bibliografia Básica: 

CUNHA, Paulo Ferreira da. Teoria geral do Estado e ciência política. São Paulo: 
Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-5360-1912. Minha Biblioteca 
MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado.  33.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 423 p. 
ISBN 978-85-472-1401-2 
 SOARES, Ricardo Maurício Freire. Elementos de Teoria Geral do Direito.  4.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2017. 543 p. ISBN 978-85-472-1373-2. 

 
Bibliografia Complementar: 

AMARAL JÚNIOR, Alberto. Teoria do Estado: sentidos contemporâneos. 
São Paulo: Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-536-0224-7. Minha Biblioteca 
BITTAR, Eduardo C. Teoria do estado: filosofia política e teoria da democracia. 
5.ed. São Paulo: Atlas, 2016. ISBN: 978-85-970-0793-0. Minha Biblioteca 
FILOMENO, Brito, J. G. Teoria geral do Estado e da Constituição. 10.ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2016. ISBN 978-85-309-7164-9. Minha Biblioteca 
RAMOS, Flamarion Caldeira (Coord.). Manual de filosofia política: para os 
cursos de teoria do estado & ciência política, filosofia e ciências sociais. 
3.ed. São Paulo: Saraiva, 2018. ISBN: 978-85-536-0087-8. Minha 
Biblioteca.  
SIQUEIRA JR., Paulo Hamilton. Jurisdição constitucional política. São 
Paulo: Saraiva, 2017. Minha Biblioteca 

 
 

3º PERÍODO 

Ementa Direito e Legislação Social - As instituições de Direito no Brasil, a norma 
e o ordenamento jurídico. Direitos e garantias fundamentais da cidadania. 
Relações jurídicas no marco da integração supranacional a Constituição 
Federal. Noções do Direito de Família. 
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Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 
11.ed. São Paulo Saraiva 2017 ( recurso online ) . 
MOTA, Ana Elizabete. Cultura da crise e Seguridade Social. 3ª. Ed. São 
Paulo: Cortez. 2005 
COUTO,  Berenice Rojas. O Direito Social e a Assistência Social na 
Sociedade Brasileira. 2ª ed., São Paulo: Cortez,  2006. 
Bibliografia Complementar: 

BRAGA, Pérola Melissa Vianna. Curso de direito do idoso. São Paulo 
Atlas 2011 (recurso online) 
GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito da seguridade social. 
3. Rio de Janeiro Forense 2017 (recurso online) 
MALHEIRO, Emerson. Curso de direitos humanos. 3. Rio de Janeiro Atlas 
2016 ( recurso online ). 
SANTOS, Marisa Ferreira dos Santos. Direito Previdenciário. 4ª. Ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008. 
WAGNER, Marta Suzi, revisora. Legislação Social: Cidadania, políticas e 
exercício profissional. Curitiba: Cress 11ª. 2006. 

Ementa  Introdução a Economia - Contexto histórico, conceito e objetivo da 
ciência econômica, seu significado e método. As teorias econômicas. As 
relações econômicas internacionais. Relações da economia com outras 
ciências sociais e o serviço social. A macroeconomia e a microeconomia. 
A atividade econômica e a provisão de bens. Valor-utilidade e valor-
trabalho. O caráter da economia capitalista e a problemática de seu 
funcionamento. Noções de orçamento e financiamento público (LDO, Lei 
de responsabilidade fiscal, PPA, etc). As economias de mercado.  
 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; GARCIA, Manuel. 
Fundamentos de economia. 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2019 
BRITO, Osias Santana de. Guia prático de economia e finanças. São 
Paulo Saraiva 2016 1 recurso online ISBN 978-85-472-0103-6. 
LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Economia brasileira fundamentos e 
atualidade. 5. Rio de Janeiro Atlas 2016 1 recurso online ISBN 
9788597010169. 
Bibliografia Complementar: 

BESANKO, D. A economia da estratégia. 5. Porto Alegre Bookman 2018 
1 recurso online ISBN 9788540700581. 
SANTOS, Thauan. Economia do meio ambiente e da energia 
fundamentos teóricos e aplicações. Rio de Janeiro LTC 2018 1 recurso 
online ISBN 9788521635673. 
SAMPAIO, Luiza. Macroeconomia esquematizado. 3. São Paulo Saraiva 
2017 1 recurso online (Esquematizado). ISBN 9788547230005. 
MARIANO, Jefferson. Economia internacional. 3. São Paulo Saraiva 2017 
1 recurso online ISBN 9788547215149. 
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Macroeconomia para 
gestão empresarial. São Paulo Saraiva 2017 1 recurso online ISBN 
9788547211110. 
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Ementa Questão Social - A produção da desigualdade e a Questão Social como 
objeto de trabalho do Assistente Social. A configuração histórica e 
conceitual da Questão Social; aportes teóricos para sua compreensão.  
 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

BOGUS, Lucia; YAZBEK, Maria Carmelita; BELFIORE-WANDERLEY, 
Mariangela (Org.). Desigualdade e a questão social. 2. ed. São Paulo: 
Educ, 2000. 272 p. 
IAMAMOTO, Marilda Villela. O serviço social na contemporaneidade: 
trabalho e formação profissional. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 326 p. 
MONTANO, Carlos. Terceiro Setor e questão social: crítica ao padrão 
emergente de intervenção social. 6.ed. – São Paulo Cortez, 2010 
 

Bibliografia Complementar: 

BEZERRA, Vanessa. Gênero e serviço social desafios a uma abordagem 
crítica. São Paulo Saraiva 2015 (recurso online) . 
CLOSS, M. Introdução ao Serviço Social.Porto Alegre: Sagah educação, 
2017 ( recurso on line) ) 
IAMAMOTO, Marilda Villela. Renovação e Conservadorismo no Serviço 
Social.8 ed. São Paulo: cortez, 2007. 
LiMA, Andreia Saraiva. Introdução ao Serviço Social . Porto Alegre, 
Sagah, 2017( recurso on line)  
MARTINELLI, Maria Lúcia. (org). O uno e o múltiplo nas relações entre as 
áreas do saber.  3ªed. São Paulo: Cortez,2001. 

Ementa Fundamentos Teórico-Metodológicos do Serviço Social II - A prática 
profissional no Serviço Social: o reconhecimento e a reflexão acerca dos 
diferentes contextos histórico, teórico metodológicos, a partir do 
Movimento de Reconceituação até a adoção do Materialismo Histórico 
como referencial da  profissão 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

IAMAMOTO, Marilda Villela. O serviço social na contemporaneidade: 
trabalho e formação profissional. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 326 p. 
ISBN 978-85-249-0693-6.  
CLOS, Michele. Et al. Introdução ao serviço social. Porto Alegre: 
SAGAH, 2017. ISBN 978-85-9502-133-4. Minha Biblioteca 
MONTAÑO, Carlos. A natureza do serviço social: um ensaio sobre sua 
gênese, a "especificidade" e sua reprodução. 2. ed. São Paulo: Cortez, 
2009. 223 p. ISBN 978-85-249-1337-2. 
Bibliografia Complementar: 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço social em tempo de capital fetiche: 
capital financeiro, trabalho e questão social. São Paulo: Cortez, 2007. 
495 p. ISBN 978-85-249-1345-7.  
IAMAMOTO, Marilda Villela. Renovação e conservadorismo no serviço 
social: ensaios críticos. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 216 p. ISBN 978-
85-249-0330-4.  
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NETTO, Paulo José. Ditadura e serviço social: uma análise do serviço 
social no Brasil pós-64. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 334 p. ISBN 
978-85249-0295-6. 
MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço social: identidade e alienação. 10. 
ed. São Paulo: Cortez, 2006. 165 p. 
WANDERLEY, Mariangela Belfiore. Metamorfoses do Desenvolvimento 
de Comunidade.  2. ed. São Paulo: Cortez, 1998. 199 p. ISBN 978-85-
249-0504-2. 
 

Ementa Psicologia Social - A interação indivíduo/grupo/sociedade. As 
representações e o imaginário social. Principais teorias sobre grupos 
(formação e processo). O objeto de estudo da Psicologia Social, 
concepção de Ser Humano e de Realidade. Estudo dos processos 
constitutivos dos indivíduos, linguagem e pensamento, formação e 
desenvolvimento de grupos.  

Bibliografia Bibliografia Básica: 

ABRANTES, A. A. (org.). Método Histórico-Social na Psicologia Social. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  
BOCK, Ana M. Bahia (Org.) Psicologia e compromisso social. São Paulo, 
Cortez, 2003. LANE, Sílvia T. Maurer e SAWAIA, Bader Burihan (Org.). 
Novas Veredas da psicologia social. São Paulo: Brasiliense, EDUC, 1995.  
MOSCOVICI, S. Representação Social: investigações em psicologia 
social. Petrópolis: Vozes, 2003.  
Bibliografia Complementar: 
BERGER, P. e LUCKMANN, T. A construção social da realidade. 
Petrópolis, Rj: Vozes, 1999. BOCK, A. M. B. O conhecimento no cotidiano: 
as representações sociais na perspectiva da psicologia social / SPINK, 
M.J. (org.), São Paulo: Brasiliense, 1995.  
CAMPOS, Regina Helena de Freitas (org.). Psicologia Social comunitária: 
da solidariedade à autonomia. 12ª Ed., Rio de Janeiro, Petrópolis, Vozes, 
2007.  
COSTA, F.B. Homens Invisíveis: relatos de uma humilhação social. Rio 
de Janeiro: editora Globo, 2000.  
GUARESCHI, P. Textos em Representações sociais  2ª ed., Petrópolis, 
RJ: Vozes, 1995. 
SAWAIA, Bader Burihan (Org.) As artimanhas da exclusão: análise 
psicossocial e ética da desigualdade social. Rio de Janeiro, Petrópolis, 
Vozes, 2002.  

 

4º PERÍODO 

Ementa Fundamentos Teórico-Metodológicos Contemporâneos - O 
paradigma sistêmico e da complexidade como referenciais 
contemporâneos na prática profissional do assistente social.  

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na Contemporanidaede: 
trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 2009. 
MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço social: identidade e alienação. São 
Paulo: Cortez, 2009. 
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MONTAÑO, Carlos. A Natureza do Serviço Social: um ensaio sobre sua 
gênese, a “especificidade” e sua reprodução. São Paulo: Cortez, 20.07 
Bibliografia Complementar: 

IAMAMOTO, Marilda.  Serviço social em tempo de capital fetiche: capital 
financeiro, trabalho e questão social. São Paulo, Cortez, 2010, 
IAMAMOTO, Marilda Vilella. Renovação e Conservadorismo no Serviço 
Social. 2. ed. São Paulo: Cortez,1994. 
NETTO, José Paulo. Ditadura e Serviço Social. São Paulo. Cortez: 1991. 
SILVA E SILVA, Maria Ozanira da. O Serviço Social e o Popular: resgate 
teórico-metodológico do projeto profissional de ruptura. São Paulo: 
Cortez, 2009. 
SCHEIFLER, Anderson Barbosa [et al.]. Fundamentos teóricos e 
metodológicos do serviço social III e IV. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  
ISBN 978-85-9502-563-9. Minha Biblioteca 

Ementa PI Temas Emergentes na Contemporaneidade - A inserção do aluno no 
espaço universitário e no projeto de formação do Curso de Serviço Social. 
A configuração da ação profissional do Serviço Social na atualidade, a 
partir do estudo do seu espaço sócio- ocupacional, das relações sociais 
que estabelece e do reconhecimento dos elementos históricos, ideo-
políticos e socioculturais que a particularizam 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

SERRA, R. M. S. Crise da materialidade no serviço social: repercussões 
no mercado profissional. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na Contemporaneidade: 
trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 2009. 
MOTA, Ana Elizabete. Cultura da crise e Seguridade Social. 3ª. Ed. São 
Paulo: Cortez. 2005 
 
Bibliografia Complementar: 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 
11.ed. São Paulo Saraiva 2017 ( recurso online ) . 
CASTEL, Robert. A Insegurança Social: o que é ser protegido? Rio de 
Janeiro: Vozes, 2005. 
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais.  
Petrópolis, Vozes, 2000.  
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3ª. ed. São 
Paulo: Atlas, 1991 
SERRA, Rose (Org.). Trabalho e reprodução. São Paulo: Cortez, 2001. 
224 p 

Ementa Política Social I - O desenvolvimento dos Direitos Humanos e Sociais. O 
Estado, os direitos e a sua materialização nas políticas sociais. O Serviço 
Social e a gestão das políticas sociais 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

RODRIGUES, Maria Lúcia (Org.). Ações e interlocuções: estudos sobre a 
prática profissional do assistente social. São Paulo: Veras, 1999. 131 p. 
ISBN 978-85-87064-04- 
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COUTO, Berenice Rojas. O Direito Social e a Assistência Social na 
Sociedade Brasileira: uma equação possível? São Paulo: Cortez, 2004. 
YAZBEK, M.C. Classes sociais e assistência social. São Paulo:Cortez, 

2007. 

Bibliografia Complementar: 

CLOSS, M. Introdução ao Serviço Social.Sagah educação, 2017 ( Minha 
biblioteca) 
FALEIROS, V. P. A política social do Estado capitalista: as funções da 
previdência e da assistência social. São Paulo: Cortez, 1995. 
SILVA, M.O.S; YAZBEK, M.C.; GIOVANNI, G. A política social brasileira 
no séculoXXl: a prevalência dos programas de transferência de renda. 
São Paulo:Cortez, 2004. 
SOARES, L.T.O desastre social. Rio de Janeiro: Recorde, 2001. 
MOTA, Ana  Elisabete. Cultura da Crise e Seguridade Social : um estudo 
sobre as tendências da previdência e da assistência social brasileira nos 
anos 80 e 90. São Paulo: Cortez, 1995 (capítulos III e IV). 
 

Ementa Processo de Trabalho no Serviço Social - A particularidade do Serviço 
Social como especialização do trabalho coletivo. Os elementos 
constitutivos do processo de trabalho do Serviço Social. As diferentes 
formas de apreensão e deciframento da questão social, a partir das 
dimensões da prática profissional. 
 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

MONTAÑO, Carlos. A natureza do serviço social: um ensaio sobre sua 
gênese, a "especificidade" e sua reprodução. 2. ed. São Paulo: Cortez, 
2009. 223 p. ISBN 978-85-249-1337-2 
IAMAMOTO, Marilda Villela. O serviço social na contemporaneidade: 
trabalho e formação profissional. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 326 p. 
ISBN 978-85-249-0693-6.  
CLOS, Michele. Et al. Introdução ao serviço social. Porto Alegre: 
SAGAH, 2017. ISBN 978-85-9502-133-4. 

Bibliografia Complementar: 

FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em serviço social.  7. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 207 p. ISBN 978-85-249-0667-1.  
SERRA, Rose (Org.). Trabalho e reprodução.  São Paulo: Cortez, 2001. 
224 p. ISBN 978-85-249-0796-7.  
MOTA, Ana Elizabete. A nova fábrica de consensos: ensaios sobre a 
reestruturação empresarial, o trabalho e as demandas ao serviço social. 
3. ed. São Paulo: Cortez, 2006. 215 p.  
GUERRA, Yolanda. A instrumentalidade do serviço social.  6. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 215 p. ISBN 978-85-249-0569-8.   
NETTO, J. Paulo. Marxismo impenitente: contribuição à história das 
idéias marxistas. São Paulo: Cortez, 2004. 256 p. ISBN 978-85-249-
1015-1. 
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Ementa Questão Urbana e Agrária em Serviço Social- Determinações 
estruturais e históricas da questão urbana e agraria. A (In) visibilidade  dos 
movimentos sociais de luta pela terra na cidade e no campo. A atuação 
do Serviço Social em face das refrações da questão agrária e urbana. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

ABRAMOVAY, Ricardo. Paradigmas do Capitalismo Agrário em Questão. 
São Paulo: HUCITEC/UNICAMP, 1998. Coleção Estudos Rurais. 
CASTELLS, Manuel. A Questão Urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2000. 
FERNANDES, Bernardo Mançano. Questão Agrária, Pesquisa e MST. 
São Paulo: Cortez, 2001.  
 
Bibliografia Complementar: 

GONÇALO, José Evaldo. Reforma Agrária Como Política Social 
Redistributiva. Brasília; Plano, 2001. 
LEFEBRE, Henry. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001. 
MARICATO, Ermínia. A política habitacional durante o regime militar. 
Petrópolis: Vozes,1987 
LIMA, Andreia Saraiva. Introdução ao Serviço Social. Porto Alegre, 
Sagah, 2017( recurso on line)  
MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão 
emergente de intervenção social. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 288 p. 
ISBN 978-85-249-0820-3. 
MOTA, Ana Elizabete e AMARAL, Ângela Santana. A reestruturação 
produtiva e as novas modalidades de subordinação do trabalho. Ana 
Elizabete Mota (Org.). A nova fábrica de consensos: ensaios sobre a 
reestruturação empresarial, o trabalho e as demandas ao Serviço Social. 
São Paulo: Cortez, 1998.  

 

 

5º PERÍODO 

Ementa Assessoria e Consultoria em Serviço Social - As particularidades e 
requisições da assessoria no âmbito do Serviço Social e as competências 
necessárias na esfera profissional. A compreensão das demandas e a 
investigação das necessidades sociais a partir do conhecimento dos 
indicadores sociais e o desenvolvimento de competências necessárias à 
intervenção na construção e operacionalização de políticas, programas e 
projetos sociais na perspectiva do Serviço Social. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

BLOCK, P. Consultoria o desafio da liberdade. São Paulo: Makronbook, 
1993 
SERRA, R. M. S. Crise da materialidade no serviço social: repercussões 
no mercado profissional. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
SERRA, Rose (Org.). Trabalho e reprodução. São Paulo: Cortez, 2001. 
224 p 
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Bibliografia Complementar: 

LIMA, Andreia Saraiva. Introdução ao Serviço Social. Porto Alegre, 
Sagah, 2017( recurso on line)  
MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão 
emergente de intervenção social. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 288 p. 
ISBN 978-85-249-0820-3. 
MOTA, Ana Elizabete e AMARAL, Ângela Santana. A reestruturação 
produtiva e as novas modalidades de subordinação do trabalho. Ana 
Elizabete Mota (Org.). A nova fábrica de consensos: ensaios sobre a 
reestruturação empresarial, o trabalho e as demandas ao Serviço Social. 
São Paulo: Cortez, 1998.  
NETTO, J. Paulo. Marxismo impenitente: contribuição à história das 
idéias marxistas. São Paulo: Cortez, 2004. 256 p. ISBN 978-85-249-
1015-1. 
OLIVEIRA, Claudio Luciano de Oliveira. Consultoria organizacional.Porto 
Alegre, Sagah, 2017( ( recurso on line) 

Ementa  Competência Técnico-Operativa em Serviço Social I - A competência 
técnico-operativa em Serviço Social: análise de conjuntura e institucional, 
planejamento da intervenção, abordagens individuais e coletivas.  

Bibliografia Bibliografia Básica: 

GUERRA, Yolanda. A instrumentalidade do Serviço Social. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
IAMAMOTO, Marilda V. A prática como trabalho e a inserção do 
Assistente Social em processos de trabalho. In: O Serviço Social na 
contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 
1999 (p. 57-71). 
MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e Linguagem: relatórios, laudos 
e pareceres. São Paulo: Veras, 2006 
 
Bibliografia Complementar: 

BRAVO, Maria Inês Souza; PEREIRA, Potyara A. P. (Org.). Política 
social e democracia.  2. ed. Rio de Janeiro: Cortez, 2002. 254 p. ISBN 
978-85-249-0797-5.  
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 6.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. ISBN 978-85-02-63653-8. Minha Biblioteca 
GUERRA, Yolanda. A instrumentalidade do Serviço Social. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
IAMAMOTO, Marilda V. A prática como trabalho e a inserção do 
Assistente Social em processos de trabalho. In: O Serviço Social na 
contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 
1999 (p. 57-71). 
MARTINELLI, Maria Lúcia (Org.). Pesquisa qualitativa: um instigante 
desafio. São Paulo: Veras, 1999. 143 p. ISBN 978-85-87064-03-7.    
 

Ementa Pesquisa em Serviço Social I - A investigação como dimensão 
constitutiva do trabalho do Assistente Social. A transformação do objeto 
social em objeto científico. Elaboração de um projeto de pesquisa.  
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Bibliografia Bibliografia Básica: 

VASCONCELOS, Eduardo Mourão. Complexidade e pesquisa 
interdisciplinar: epistemologia e metodologia operativa. Petropolis: 
Vozes, 2002. 343 p. ISBN 978-85-326-2791-9.  5 exemplares 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: 
Atlas, 2019. ISBN 978-85-970-2098-4. Minha Biblioteca  
MARTINELLI, Maria Lúcia (Org.). Pesquisa qualitativa: um instigante 
desafio. São Paulo: Veras, 1999. 143 p. ISBN 978-85-87064-03-7.    
 
Bibliografia Complementar: 

SCHEIFLER, Anderson Barbosa [et al.]. Fundamentos teóricos e 
metodológicos do serviço social III e IV. Porto Alegre: SAGAH, 2018.  
ISBN 978-85-9502-563-9. Minha Biblioteca 
OLSEN, Wendy. Coleta de dados: debates e métodos fundamentais em 
pesquisa social. Porto Alegre: Penso, 2015. Minha Biblioteca 
DECARLI, Mariana Oliveira [et al.]. Fundamentos da pesquisa em 
serviço social. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 978-85-9502-555-4. 
Minha Biblioteca 
CLOS, Michele [et al.]. Introdução ao serviço social. Porto Alegre: 
SAGAH, 2017. SBN 978-85-9502-133-4.  Minha Biblioteca 
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 6.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2017. ISBN 978-85-02-63653-8. Minha Biblioteca 

Ementa Políticas Sociais II - O sistema de proteção social brasileira: saúde, 
assistência social, previdência social, educação, habitação e trabalho - 
pressupostos, formação, gestão, participação popular nos espaços de 
controles sociais e  as interfaces com o Serviço Social.  

Bibliografia Bibliografia Básica: 

COUTO, Berenice Rojas. O direito social e a assistência social na 
sociedade brasileira: uma equação possível? São Paulo: Cortez, 2004. 
198 p ISBN 978-85-249-1080-1. 
AZEVEDO, Vanessa Lúcia Santos de [et al.]. Política social. 2.ed. Porto 
Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 978-85-9502-619-3.   
VIEIRA, Evaldo. Estado e miséria social no Brasil de Getúlio a Geisel.  4. 
ed. São Paulo: Cortez, 1995. 240 p. ISBN 978-85-249-0361-9. 
Bibliografia Complementar: 

CLOS, Michele. Et al. Introdução ao serviço social. Porto Alegre: 
SAGAH, 2017. ISBN 978-85-9502-133-4. Minha Biblioteca 
BRAVO, Maria Inês Souza; PEREIRA, Potyara A. P. (Org.). Política 
social e democracia.  2. ed. Rio de Janeiro: Cortez, 2002. 254 p. ISBN 
978-85-249-0797-5.  
SILVA, Maria Ozanira da Silva e; YAZBEK, Maria Carmelita; GIOVANNI, 
Geraldo. A política social brasileira no século XXI: a prevalência dos 
programas de transferência de renda. São Paulo: Cortez, 2004. 225 p. 
ISBN 978-85-249-1086-0.   
SOARES, Laura Tavares. O desastre social.  Rio de Janeiro: Record, 
2003. 121 p. ISBN 978-85-01-06647-8.  
MOTA, Ana Elizabete. Cultura da crise e seguridade social: um estudo 
sobre as tendencias da previdência e da assistência social brasileira nos 
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80 e 90. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 248 p. ISBN 978-85-249-0601-
4. 

Ementa Práticas Interventivas Supervisionadas - Desenvolvimento e 
demonstração de conhecimentos, habilidades e atitudes na 
operacionalização do processo de trabalho do assistente social.  
 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

BAPTISTA, Myrian Veras. Planejamento social: intencionalidade e 
instrumentação. 2. ed. São Paulo: Veras, 2003. 155 p. ISBN 978-85-
87064-06-2. 
GUERRA, Yolanda. A Instrumentalidade do Serviço Social. 6. Ed. São 
Paulo: Cortez. 2007. 
RODRIGUES, Maria Lúcia (Org.). Ações e interlocuções: estudos sobre a 
prática profissional do assistente social. São Paulo: Veras, 1999. 131 p. 
ISBN 978-85-87064-04- 

Bibliografia Complementar: 

FALEIROS, Vicente de Paula. Saber profissional e poder institucional. 6. 
ed. São Paulo: Cortez, 2001. 159 p. 
FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em serviço social. 4. ed. São 
Paulo: Cortez, 2002. 208 p. 
IAMAMOTO, M. V. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e 
formação profissional. 8ª. ed. São Paulo: Cortez, 2005 
MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e linguagem: relatórios, laudos 
e pareceres. 2. ed. São Paulo: Veras, 2006. 93 p.. 
MARTINELLI,Maria Lúcia. (org). O uno e o múltiplo nas relações entre as 
áreas do saber.  3ªed. São Paulo:Cortez,2001. 

 

6º PERÍODO 

Ementa Pesquisa em Serviço Social II - A operacionalização do projeto de 
pesquisa em Serviço Social, a partir do estudo de métodos e técnicas de 
coleta, tratamento e análise de dados. A elaboração do relatório de 
pesquisa e a socialização dos seus resultados.  

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

CRESWELL, John W. Investigação qualitativa e projeto de pesquisa: 
escolhendo entre cinco abordagens.  3.ed. Porto Alegre Penso 2014. 
ISBN 978-85-65848-89-3. Minha Biblioteca 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 7.ed. São 
Paulo: Atlas, 2019. ISBN 978-85-970-2098-4. Minha Biblioteca 
MARTINELLI, Maria Lúcia (Org.). Pesquisa qualitativa: um instigante 
desafio. São Paulo: Veras, 1999. 143 p. ISBN 978-85-87064-03-7 
Bibliografia Complementar: 

HERNANDEZ SAMPIEIRI, Roberto. Metodologia de pesquisa. 5.ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2013. ISBN 978-85-65848-36-7. Minha Biblioteca 
LAKATOS, Eva Maria; Fundamentos de Metodologia Científica. 8.ed. 
São Paulo: Atlas 2019. ISBN 978-85-970-1076-3. Minha Biblioteca 
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SETUBAL, Aglair Alencar. Pesquisa em serviço social: utopia e 
realidade. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 181 p. ISBN 978-85-249-
0561-1. 
SANTOS, Pedro Antonio dos. Metodologia da pesquisa social: da 
proposição de um problema à redação e apresentação do relatório. São 
Paulo: Atlas, 2015. ISBN 978-85-224-9414-9. Minha Biblioteca 
RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 
4.ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-01393-1. Minha Biblioteca 

Ementa Competência Técnico-Operativa em Serviço Social II - Demonstração 
da competência técnico-operativa em Serviço Social: saberes, 
habilidades, atitudes, estratégias, técnicas,  instrumentos de intervenção 
e de avaliação.  

Bibliografia Bibliografia Básica: 

GUERRA, Yolanda. A Instrumentalidade do Serviço Social. 6. Ed. São 
Paulo: Cortez. 2007. 
RODRIGUES, Maria Lúcia (Org.). Ações e interlocuções: estudos sobre a 
prática profissional do assistente social. São Paulo: Veras, 1999. 131 p. 
ISBN 978-85-87064-04- 
VIEIRA, Evaldo. Estado e miséria social no Brasil de Getúlio a Geisel.  4. 
ed. São Paulo: Cortez, 1995. 240 p. ISBN 978-85-249-0361-9 

Bibliografia Complementar: 

FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em serviço social. 7. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 208 p. ISBN 978-85-249-0667-1. 
IAMAMOTO, M. V. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e 
formação profissional. 8ª. ed. São Paulo: Cortez, 2005 
MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e linguagem: relatórios, laudos 
e pareceres. 2. ed. São Paulo: Veras, 2006. 93 p.. 
MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão 
emergente de intervenção social. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 288 p. 
ISBN 978-85-249-0820-3. 
GRUPPI, Luciano. O conceito de hegemonia em Gramsci. 4.ed. Rio de 
Janeiro: Graal, 2000. 143 p. ISBN 978-85-7038-013-5. 

Ementa Políticas Sociais Específicas - Políticas sociais nas esferas específicas: 
Deficiências, Envelhecimento, Infância e Juventude, Gênero, 
Raça/Etnias, Diversidade Sexual, Segurança Alimentar. Desdobramentos 
no processo de trabalho do Assistente Social.  

Bibliografia Bibliografia Básica: 

COUTO, Berenice R. O direito social e a assistência social na sociedade 
brasileira: uma questão possível ?. São Paulo: Cortez, 2004. ISBN 978-
85-249-1080-1. 
DIAS, Reinaldo. Poli?ticas pu?blicas: princi?pios, propo?sitos e 
processos. Sa?o Paulo: Atlas, 2012. ISBN 978-85-224-6970-3. Minha 
Biblioteca 
BEHRING, Elaine Rossetti; BOSCHETTI, Ivanete. Política social: 
fundamentos e história. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 213 p. (V. 2). ISBN 
978-85-249-1259-7 
Bibliografia Complementar: 
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BEHRING, Elaine. R. Política social no capitalismo tardio. 2. ed. São 
Paulo: Cortez, 2002. ISBN 978-85-249-0686-3. 
IAMAMOTO, Marilda. V. O serviço social na contemporaneidade: trabalho 
e formação profissional. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2003. ISBN 978-85-
249-0693-6. 
BRAVO, Maria Inês Souza; PEREIRA, Potyara A. P. (Org.). Política social 
e democracia. 2. ed. Rio de Janeiro: Cortez, 2002. 254 p. ISBN 978-85-
249-0797-5 
DECARLI, Mariana Oliveira [et al.]. Fundamentos da pesquisa em serviço 
social. Porto Alegre: SAGAH, 2018. ISBN 978-85-9502-555-4. 
Minha Biblioteca 
ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de. Serviço social, trabalho e politicas 
publicas. São Paulo: Saraiva, 2011. ISBN: 978-85-20-14589-4. 
Minha Biblioteca 

Ementa Estágio em Serviço Social I - A configuração dos elementos 
componentes do processo de trabalho profissional, a partir da inserção e 
intervenção do futuro profissional no espaço ocupacional: reconhecimento 
e análise do espaço institucional e do Serviço Social. Elaboração do 
projeto de intervenção .  

Bibliografia Bibliografia Básica: 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. 175 p. ISBN 978-85-224-3169-8. 
LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica . 7.ed. São Paulo: Atlas, 
2017. ISBN 978-85-970-1183-8. Minha Biblioteca 
PRADO, Fernando Leme do. Metodologia de projetos. São Paulo: 
Saraiva, 2011. ISBN: 978-85-02-13329-7. Minha Biblioteca 
Bibliografia Complementar: 

AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia cientifica ao alcance de todos. 
3.ed. Barueri, SP : Manole, 2013. ISBN 978-85-204-5011-6. Minha 
Biblioteca 
MATTAR, Joa?o. Metodologia cientifica na era digital. 4.ed. Sa?o Paulo: 
Saraiva, 2017. ISBN 978-85-472-2031-0. Minha Biblioteca 
BURIOLLA, M.A.F. Supervisão em serviço social: o supervisor, sua 
relação e seus papéis. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2003. ISBN 978-85-249-
0522-0. 
LEWGOY, Alzira. M. B. Supervisão de estágio em serviço social: desafios 
para a formação e o exercício profissional. São Paulo: Cortez, 2009. ISBN 
978-85-249-1492-8. 
GUERRA, Y. A instrumentalidade do Serviço Social. 3. ed. São Paulo: 
Cortez, 2002. ISBN 978-85-249-0569-7. 

 

 

7º PERÍODO 

Ementa Estágio em Serviço Social II - Implementação, operacionalização, 
análise e avaliação do processo de trabalho implicado no projeto de 
intervenção.  
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Gestão e Empreendedorismo Social 7º 68h/a A Gestão e o 
empreendedorismo e suas respectivas competências: planejamento, 
administração, coordenação, execução e avaliação na criação de 
organizações sociais, e, na assessoria e consultoria em Serviço Social 
para organizações  1º,  2º e 3º Setores.  

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

BARROCO, M. L. S. Ética e serviço social : fundamentos ontológicos. 2. 
ed. São Paulo: Cortez, 200. 978-85-249-0813-0. 
ALMEIDA, Ney Luiz Teixeira de. Serviço social, trabalho e politicas 
publicas. São Paulo: Saraiva, 2011. ISBN: 978-85-20-14589-4. 
Minha Biblioteca 
DIAS, Reinaldo. Poli?ticas pu?blicas: princi?pios, propo?sitos e 
processos. Sa?o Paulo: Atlas, 2012. ISBN 978-85-224-6970-3. Minha 
Biblioteca 
 
Bibliografia Complementar: 

LEWGOY, Alzira. M. B. Supervisão de estágio em serviço social: desafios 
para a formação e o exercício profissional. São Paulo: Cortez, 2009. ISBN 
978-85-249-1492-8. 
BURIOLLA, M.A.F. Supervisão em serviço social: o supervisor, sua 
relação e seus papéis. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2003. ISBN 978-85-249-
0522-0. 2 exemplares 
SEVERINO, Antônio Joaquim et al. Serviço social e interdisciplinaridade: 
dos fundamentos filosóficos à prática interdisciplinar no ensino, pesquisa 
e extensão. 5. ed. São 
Paulo: Cortez, 2006. 95 p. ISBN 978-85-249-0197-7 
VASCONCELOS, Ana Maria de. A prática do serviço social: cotidiano, 
formação e alternativas na área da saúde. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
560 p. ISBN 
978-85-249-0894-1 
GUERRA, Y. A instrumentalidade do Serviço Social. 3. ed. São Paulo: 
Cortez, 2002. ISBN 978-85-249-0569-7. 

Ementa  Laboratório de Produção Científica em Serviço Social - Planejamento 
e produção científica ancorada nos processos interventivos realizados no 
estágio curricular. Estruturação do Trabalho de Conclusão.  

Bibliografia Bibliografia Básica: 

APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para 
a produção do conhecimento científico. 2. São Paulo: Atlas, 2011. ISBN 
978-85-224-5482-2. Minha Biblioteca 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.  4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. 175 p. ISBN 978-85-224-3169-8.  
MONTAÑO, Carlos. A natureza do serviço social: um ensaio sobre sua 
gênese, a "especificidade" e sua reprodução. 2. ed. São Paulo: Cortez, 
2009. 223 p. ISBN 978-85-249-1337-2. 
 

Bibliografia Complementar: 
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FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em serviço social.  7. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 208 p. ISBN 978-85-249-0667-1.  
FLICK, Uwe. Introdução à pesquisa qualitativa. 3.ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009. ISBN 978-85-363-1852-3. Minha Biblioteca 
RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 
4.ed. São Paulo: Atlas, 2017. ISBN 978-85-97-01393-1. Minha Biblioteca 
RODRIGUES, Maria Lúcia (Org.). Ações e interlocuções: estudos sobre 
a prática profissional do assistente social. São Paulo: Veras, 1999. 131 
p. ISBN 978-85-87064-04-5.  
OLSEN, Wendy. Coleta de dados: debates e métodos fundamentais em 
pesquisa social. Porto Alegre: Penso, 2015. ISBN 978-85-8429-054-3. 
Minha Biblioteca 
 

Ementa Desenvolvimento e Sustentabilidade - A sustentabilidade como 
referência para o desenvolvimento local e global da sociedade 
contemporânea em suas múltiplas dimensões (social, econômica, 
ambiental, política e cultural) e as novas demandas para o exercício 
profissional da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.  

Bibliografia Bibliografia Básica: 
DIAS, Reinaldo. Políticas públicas principios, propósitos e processos. São 
Paulo Atlas 2012 (recurso online) 
GÓMEZ, J. Andrés Dominguez; AGUADO, Octávio Vázques & PÉREZ, 
Alejandro Ganoa.(Orgs.) Serviço social e meio ambiente. São 
Paulo:Cortez, 2005. 
ROAF, Sue. A adaptação de edificações e cidades às mudanças 
climáticas um guia de sobrevivência para o século XXI. Porto Alegre 
Bookman 2009 ( recurso online) . 
Bibliografia Complementar: 
FERRAZ, Carolina Valença. Direito à diversidade. São Paulo Atlas 2015 
(recurso online)  
JUBILUT, Liliana Lyra. Direito à diferença, V.2 aspectos de proteção 
específica às minorias e aos grupos vulneráveis. São Paulo Saraiva 2013 
(recurso online) 
REICHARDT, Klaus. Água e sustentabilidade no sistema solo-planta-
atmosfera. São Paulo Manole ,2016 ( recurso online ) . 
SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de 
Janeiro: Garamont,  
ZAMBERLAM, Jurandir; FRONCHETI, Alceu. Agricultura ecológica: 
Preservação do pequeno agricultor e do meio ambiente. 2. ed. Petropolis: 
Vozes, 2002. Rio de Janeiro: 214 p. 

 

8º PERÍODO 

Ementa Serviço Social e Famílias - Novas configurações da família. A 
centralidade das famílias na políticas sociais. Exercício Profissional junto 
às famílias. 

Bibliografia 

 

Bibliografia Básica: 

ACOSTA, Ana Rojas. VITALE, Maria Amélia Faller (orgs) Família: redes, 
laços e políticas públicas.4ª. ed. São Paulo: Cortez: Instituto de Estudos 
Especiais/PUC/SP. 2008. 
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SALES, Mione Apolinario; MATOS, Maurílio Castro de;LEAL, Maria 
Cristina. (orgs). Política social, família e juventude: uma questão de 
direitos . São Paulo: Cortez, 2004. 
SARTI, Cynthia Anderson. A família como espelho: um estudo sobre a 
moral dos pobres.4ª. ed . São Paulo: Cortez, 2007.. 
Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, Maria do Carmo Brandt de. (org) A Família Contemporânea 
em Debate . São Paulo : EDUC/Cortez. 2000. 
CARVALHO, Luiza. Famílias chefiadas por mulheres: relevância para 
uma política social dirigida pg 74 a 98. in Revista Serviço Social & 
Sociedade – Temas contemporâneos, Ano XIX nº 57 . São Paulo 1998. 
CASEY, James. A história da família.São Paulo:Ática. São Paulo, 1992 
FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em serviço social. 7. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 208 p. ISBN 978-85-249-0667-1. 
MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão 
emergente de intervenção social. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 288 p. 
ISBN 978-85-249-0820-3. 

Ementa Serviço Social Contemporâneo - Transformações societárias, 
reestruturação produtiva e os impactos nas dinâmicas organizacionais no 
1º, 2º e 3º setores: demandas contemporâneas para o Serviço Social. 
Planejamento e gestão da carreira profissional  
 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

MONTAÑO, Carlos. A natureza do serviço social: um ensaio sobre sua 
gênese, a "especificidade" e sua reprodução. 2. ed. São Paulo: Cortez, 
2009. 223 p. ISBN 978-85-249-1337-2.  
NETTO, J. Paulo. Marxismo impenitente: contribuição à história das 
ideias marxistas. São Paulo: Cortez, 2004. 256 p. ISBN 978-85-249-
1015-1. 
MOTA, Ana Elizabete (Org.). A nova fábrica de consensos: ensaios 
sobre a reestruturação empresarial, o trabalho e as demandas ao 
serviço social. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2000. 215 p. ISBN 978-85-249-
0691-X. 
 

Bibliografia Complementar: 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço social em tempo de capital fetiche: 
capital financeiro, trabalho e questão social. São Paulo: Cortez, 2007. 
495 p. ISBN 978-85-249-1345-7.  
PAULO NETTO, José. Ditadura e serviço social: uma análise do serviço 
social no Brasil pós-64. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 334 p. ISBN 
978-85249-0295-6.  
FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em serviço social. 7. ed. São 
Paulo: Cortez, 2007. 208 p. ISBN 978-85-249-0667-1. 
MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão 
emergente de intervenção social. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 288 p. 
ISBN 978-85-249-0820-3. 
GRUPPI, Luciano. O conceito de hegemonia em Gramsci. 4.ed. Rio de 
Janeiro: Graal, 2000. 143 p. ISBN 978-85-7038-013-5. 
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Ementa Serviço Social e Populações Tradicionais - Cultura, identidade e 
diferença, populações tradicionais e suas concepções de território, 
economia, organização social e cosmologia, saberes locais.  

Bibliografia Bibliografia Básica: 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.  Rio de Janeiro: 
DP&A, 2014. 58 p. ISBN 978-85-8316-007-6.5 exemplares 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2011. 117 p. ISBN 978-85-7110-438-9. 5 
exemplares  
 METCALF, Peter. Cultura e sociedade. São Paulo: Saraiva, 2015. ISBN 
9788502629790. Minha Biblioteca 
Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 15.ed. 
São Paulo: Civilização Brasileira, 2012. 236 p. ISBN 978-85-200-0565-1.  
Michele Clos. [et al.]. Introdução ao serviço social. Porto Alegre: SAGAH, 
2017. ISBN 978-85-9502-133-4. 
 Minha Biblioteca 
 BARROSO, Priscila Farfan. Antropologia e cultura. Porto Alegre: SAGAH, 
2017. ISBN 978-85-9502-185-3.  
Minha Biblioteca 
MARCONI, Marina de Andrade. Antropologia: uma introdução. 7.ed. São 
Paulo : Atlas, 2013. ISBN 978-85-224-5217-0.Minha Biblioteca 
LIMA, Andréia Saraiva. Questão social e serviço social. Porto Alegre: 
SAGAH, 2018. ISBN 978-85-9502-391-8. Minha Biblioteca 

Ementa Trabalho de Conclusão de Curso - Sistematização do conhecimento a 
partir de uma temática decorrente do processo interventivo desenvolvido 
nos Estágios: a análise reflexivo compreensiva da articulação teórico-
prática. 

Bibliografia Bibliografia Básica: 

APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para 
a produção do conhecimento científico. 2. São Paulo: Atlas, 2011. ISBN 
978-85-224-5482-2. Minha Biblioteca 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.  4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. 175 p. ISBN 978-85-224-3169-8.  
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7.ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
Bibliografia Complementar: 

CERVO, Amado luiz, Metodologia Cientifica. 6.ed. São paulo: Pearson, 
2007. 
FIGUEIREDO, Nébia maria Almeida. Método e metodologia na pesquisa 
cientifica. 3.ed. São Caetano do Sul: Uendis, 2008 
MARTINS Junior, Joaquim. Como escrever trabalhos de conclusões de 
curso. 9.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015 
SOMEKH, Bridget. Teoria e métodos de pesquisa social. Rio de janeiro: 
Vozes, 2015 
RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 4.ed. 
São Paulo: Atlas, 2017 
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SANTOS, Pedro dos, Kienen, Nádia, Castiñeira, Maria Inés. Metodologia 
da Pesquisa Social: da proposição de um problema à redação e 
apresentação do relatório. São 
Paulo: Atlas, 2015. 

 Fonte: Coordenação do curso de Serviço Social. 

 

4.8 Estágio curricular supervisionado 

       
Os estágios curriculares são supervisionados e integrantes do currículo 

do respectivo curso.  Como tais estão sujeitos às mesmas normas e diretrizes 

de qualquer outra disciplina, com avaliação de desempenho e de conteúdo, 

devendo alcançar o grau exigido pela regulamentação para ser aprovado. O 

Estágio em Serviço Social está vinculado à coordenação de curso e coordenação 

adjunta e pelos Professores supervisores acadêmicos além da parceria ativa 

com os supervisores de campo. 

Para atingir os objetivos de estágio, o aluno deverá freqüentar ativamente 

as instituições campo de estágio observando e desenvolvendo as atividades 

conforme a regulamentação termo de estágio firmado com a instituição e com o 

profissional assistente social. Deverá participar ativamente das aulas de estágio 

em Serviço Social e orientações em grupo e individuais sempre cumprindo com 

as atividades complementares APS – Atividades práticas supervisionadas. As 

supervisões e rendimento acadêmico resulta do acompanhamento e avaliação 

ativa dos supervisores acadêmico e de campo. 

A metodologia a ser seguida neste sistema de supervisão considera a 

singularidade da disciplina e caracteriza-se pela aprendizagem teórico-prática a 

partir da inserção do aluno no espaço sócio-institucional, para o exercício do 

processo de trabalho com o assistente social. Pressupondo, assim, supervisão 

sistemática. A supervisão ocorre  em duas instâncias que são: a supervisão 

acadêmica e a supervisão de campo sempre articuladas e com a visão 

interdisciplinar com os demais projetos comunitários de extensão para as APS.     

É o espaço da articulação ensino, pesquisa e extensão da disciplina de 

Estágio em Serviço Social onde os professores Supervisores estabelecem com 

seus alunos a metodologia, conteúdos e cumprimento de horários tanto da 

disciplina, quanto das orientações contemplando o cumprimento da ementa do 
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respectivo nível de estágio, seus objetivos, avaliando teórico-metodologicamente 

o processo ensino-aprendizagem do estagiário ao final de cada processo. 

Cabe também ao supervisor acadêmico conhecer os locais de estágio de 

seus alunos através de visitas, assim como estabelecer o contato periódico com 

o supervisor de campo (assistente social), para com isso subsidiar a 

compreensão da realidade social e/ou institucional na qual o estagiário está 

inserido e vem desenvolvendo seu processo de aprendizagem profissional. 

Estas visitas e contatos devem ser previamente agendadas e a troca contribui 

sempre para o aperfeiçoamento do planejamento e exigências das atividades 

supervisionadas visando o aprendizado mais amplo.  

Ainda é de responsabilidade do professor supervisor acadêmico propiciar 

discussões, reflexões e posicionamentos referentes ao contexto institucional e a 

prática de estágio do aluno, orientar a bibliografia e analisar a documentação 

elaborada pelo acadêmico, participar sistematicamente das reuniões junto à 

Coordenação de Estágio e/ou por esta programada e, avaliar qualitativa e 

quantitativamente o processo de ensino-aprendizagem do estagiário. A 

supervisão acadêmica ocorre de forma individual e grupal sempre levando em 

consideração a ética e o sigilo de informações as quais ficaram ao espaço 

laboratorial de aprendizagem.  

* Supervisão individual e orientação de APS- Atividades práticas 

Supervisionadas (Mínimo 42 horas que se somam às 408 da matriz 

obrigatória).  

Consiste no acompanhamento individual do aluno, de acordo com o 

agendamento prévio entre o professor supervisor e o aluno. É também 

previamente agendado a entrega da documentação elaborada pelo aluno, diário 

de campo e relatórios, bem como cabe ao acadêmico entregar, no início de cada 

semestre, o seu plano de estágio contendo objetivos, metodologia e as 

proposições para o seu processo de trabalho no campo. Cabe ainda este a partir 

do planejamento desenvolver a atividade Supervisionada - APS que 

complementa e amplia seu conhecimento referente à atuação profissional futura. 

A supervisão de campo tem por objetivo, além da avaliação do processo 

ensino-aprendizagem, a discussão em seminário das situações vividas em 
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campo, troca de experiências, maior aproximação às dimensões teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-política, que se constituem como 

elementos imprescindíveis para a formação profissional exigida pelas demandas 

atuais. 

O acadêmico deverá frequentar também a Supervisão de Campo em seu 

local de estágio, tendo como supervisor um profissional assistente social. 

Chamando-se a isto supervisão direta (Lei Federal n. 8662/93-Art.5 VI).     Este 

supervisor terá como competência o acompanhamento e orientação do agir 

profissional na formação acadêmica do estagiário. 

Esta supervisão pressupõe o acompanhamento do estagiário por um 

profissional Assistente Social vinculado ao Campo de estágio, onde o aluno está 

inserido. Este profissional na condição de supervisor de campo orienta o 

estagiário quanto ao agir profissional, observando o cumprimento das 

respectivas observações e posteriormente a prática de estágio e orientações 

articulando sempre com coordenador e supervisor acadêmico.  

Cabe ao supervisor de campo contextualizar junto ao estagiário as 

relações institucionais e sua temática, desencadear a reflexão, iniciativa e 

autonomia do estagiário frente à dinâmica institucional, orientar o acadêmico 

quanto à documentação na instituição, apresentar plano de estágio a partir do 

plano de trabalho do Assistente Social de campo, participar das reuniões e 

atividades de capacitação programadas pela Coordenação de Estágios do 

Curso, avaliar qualitativamente o processo ensino-aprendizagem do estagiário e 

participar da avaliação e defesa de banca de TCC dos seus supervisionados. 

O supervisor de campo terá contato periódico com a Coordenação de 

Estágios e o Supervisor Acadêmico pelas visitas institucionais feitas pelo 

coordenador de curso, ou coordenador de atividades e supervisor acadêmico, 

em reuniões no decorrer do semestre na IES, podendo ainda solicitar novas 

visitas da Coordenação de Estágio e/ou com o supervisor acadêmico, fora dos 

encontros previstos, sempre que entender necessário. (Anexo 2 Manual de 

Estágio) 

4.9 Trabalho de Conclusão de Curso 
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O Trabalho de Conclusão de Curso é condição primordial para a obtenção 

do título  de assistente social. A exigência é expressa através da Lei Nº 1889 de 

junho de 1953, que regulamenta o Ensino de Serviço Social para a obtenção do 

título de assistente social no currículo mínimo aprovado  pelo C.F.E. - Parecer  

Nº 412/82 aprovado em 05/08/82 e observando a Portaria 210 do Diário Oficial,  

de 18/05/83. 

A realização do TCC visa, primordialmente, exercitar o acadêmico a 

refletir e produzir conhecimentos a partir do espírito crítico e investigativo no 

Serviço Social, possibilitando a interação e articulação teórica-prática 

experimentada através das disciplinas e atividades  curriculares e nos campos 

de estágio. O TCC se guia pelo regulamento e Manual  institucional.           

4.10 Atividades complementares 

  
Esta é realizada do primeiro ao último semestre do curso sendo   

composta por um conjunto de atividades extracurriculares que compõem num 

total de 144 horas e objetiva qualificar a formação do aluno em uma perspectiva 

que extrapole o ensino tradicional centrado no espaço de sala de aula e se 

aproxime dos interesses peculiares de cada aluno com a realidade. 

São atividades planejadas previamente e ocorre o acompanhamento e 

supervisão da coordenação do curso e ou professor responsável por 

acompanhar os alunos durante a realização da mesma. Este docente tem a 

responsabilidade de avaliar e aprovar as atividades a serem desenvolvidas pelos 

alunos; controlar a carga horária de cada aluno; orientar quanto à pertinência 

das atividades na formação do aluno; manter um banco de dados com as 

atividades de cada aluno; preencher o diário de classe e articular-se com a 

pesquisa e a extensão do curso (matéria-prima de algumas atividades).  

Consideraram-se válidas, para as atividades complementares, as 

seguintes atividades e a respectiva carga horária máxima a ser observada pelos 

alunos: 

√   Pesquisa (Iniciação Científica – artigos interdisciplinares) – realizada 

sob acompanhamento de professor ou profissional, aprovada pelo UNISL ou 
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outra instituição e com participação de, no mínimo 1 fase da pesquisa = máximo 

40 horas 

√ Estágios extra-curricular ou trabalho voluntário – realizado sob 

acompanhamento de professor ou profissional e com desenvolvimento de 

atividades de Serviço Social (de acordo com a Lei de Regulamentação da 

profissão) = máximo 40 horas 

√  Atividades vinculadas aos Núcleos de Estudos do Curso – realizadas 

sob acompanhamento de professor do curso = máximo 40 horas 

√  Viagens de Estudo – quando contemplam visitas a órgãos e instituições, 

contatos, entrevistas e outras atividades de conhecimento e qualificação = 

máximo 20 horas  

√  Cursos de Extensão e Grupos de Estudo - todos aqueles que forem 

validados pela avaliação do professor da disciplina = máximo 60 horas, sendo 

20 horas o máximo para cada temática  

 √ Cursos de Qualificação - de língua estrangeira e informática = máximo 

20 para cada atividade 

√  Publicações – em jornais, revistas, informativos e outros relevantes para 

sua formação e aceitos pela avaliação do professor da disciplina = máximo 20 

horas. 

4.11 Pesquisa 

 O Curso de Graduação em Serviço Social do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná desde o primeiro período, articula ensino/pesquisa/extensão 

através de um projeto interdisciplinar denominado de “A Questão Social  em  

Rondônia: Desvendando mitos e revelando fatos no Estado de Rondônia”. Com 

este projeto espera-se que a comunidade discente conheça a realidade local e, 

ao mesmo tempo de forma fundamentada intervenha no sentido da melhoria, 

levando em consideração o tripé que norteará a prática desse profissional, ou 

seja, “o projeto ético-político, teórico-metodológico e técnico-operativo” para 

enfrentar as demandas da sociedade, da construção da democracia e da 

cidadania em seu sentido pleno como preconiza Gramsci. Nesse sentido, todas 

as disciplinas estão envolvidas diretamente na execução do referido projeto. 
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4.12  Extensão 

 

 Projeto São Lucas Melhor Idade 

   O descaso em relação ao idoso, na prática, não se restringe aos estados 

do eixo central, mas se estende até aos estados periféricos onde a carência se 

acentua ainda mais em função das peculiaridades de cada estado e município. 

No caso específico do Estado de Rondônia, e mais específico ainda, do 

município de Ji-Paraná, observa-se que o envelhecimento populacional se dá de 

forma mais rápida e a explicação para esse fato remonta ao processo de 

migração que retrocede aos anos 70 quando o Governo Federal  abriu as portas 

para as fronteiras agrícolas que literalmente atraiu muitos migrantes para a 

região o que constitui hoje a população idosa do Estado. Nesse mesmo período 

não houve investimento do governo em infra-estrutura o que acarretou em falta 

de qualidade de vida para a população em geral, e principalmente para a 

população migrante a qual envelheceu precocemente e encontra-se, em grande 

parte, em estado de abandono.  

A relevância desse projeto intitulado: “São Lucas Melhor Idade”  reside no 

fato de pessoas, profissionais das diversas áreas do conhecimento desejarem 

reverter esse processo de deterioração da saúde do idoso através de um 

processo como se refere Assmann (1995) de superação da insensibilidade em 

relação às necessidades e desejos elementares daquela maioria dos humanos 

cada vez mais vistos como descartáveis, porque pouco aproveitáveis na ótica do 

produtivismo. 

Convém salientar que o projeto ora proposto não se restringe a uma 

medida emergencial, mas sim é um projeto de cunho permanente em função da 

reapropriação de direitos, cidadania e qualidade de vida. 

Objetivo do projeto: Envolver a comunidade de Idosos do município de 

Ji-Paraná em atividades de extensão e pesquisa que resultem em saúde, 

qualidade de vida e reapropriação de direitos, cidadania e qualidade de vida.  

 

   
       Um olhar sobre os novos atores sociais: ações  educativas junto  aos 

projetos de assentamentos  
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              Justificativa: Esta proposta tem por objetivo desenvolver práticas 

educativas voltadas para os assentados nos projetos de Assentamento 

Margarida Alves e Palmares. Pretende-se desenvolver atividades que promovam 

a reflexão desses sujeitos (população alvo) sobre os valores, discutindo-se 

temas como direitos sociais cuidados com o corpo, cultura corporal, a 

discriminação e consciência ambiental.  

            Objetivos: Implementar um programa de desenvolvimento local 

integrado com o envolvimento dos discentes e docentes dos cursos de Direito, 

Serviço Social, Biologia, Comunicação Social, Fisioterapia, Educação Física 

,Pedagogia , Agronomia e Medicina Veterinária no desenvolvimento de 

atividades junto aos assentados dos projetos Palmares,  Padre Ezequiel e 

Coletivo Luzinei Barreto. 

 

Os seminários temáticos são de curta duração, haja vista que os mesmos 

são organizados em decorrência das aulas magnas – início do semestre- , 

quando o curso convida professores ou  representantes do Conselho Regional 

de Serviço Social (CRESS)  regional ou então para discutir temas de interesse 

específico das disciplinas que compõem o curso e seus correlatos. Estes 

seminários são organizados por iniciativa da coordenação dos cursos do Centro 

Universitário São Lucas Ji-Paraná com professores e também acadêmicos e 

acadêmicas do curso.  

 

4.13  Apoio ao Discente 
 

A atenção aos discentes se dará, inicialmente, pelo programa de 

nivelamento e bolsas de estudo e vai se estendendo no percurso acadêmico com 

apoio à participação de eventos, apoio psicopedagógico, apoio no 

acompanhamento acadêmico, acessibilidade, divulgação de trabalhos e 

produções dos alunos, bolsas de trabalho e etc. 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP) é um órgão de apoio 

educacional, que presta acompanhamento psicopedagógico, pedagógico e 

psicológico, no sentido de contribuir para a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem, no que tange os diversos tipos de acessibilidade, na interação da 

formação acadêmica com o mundo do trabalho e a realidade social, visando uma 

formação profissional na educação superior de maior qualidade, a 
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democratização do saber e a participação cidadã. É um órgão ligado à Diretoria 

de Ensino. 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico atua com: 

● Orientação acadêmico-profissional; 

● Acompanhamento psicológico aos discentes; 

● Inclusão de acadêmicos com necessidades educacionais 

especiais- NEE (auditiva, visual, física e múltiplas deficiências); 

● Desenvolvimento de metodologias específicas de cada uma das 

necessidades educacionais especiais – NEE; 

● Orientação metodológica de intervenção pedagógica para 

responder, com qualidade, a alunos com altas 

habilidades/superdotação; 

● Desenvolvimento de alternativas didáticas de apoio e estímulo ao 

aluno com altas habilidades/superdotação; 

● Contribuir para a construção do conhecimento de alunos com 

transtorno do espectro autista; 

● Orientação psicológica a funcionários. 

● Contribuição com a aprendizagem do acadêmico, buscando sua 

inserção no meio profissional docente – Monitoria; 

● Elaboração e intervenções pedagógicas e psicopedagógicas, 

visando à reestruturação da aprendizagem do acadêmico; 

●  Intervenções pedagógicas e psicopedagógicas, visando à 

reestruturação metodológica docente; 

● Orientação do acadêmico quanto à sua decisão profissional – 

Teste Vocacional (POV). 

 

Essas ações do NAPP associadas a um trabalho de mediação junto aos 

colegiados de curso e demais docentes inseridos na situação, priorizam o bem-

estar físico e emocional dos estudantes acompanhados, bem como, a melhoria 

das condições indispensáveis à sua aprendizagem e formação profissional 

qualificada, desde o ingresso até o final de sua trajetória acadêmica. 

É função do NAPP, a partir de uma análise e discussão, realizar o 

planejamento de mecanismos de acessibilidade e de acompanhamento dos 

estudantes que, em caráter permanente ou temporário, apresentarem condições 

especiais geradoras de limitações ou dificuldades, demandando apoio 
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institucional especial no processo de ensino-aprendizagem, a fim de que lhes 

sejam oportunizadas a equiparação de condições que levem à expressão plena 

de seu potencial. 

Ainda, de acordo com a Lei nº 12.764, de 2012, a IES busca contribuir para 

a construção do conhecimento de alunos com transtorno do espectro autista por 

meio de atendimento psicológico e de propostas metodológicas apropriadas 

diferenciadas e de instrumentos avaliativos sob as perspectivas das 

necessidades individuais.  

A instituição apresenta-se preparada para atender as demandas 

especiais como: deficiência visual, auditiva, física e múltiplas deficiências, 

transtorno do espectro autista e altas habilidades.  

Aos alunos com deficiências visuais pode-se ofertar software de leitura e 

instrumentos avaliativos apropriados e com tempos diferenciados, além de 

ações de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário e diferenciado 

para a utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos. Aos alunos de baixa visão oferta-se instrumentos avaliativos com 

fontes customizadas às necessidades individuais. Aos deficientes auditivos 

disponibiliza-se o intérprete de LIBRAS e instrumentos avaliativos adaptados.  

Os acadêmicos com demandas educacionais especiais podem recebem 

apoio do NAPP, que lhes oferta recursos de tecnologia assistida e também 

humana.  

 

A IES tem como compromisso promover a atenção integral ao aluno, 

visando garantir sua permanência na IES e oportunizando a interface entre o 

conhecimento teórico e a experiência prática, assim como a inserção em 

atividades de extensão. Portanto, proporcionará ao corpo discente um adequado 

e eficiente atendimento de apoio por meio do NAPP, às atividades de sala de 

aula, bem como todos os mecanismos de acessibilidade. Além disso, 

proporcionará atendimento individual ao aluno, buscando identificar os 

obstáculos estruturais e funcionais ao pleno desenvolvimento do processo 

educacional, prestando informações aos órgãos competentes, aos quais solicita 

providências e propõe soluções. Eis as formas de estímulos à permanência 

propostos:  

 

a) Monitoria 
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O Programa de Monitoria é destinado aos alunos interessados pela 

oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira docente, nas 

funções de ensino, pesquisa científica e extensão. 

Os monitores auxiliarão o corpo docente na execução de tarefas didático-

científicas, inclusive na preparação de aulas; de trabalhos didáticos e 

atendimento a alunos; de atividades de pesquisa e extensão e de trabalhos 

práticos e experimentais. 

Ao corpo discente, os monitores atuam, sob a supervisão docente, na 

orientação em trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo e outros 

compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência. 

A seleção discente para a Monitoria se dá na forma de Edital Semestral. 

 

b) Mecanismos de Nivelamento 

 

A instituição oferece o Programa Institucional de Nivelamento (PINSL), 

conforme anexo, a partir de um diagnóstico inicial, a partir do primeiro semestre 

letivo de cada curso, como ação voltada à preparação do ingressante, 

considerando as suas deficiências de formação, com vistas a dar-lhes suporte 

para o desenvolvimento, com êxito, das atividades acadêmicas. O nivelamento 

segue um cronograma validado pela diretoria de ensino e oferece as disciplinas 

de Português, Matemática Básica, Matemática Intermediária e Química.   

 

 

c) Estímulo a Atividades Acadêmicas 

 

O curso apoiará a participação de seus alunos em atividades de iniciação 

científica, nos programas de extensão e em eventos diversos, de natureza 

educacional, cultural e científica, como estratégia do processo ensino-

aprendizagem. A participação dos alunos em projetos e programas de iniciação 

científica e de extensão, sempre será sob a orientação docente, fazendo parte 

da estratégia de aprendizagem e objetivando o estreitamento da relação 

professor-aluno e da interface com a comunidade.  Estimulará e incentivará os 

alunos a produzirem artigos científicos para, posteriormente, serem publicados 
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em revista acadêmica, da IES ou de outras instituições, conforme critérios 

estabelecidos pelo órgão competente. 

 

d) Organização Estudantil 

 

O corpo discente é estimulado a criar órgãos de representação, 

organizados pelos próprios estudantes, regidos por regimento próprio por ele 

elaborado e aprovado de acordo com a legislação vigente. A representação tem 

por objetivo promover a cooperação da comunidade acadêmica e o 

aprimoramento da instituição, vedadas atividades de natureza político-partidária, 

em entidades alheias à IES. A instituição oferece apoio aos estudantes no 

processo de organização dos diretórios acadêmicos além de associações 

culturais e Atléticas, com atividades artísticas e desportivas. A convivência 

estudantil será estimulada, mediante a oferta de atividades artísticas, culturais e 

desportivas, na sede da IES em instalações cedidas, mediante convênio. 

 

 

e) Capacitações Tecnológicas  

 

As capacitações discentes são realizadas pela equipe da Diretoria e 

Coordenação de Ensino, no início de cada semestre para os alunos 

ingressantes. Os professores de Projeto Integrador também são preparados 

pelas capacitações docentes para que capacitem os alunos a utilizar as 

tecnologias das APS.  

As capacitações para as demais turmas são ministradas pela equipe da 

Diretoria e Coordenação de Ensino e pedagógica, de acordo com o 

agendamento realizado pela coordenação de curso. Além dessas capacitações, 

os alunos contam com uma equipe de suporte tecnológico que fica alocada no 

laboratório de informática, de forma que as dúvidas e dificuldades são sanadas 

rapidamente.. 

Os encontros de Projeto Integrador, que utilizam extensivamente a 

tecnologia, são auxiliados pela equipe de suporte tecnológico que passa nas 

salas para verificar se há necessidade de ajuda.  

Constituem currículo da formação discente: 

• Estrutura básica do Blue: forma de acesso, via portal do aluno; 
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• Formas de comunicação: mural de notícias e diálogo; 

• Acesso ao material de apoio;  

• Funcionalidade e importância dos ambientes para comunicação 

acadêmica e uso na aprendizagem; 

• Formas de integralização de nota. 

 

f) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC /CNPq 

(governamental) 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica-PIBIC da 

/CNPq, de acordo com a Resolução Normativa nº 015/2004 do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e com as 

decisões do Comitê Técnico-Científico do Centro Universitário, tem como 

objetivos: 

I. despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes de graduação, mediante sua participação em projetos de 

pesquisa que introduzam o jovem universitário no domínio do método 

científico; 

II. qualificar quadros para os programas de pós-graduação e aprimorar o 

processo de formação de profissionais para o setor produtivo. 

III. estimular pesquisadores a envolverem estudantes de graduação no 

processo de investigação científica, otimizando a capacidade de 

orientação da instituição. 

Para concorrer às bolsas do PIBIC, o professor deve submeter para 

análise da Secretaria de Pesquisa, o projeto elaborado em conformidade com as 

condições e os requisitos estabelecidos em edital próprio, aceitar os termos de 

compromissos a serem assumidos tanto pelo orientador quanto ao bolsista. 

Os planos de trabalho dos bolsistas deverão ser dimensionados para um 

ano de bolsa, com vistas a gerar resultados, a serem apresentados na forma de 

Relatório Final e apresentação oral por ocasião do Encontro de Iniciação 

Científica da Instituição.  

 

g) Apoio à Participação em Eventos 
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O discente é estimulado a participação em atividades culturais e eventos 

científicos (jornadas, seminários, congressos etc.). É dever de o aluno frequentar 

e participar da organização de eventos internos da IES, como jornadas 

acadêmicas e outros eventos promovidos pelo curso e IES, além de serem 

incentivados a participar de outros eventos, realizados pelos demais cursos/ou 

pela Instituição, bem como eventos externos (inclui-se a participação em 

palestras, workshops, videoconferências, congressos nacionais e internacionais, 

feiras, seminários, entre outros.), definidos nos regulamentos de atividades 

complementares. 

 

4.14 Gestão do Curso e os Processos de Avaliação Interna e Externa   
  

As ações para avaliação de todos os cursos estão previstas no PDI do da 

IES, sendo que a gestão do curso é planejada considerando a autoavaliação 

institucional, e o resultado das avaliações externas como insumo para 

aprimoramento contínuo do planejamento do curso. 

Um dos mecanismos de autoavaliação no âmbito do curso são os fóruns 

e/ou grupos focais que se constituem importante oportunidade de reflexão sobre 

o processo de formação universitária, o ambiente em que essa formação ocorre, 

as pessoas que contribuem para a mesma, as oportunidades de mercado e a 

responsabilidade social atribuída à futura profissão do estudante. Assim, se 

constituem um eficiente instrumento de autoavaliação voltado ao curso.  

Os fóruns e/ou grupos focais permitem que o acadêmico observe o 

ambiente interno, refletindo os espaços de infraestrutura e processos de ensino-

aprendizagem, incluindo indicadores de desempenho docente, coordenação de 

curso e propostas de modificação de matriz de curricular e de referência, 

representado pela infraestrutura de apoio aos seus estudos, tanto aquele que se 

dá na sala de aula quanto o que ocorre durante atividades de extensão e de 

estágio supervisionado ou de pesquisa científica.  

Os relatórios gerados do processo de discussão se revelam importante 

estratégia de avaliação institucional e no âmbito do curso e, por isso, as 

estratégias utilizadas veem sendo utilizados como fontes privilegiadas de 
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delineamento de processo autoavaliativo periódico do curso de Serviço Social 

do Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) desenvolve em parceria com o 

NDE os relatórios de avaliação interna considerando os indicadores 

institucionais no âmbito do curso. Esses relatórios são analisados pela CPA e 

apresentados semestralmente no que se refere aos resultados das avaliações 

para a comunidade acadêmica e ao NDE do curso. Após esse processo, ocorrem 

ações da CPA e NDE reuniões que incentivam a adoção de práticas 

institucionais de autoavaliação institucional. Em seguida ocorrem campanhas 

sistemáticas de conscientização e estímulo à participação de docentes e 

discentes na avaliação direcionadas aos gestores, docentes, discentes e 

funcionários. A divulgação ampliada dos resultados do processo de avaliação é 

realizada continuamente.   

No que diz respeito a avaliações externas, tanto pelo INEP como o 

acompanhamento dos Resultados do ENADE é sistemático.   

Com o objetivo de garantir à sociedade brasileira profissionais com os 

conhecimentos básicos imprescindíveis ao exercício de suas prerrogativas 

profissionais na sociedade e no mercado de trabalho, o NDE de Serviço Social 

realiza sempre avaliações e discussões dos processos de ensino e 

aprendizagem objetivando verificar se estão se desenvolvendo habilidades e 

competências exigidas pelas respectivas disciplinas. 

O Exame Nacional de Desempenho de estudantes (ENADE), integra o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que junto com 

a Avaliação de Cursos de Graduação e da Avaliação Institucional, formam o tripé 

avaliativo, permitindo conhecer e monitorar a qualidade dos cursos e das 

instituições superiores.  

O aprimoramento continuo do PPC, por meio de análise de conteúdos e 

competências exigidas nas edições do ENADE, pelas revisões da Matriz de 

Referência, o Curso de Serviço Social (Coordenação e NDE), acompanham 

continuamente tais exigências de conteúdos programáticos, com o objetivo de 

melhor o desempenho dos acadêmicos, o desenvolvimento das competências e 

habilidades necessárias na formação geral e profissional do egresso de que o 

tornem aptos para o exercício da profissão.  
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O curso também propõe uma autoavaliação como instrumento de 

evolução constante e de concretas mudanças qualitativas, no âmbito acadêmico, 

discentes e docentes e demais envolvidos no processo como critério de bem 

comum. 

 

4.15 Tecnologias de Informação e Comunicação no Processo Ensino- 
Aprendizagem 
 

O UniSL, no escopo de uma mudança de modelo acadêmico, investiu em 

tecnologias de informação e comunicação (TICS) como ferramentas de suporte 

ao processo ensino-aprendizagem, para todos os seus cursos.  

A IES utiliza salas virtuais de aprendizagem (AVA) para as disciplinas 

presenciais e uma respectiva supervisão pedagógica para apoio, treinamento e 

suporte. Estas salas norteiam os trabalhos das coordenações, docentes e 

discentes, pois, são utilizadas como espaço de referência para comunicação. 

Além disso, é utilizada como ambiente de aprendizagem pelo docente. 

Há dois tipos de salas virtuais:  

 Para disciplinas; 

 Para cursos de extensão. 

 

Ainda há o espaço virtual denominado “comunidade virtual do curso”, 

que proporcionam diferentes ferramentas de comunicação entre coordenadores, 

professores e alunos.  

Pesquisa “Online”. A biblioteca possui rede local composta de um servidor 

e seis terminais. Podem ser acessadas da Biblioteca a base de dados que 

contém o acervo da Biblioteca, fontes de informação em CD-ROM, as bases do 

IBICT (somos Unidade Participante) como o CCN – Catálogo Coletivo Nacional, 

o COMUT – Programa de Comutação Bibliográfica e os periódicos online; A 

BIREME e suas bases MEDLINE, Academic Search Elite e LILACS (somos 

Unidade Participante); além do acesso à rede mundial de informações, a 

Internet, através dos computadores disponíveis para os usuários. “Minha 

Biblioteca” – essa base de dados de livros digitais é fruto de um consórcio 

formado pelas editoras: Atlas, Saraiva, Grupo GEN (composto pelas editoras 

Guanabara Koogan, LTC, Santos, Forense, Método, Forense Universitária, EPU 
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e AC Farmacêutica) e Grupo A (composto pelas editoras Artmed, Bookman, 

Artes Médicas McGrawHill, Penso e Tekne). 

A “Minha Biblioteca” oferece acesso online ao texto integral de mais de 

4350 livros digitais 24 horas por dia 7 dias por semana, através de acesso via 

internet a uma plataforma simples e moderna disponível dentro do portal do 

aluno e do professor. Os professores e acadêmicos podem acessar essa base 

de dados de qualquer lugar via computador, tablet e smartphone, A assinatura 

dessa base de dados de livros é uma solução ética e sustentável para problemas 

de cópias ilegais de obras. 

Disponibiliza também a ferramenta “Minha Biblioteca” onde 

coordenadores de cursos e professores podem montar suas próprias referências 

bibliográficas, através da consulta ao catálogo de editoras do consórcio. Bem 

como, podem customizar livros oferecendo títulos personalizados, composto por 

capítulos de diversas obras, já separados para seus alunos, atendendo a uma 

necessidade bibliográfica específica dos seus cursos.  

Acesso à Internet “sem fio”: O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná 

disponibiliza acesso à internet para todos. 

Recursos Didático-Pedagógicos (Audiovisual): disponibiliza para 

alunos e professores materiais de apoio didático-pedagógico, com reserva 

“online” pelo portal do professor, facilitando a disponibilidade dos equipamentos 

e a previsão de uso em tempo hábil. São disponibilizados Projetores Multimídia, 

Televisores, Aparelhos DVD, Aparelhos Mini-system, Amplificadores de Som, 

Caixas de Som Acústicas, Microfones com fio e Microfones sem fio, Caixas de 

Som para Multimídia.  

O curso conta com a moderna plataforma Blue. Nesse ambiente virtual de 

aprendizagem, há espaços de comunicação e interação como: quadro de avisos, 

materiais e conteúdo da(s) disciplina(s), calendário, cronogramas, recursos para 

envio de tarefas e ferramentas de comunicação. 

 

4.16 Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – Na Gestão 
Acadêmica 
 

 No UniSL o uso de tecnologias para a gestão acadêmica prevê 

mecanismos no portal destinado aos discentes. O Portal do Aluno disponibiliza 
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aos discentes serviços tecnológicos online que facilitam o acompanhamento da 

vida acadêmica e financeira na instituição.  

Alguns dos serviços disponíveis pelo Portal do Aluno são: 

● Comunicado: informações de interesse comum aos discentes podem 

ser disponibilizadas por meio do Portal do Aluno. 

● Plano de Ensino: o plano de ensino de cada disciplina na qual o aluno 

está matriculado fica disponível no Portal e pode ser baixado no formato 

pdf. Cada plano contém a bibliografia básica e o cronograma da 

disciplina. 

● Extrato de Notas: o sistema disponibiliza as notas e faltas do semestre 

vigente ao aluno, e sinaliza se este está aprovado, reprovado, reprovado 

por falta ou se terá que realizar o exame final. 

● Acesso ao Ambiente Virtuail de Aprendizagem (AVAs): o Portal do 

Aluno possui um redirecionamento para os AVAs que a instituição utiliza. 

● Acesso ao Medline e Academic Search Elite: o Portal do Aluno oferece 

o redirecionamento para a biblioteca Medline ou Academic Search Elite. 

● Acesso à Minha Biblioteca: o Portal do Aluno oferece o 

redirecionamento para ao acervo online “Minha Biblioteca”.  

● Gerenciamento Financeiro: por meio do Portal do Aluno o discente 

pode imprimir boletos, verificar o histórico financeiro e o valor do 

currículo que está cursando. 

● Rematrícula Web: o discente pode realizar sua rematrícula, escolhendo 

as disciplinas que irá cursar. 

● Gerenciamento Acadêmico: o sistema permite que o discente verifique 

o seu horário, acesse o material didático que o docente disponibilizou, 

visualize o histórico comparativo com as disciplinas já concluídas, 

solicite e acompanhe protocolos de atendimento. 

● Protocolos: por meio de função de Protocolo, o aluno pode solicitar on-

line a solicitação de documentos e processos. Assim, o aluno pode 

acompanhar passo a passo como está o andamento de seus protocolos, 

de forma que o pode se dirigir à instituição apenas para efetuar a retirada 

do mesmo.  

 

4.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem 
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O UniSL alinhado a experiência do usuário, conta com a moderna 

plataforma Blue. Essa plataforma tem três características:  

1.  Realiza avaliações com alunos da rede de ensino, apura os resultados 

de maneira automática, permitindo a visualização de pontos de melhoria 

de cada habilidade, liberando atividades a partir do perfil do aluno.  

2. Gerencia conteúdo e Desafios de aprendizagem, que têm por 

finalidade favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Os Desafios 

são problematizações e sua sistemática está alicerçada na Pedagogia 

Ativa. O sistema permite agendamento de atividade presencial com a 

finalidade de trabalhar as correções em grupos, individuais, em pares ou 

autocorreção, postar atividades dissertativas e fazer o fechamento da 

atividade.  

3. Avaliação final; o sistema permite fazer agendamento de avaliação. 

 

Nesse ambiente virtual de aprendizagem há espaços de comunicação e 

interação como: quadro de avisos, materiais e conteúdo das disciplinas, 

calendário, cronogramas, recursos para envio de tarefas e ferramentas de 

comunicação. 

Permite também a gestão da aprendizagem dos alunos, um 

acompanhamento eficaz, onde os gestores conseguem em tempo real saber 

tudo que está acontecendo com os alunos, permitindo que façam o 

acompanhamento da evolução do aluno criando as melhores estratégias de 

intervenção. 

 

4.18 Procedimentos de Acompanhamento e de Avaliação dos Processos 
de Ensino-Aprendizagem  

  

Avaliar nunca foi e nunca será um fácil procedimento no processo de 

ensino aprendizagem no âmbito universitário. Depende de esforço coletivo e 

reflexões acerca de suas dimensões, incluem uma série de atividades 

elaboradas para analisar a aplicação geral de um programa, componentes de 

aula ou objetivos, permitindo que avaliadores analisem dentro de padrões 

previamente estabelecidos até que ponto as metas e os objetivos esperados 

para o momento foram atingidos.  
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A avaliação posiciona a análise docente acerca das informações 

necessárias para que seja possível a implementação de programas de 

melhoramento das deficiências do grupo em formação, seja estas específicas de 

sala de aula, teóricas, de aplicação ou comportamental, podendo de forma direta 

impactar no resultado final do somatório de saberes que se busca para compor 

o saber profissional. Neste sentido, avaliação é muito mais que construir 

programas em que se busca mensurar objetivos comportamentais, elaborar 

testes ou analisar resultados, pois busca-se harmonizar, do ponto de vista 

pedagógico, o que se ensina com o que se aprende.  

O docente tem o papel de acompanhar o desempenho do aluno por meio 

de instrumentos voltados ao cumprimento dos objetivos e dos resultados da 

disciplina, tendo como ponto de observância as seguintes questões: 

 Acompanhar e avaliar o movimento do aluno na busca do saber e os 

elementos que este constrói para o alcance dos objetivos, devendo, 

assim, ser parceiro durante este processo;  

 Especificar, inicialmente, os critérios de avaliação e pontuação ao 

início do semestre incluindo o aspecto atitudinal como elemento de 

pontuação; 

 Dar retorno crítico ao processo desenvolvido pelo aluno como 

avaliações, seminários, estudos de caso clínico, entre outros 

instrumentos de avaliação, devendo ser cuidadoso para que as críticas 

sejam estimuladoras para as melhorias;  

Atentar para que todos os aspectos do desempenho de um aluno devem 

ser avaliados conforme especificado na disciplina;  

O docente deve, no mínimo, garantir que o método selecionado para 

atribuição de nota ou conceito seja claramente entendido pelo aluno. O método 

deve explicar como cada conceito é determinado e delinear o que o aluno deve 

fazer para alcançá-lo. A avaliação deve possuir caráter de fácil entendimento; 

Os alunos devem ser informados logo no início da disciplina sobre os critérios de 

desempenho e mediante acesso ao plano de ensino disponível para acesso por 

meio do portal do aluno e plataforma Blue. 

Os conceitos devem basear-se em critérios imparciais que avaliem o 

desempenho no decorrer da disciplina.   
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4.19 Avaliação no Curso 

 

Como estratégia da avaliação o curso de graduação em Serviço Social,  

coerente com os objetivos propostos, busca utilizar diferentes abordagens 

metodológicas para avaliar o processo de ensino e de aprendizagem e ainda a 

criatividade, capacidade de compreensão e desenvolvimento de estudo de casos 

e projetos de ação. 

A construção de uma proposta de avaliação é decorrente da concepção 

que se sobre aprendizagem, a qual expressa por sua vez uma opção por um 

modelo epistemológico-pedagógico inovador pelas metodologias ativas. É 

importante se definir o papel da avaliação no processo de ensino aprendizagem, 

articulando-a aos objetivos, conteúdos, métodos, ao projeto político pedagógico 

da institucional e aos objetivos, características e perfil do profissional que se quer 

formar.  

O processo de avaliação do desempenho discente, no âmbito da IES, é 

entendido como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e 

obedece às normas e concepções de avaliação sistemática pelos diversos 

processos avaliativos que permitem o desenvolvimento de habilidades e 

competências.  

As provas são elaboradas pelos docentes a partir dos conteúdos 

ministrados e esta também é acompanhada pelo focal do curso  com objetivo de 

aperfeiçoamento ou possíveis correções que se fizerem necessárias.  

Portanto, a matriz aponta para as habilidades a serem desenvolvidas, 

evocam os conteúdos que estão informados com uma função mental, via 

descritores, e alimenta a avaliação processual e somativa ao longo do semestre 

assim como também a avaliação Integrada no final do semestre. Com esse 

desenho, a Matriz de Referência também se constitui como parâmetro para 

promover orientações e feedback nas trajetórias profissionais formativas, para 

os próprios participantes da avaliação e para gestores educacionais.  

Os instrumentos avaliativos são concebidos a partir de planejamento das 

diversas disciplinas e unidades de aprendizagem e promovem articulações entre 

teoria e práticas nos diversos períodos do curso sempre com foco na formação 

profissional de qualidade.  
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4.19.1 Sistema de Apuração de Notas Atribuídas ao Rendimento Escolar do 
Aluno  

Os critérios avaliativos estão previstos em Resolução aprovada em 

CONSEPE e CONSU. O desempenho discente é mensurado por Atividade 

Prática Supervisionada (APS) e Demais instrumentos Avaliativos (DEM.AV) para 

a composição de notas parciais referentes ao 1º e ao 2º bimestres e 

denominadas (N1) e (N2), respectivamente e Avaliação Substitutiva (AS). As 

notas parciais de N1 e N2 têm composição semelhante. A N1 e N2 resulta da 

somatória de 2 (dois) pontos de APS mais 8 (oito) pontos oriundos de diferentes 

instrumentos avaliativos, denominados (DEM.AV – Demais Instrumentos 

Avaliativos), excluídas as disciplinas de Projeto Integrador.    

Toda Atividade Prática Supervisionada vale 2 pontos e a nota final resulta 

da soma de todas as APS desenvolvidas, podendo este valor ser distribuído em 

mais de uma atividade a ser desenvolvida pela discente por bimestre.  

Para compor a nota de Demais instrumentos Avaliativos (DEM.AV), o 

professor deve recorrer a no mínimo um instrumento avaliativo, devendo ser 

usados mais do que um instrumento avaliativo, e a eles serem atribuídos pesos 

de acordo com a sua importância e complexidade na composição da nota, para 

que seja calculada uma média ponderada bimestral. 

A Média do Semestre (MS) é resultado da Média Aritmética Simples das 

notas parciais de N1 e N2, admitindo-se somente fração de meio ponto, com 

arredondamento. [MS = (N1 +N2)/2]  

A Avaliação Substitutiva (AS) é realizada ao final do semestre letivo, 

conforme calendário acadêmico e sua nota substituirá a nota parcial de menor 

valor, prevalecendo sempre nota maior (N1, N2 e AS).  

É critério de aprovação e reprovação por desempenho MS igual ou 

superior a 6,0 (seis) pontos e a MS corresponderá à Nota Final (NF), considerado 

aprovação direta.  

Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 

reprovado na disciplina o aluno que não obtenha frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas.  
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4.20 Administração Acadêmica do Curso 
 

A coordenação do curso atua  de forma articulada com os demais órgãos 

institucionais de suporte acadêmico, avaliando sistematicamente o projeto 

pedagógico do curso de forma a mantê-lo atualizado e sintonizado com as 

demandas locais e regionais, atendendo aos objetivos, metas e ações do PDI. 

A IES consciente de que a gestão do conhecimento implica diretamente 

em seu desempenho organizacional, acadêmico e financeiro, privilegia 

condições para processos de localização, consulta, recuperação, criação e 

compartilhamento do conhecimento institucional ao longo do tempo.  

Para tanto, favorece o uso de ferramentas e tecnologias de informação e 

comunicação. Dentre estas, destacam-se o sistema de gestão do diário 

eletrônico, e o sistema acadêmico GV College. 

O diário eletrônico é um sistema desenvolvido pela própria instituição com 

base em suas demandas específicas. Serve ao professor para realizar os 

registros acadêmicos como notas, controle de frequência e matéria lecionada. 

Este sistema alimenta as informações disponibilizadas no portal do aluno para 

que seja possível a administração da vida acadêmica em curso. O uso desta 

ferramenta é condicionado à aprovação dos planos de ensino pela coordenação 

de curso.  

O sistema de gestão do diário eletrônico (GDE), também um sistema 

próprio, serve ao curso para que o coordenador possa acompanhar os registros 

feitos no diário eletrônico pelos professores das devidas disciplinas. Assim, tem 

uma visão de todas as turmas e de todos os professores e alunos. É possível 

acompanhar a execução e cumprimento dos planos de ensino, uma vez que o 

sistema dá visibilidade dos instrumentos de planejamento de ensino. O GDE 

também serve aos membros do NGA para analisar a pertinência dos 

instrumentos avaliativos de acordo com as habilidades alvo e ao NDE para que 

seja possível avaliar as relações entre as disciplinas e também entre as 

diferentes etapas de formação. No cumprimento do projeto pedagógico, serve 

ainda como um importante instrumento de monitoramento das estratégias 

propostas. O mesmo sistema tem funcionalidades que subsidiam consultas pela 

Diretoria de Ensino, Coordenação de Curso, Núcleo de Planejamento e Controle 

Acadêmico e Secretaria Acadêmica. 
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O sistema GV College  serve às necessidades da IES. Trata-se de um 

sistema de informações acadêmicas, projetado para suportar um grande número 

de processamentos distribuídos e simultâneos que fornece rapidez de respostas 

no que se refere a Tecnologia de Informação. 

 

          4.20.1 Conselho de Curso 
  

Em conformidade com o Regimento Interno do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná cada curso é administrado por uma Coordenação, formando 

unidades interdependentes entre si, ligadas à Coordenação Acadêmica, 

responsável pelo acompanhamento do ensino, pesquisa, extensão e respectiva 

organização. 

Cada curso tem seu Conselho de Curso, Colegiado de curso, órgão 

especializado, deliberativo e normativo em assuntos de ensino, pesquisa e 

extensão, que é constituído: 

I - Pelo Coordenador de Curso – seu Presidente; 

II - Por 2 representantes docentes de cada período letivo, eleitos por seus 

pares, 1 (um) titular e 1(um) suplente; 

III - Pelo secretário da coordenação; 

IV - Por dois representantes do corpo discente, eleitos por seus pares; 

V – Cada representante docente representa apenas um único período. 

 O Conselho de curso reúne-se, ordinariamente, 2 vezes por semestre, 

em datas fixadas no calendário acadêmico e, extraordinariamente, quando 

convocada por seu Coordenador ou por 2/3 de seus membros. O Conselho de 

Curso reúne-se com maioria absoluta e delibera com a presença da maioria 

simples de seus membros, o voto de qualidade é dado pelo coordenador, o 

secretário não tem direito a voto e é responsável por lavrar as atas de reunião 

em livro próprio. 

 Segundo o Regimento Interno compete ao Colegiado de Curso: 
propor ao Diretor Acadêmico a distribuição dos encargos de ensino, 
pesquisa e extensão entre seus professores, respeitadas as 
especialidades, e coordenar-lhes as atividades; 

 Aprovar os programas e planos de ensino das disciplinas que 

integram o curso, submetendo-os à apreciação do Diretor 

Acadêmico; 
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 Elaborar os projetos de ensino, pesquisa e extensão e executá-los 

depois de aprovados pelo Conselho Acadêmico e homologados pelo 

Diretor Geral; 

 Decidir, quando solicitado, sobre aproveitamento de estudos e 

adaptações de alunos transferidos e diplomados; 

 Manifestar-se sobre o plano e o calendário escolar de atividades da 

Coordenação elaborada pelo Coordenador ou designado por ele, a 

ser submetido à deliberação do Conselho Acadêmico e aprovação e 

homologação do Diretor Geral; 

 Recomendar a admissão e a dispensa de alunos-monitores, 

mediante propostas do Coordenador a serem submetidas ao Diretor 

Acadêmico; 

 Analisar, selecionar e propor os planos dos cursos de 

especialização, aperfeiçoamento e extensão, bem como os projetos 

de pesquisa na área do curso, e submetê-los à deliberação do 

Conselho Acadêmico e Conselho Superior; 

 Submeter a Coordenação e à Diretoria Acadêmica, nas épocas 

devidas, o plano de atividades a ser desenvolvido em cada período 

letivo, incluindo a proposta da lista de ofertas e do horário das 

disciplinas, sempre com o objetivo da constante atualização e 

melhoria da qualidade do curso, após análise conjunta; 

 Elaborar o plano de desenvolvimento interno das coordenações de 

curso; 

 Emitir pareceres em assuntos de sua competência; 

 Exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pelo 

Diretor Geral, pelo Diretor Acadêmico ou pelos órgãos colegiados, 

previstas em lei e no Regimento. 

  

          4.20.2 Coordenação de Curso 
  

Em conformidade com o Regimento Interno do UniSL a Coordenação de 

Curso constitui unidade da estrutura do Centro Universitário, para todos os 

efeitos de organização administrativa, didático-científica e de administração de 

pessoal docente. 
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A Coordenação de Curso é dirigida por um Coordenador designado pelo 

Reitor, podendo ser reconduzido. O Coordenador de Curso é substituído em 

suas faltas e impedimentos eventuais pelo Coordenador  Acadêmico e em seu 

impedimento por um professor, designado previamente pelo Reitor. 

São atribuições do Coordenador de Curso: 

I. Representar a Coordenação do Curso junto às autoridades e órgãos do 

Centro Universitário; 

II. Convocar e presidir as reuniões do colegiado de curso e da Coordenação; 

III. Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas pela 

Coordenação de curso, bem como a assiduidade dos professores; 

IV. Apresentar, semestralmente, à Coordenação de Curso, ao Diretor Geral 

e ao Diretor Acadêmico, relatório de suas atividades e da sua Coordenação; 

V. Coordenar o trabalho do pessoal docente; 

VI. Solicitar, analisar e propor o material didático que se fizer necessário, e 

analisar os programas de disciplinas apresentados pelos professores para cada 

período letivo; 

VII. Sugerir ao Diretor Geral a contratação ou dispensa de pessoal docente, 

ouvido o Diretor Acadêmico, o Administrativo e o Financeiro; 

VIII. Fiscalizar o cumprimento do presente Regimento, do calendário 

acadêmico e bem assim dos demais planos de trabalho da Coordenação; 

IX. Promover estudos e a atualização dos conteúdos programáticos, das 

práticas de atividades de ensino e de novos paradigmas de avaliação de 

aprendizagem; 

X. Exercer o seu direito de voto e, em caso de empate, o voto de qualidade 

no colegiado de curso; 

XI. Exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pelo Diretor 

Geral, pelo Diretor Acadêmico e pelos órgãos colegiados, previstas em lei e 

neste Regimento; 

XII. Recomendar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal 

docente e administrativo; 

XIII. Propor e elaborar, anualmente, o plano orçamentário; 

XIV. Analisar, selecionar e propor os planos dos cursos de especialização, 

aperfeiçoamento e extensão, bem como os projetos de pesquisa na área do 

curso, e submetê-los à deliberação dos Conselhos Acadêmicos e de  

Curso; 
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XV. Emitir pareceres em assuntos de sua competência; e 

XVI. Exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pelo Diretor 

Geral, pelo Diretor Acadêmico e pelo Diretor Administrativo e Financeiro. 

 

 

5.  CORPO DOCENTE 
  

 Nessa dimensão encontram-se os dados referentes ao corpo docente do 

curso de Graduação em Serviço Social da IES. Essa parte do projeto pedagógico 

segue os indicadores do instrumento de avaliação do Instituto Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (INEP), que se encontra vigente. 

 

          5.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 
 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Serviço Social, como órgão 

de apoio a atividade acadêmica, encontra-se implantado nos termos do Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2015-2019, da IES que trata das atribuições do 

Núcleo Docente Estruturante.  

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo-revisor-

deliberativo responsável pela concepção do Projeto Pedagógico dos cursos e 

tem, por finalidade, a implantação-aplicação-desenvolvimento dos mesmos.  

Conforme consta no Regimento Interno da IES,  são atribuições do NDE: 

a) elaborar, e revisar e atualizar o Projeto Pedagógico do curso definindo 

sua concepção e fundamentos; 

b)  estabelecer e adequar o perfil profissional do egresso do curso, em 

consonância com as DCNs e mundo do trabalho 

e) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso 

definidas pelo Colegiado; 

f) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

g) supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso 

definidas pelo Colegiado e em conjunto com a CPA; 
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h) promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico; 

i) acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao 

Colegiado de Curso a indicação ou substituição de docentes, quando 

propor alteração na matriz curricular, matriz de referência e das 

disciplinas que integram o curso, submetendo-a ao Colegiado de Curso;  

j) Acompanhar a implementação da matriz curricular, matriz de referência 

e o ementário que integram o curso;  

k) Propor ações de pesquisa e extensão que desenvolvam os objetivos do 

curso garantindo a construção do perfil do egresso conforme projeto 

pedagógico do curso;  

l) Analisar a pertinência dos materiais didáticos necessários ao currículo; 

m) Avaliar os indicadores de desempenho discente;  

n) Propor novos cenários de aprendizagem nos estágios supervisionados 

e nas práticas profissionais que permitam o aumento da qualidade das 

vivencias profissionais para o aluno.  

 
Ainda, sua função também será atuar no acompanhamento, consolidação 

e atualização do PPC, realizando estudos e atualização periódica e verificando 

o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante, 

a partir da análise e adequação do perfil do egresso, considerando as DCN e as 

novas demandas do mundo do trabalho. A partir disso, haverá o planejamento 

dos procedimentos para permanência de parte de seus membros até o ato 

regulatório seguinte. 

O NDE do Curso de Serviço Social encontra-se instalado e atuante, 

nomeado por portaria expedida pela Reitoria da instituição, composto por cinco 

professores. 

 

 

TABELA 02 – Núcleo Docente Estruturante  

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 
NOME FORMAÇÃO RT TITULAÇÃO 

DulceTeresinha 
Heineck  

Serviço Social Integral Mestre 

Aroldo Bueno de 
Oliveira 

Direito Parcial Mestre 

Braian de Souza Administração  Parcial Especialista 
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Builan 
Celso Kubichem 
Rodrigues 

Serviço Social Parcial Especialista 

Suzana Maria 
Mana de Araoz  

Psicóloga  Parcial Doutora 

    
FONTE: Elaborado pela Coordenação do curso de Serviço Social. 

 

5.2 Atuação do Coordenador 
 

A coordenadora do curso de Serviço Social do Centro Universitário São 

Lucas Ji-Paraná, Mestre Dulce Teresinha Heineck, atua em regime de trabalho 

de tempo integral, permanece a frente da coordenação designada por meio de 

Portaria.  

Assim, para cumprir os requisitos legais e de qualidade do curso, esta 

gestora também atua nas relações interpessoais, nas proposições de ações 

pedagógicas de ensino-aprendizagem, na representação e atuação efetiva nos 

diferentes espaços educativos e de gestão e nas políticas e ações institucionais. 

Estas funções estão em acordo com o previsto no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e Regimento interno do UniSL.  

Em sintonia com o NDE, apresenta ao núcleo todas as demandas de 

ordem acadêmica e pedagógica, visando o contínuo aperfeiçoamento do Projeto 

Pedagógico do Curso. 

A coordenadora do Curso de Serviço Social exerce assim uma função 

importante de gestão do curso em especial junto ao Núcleo Docente Estruturante 

do qual é seu gestor. Além da atuação no NDE, atua no Colegiado de curso. 

Atua em parceria com a CPA nos procedimentos de auto avaliação do curso. 

Assim, para cumprir os requisitos legais e de qualidade do curso, este gestora 

atua a partir de um plano de ação documentado e compartilhado, nas 

proposições de ações pedagógicas de ensino-aprendizagem, no planejamento 

do curso, na representação e atuação efetiva nos diferentes espaços educativos 

e de gestão e nas políticas e ações institucionais. Nas relações interpessoais 

com alunos e docentes, administrando as potencialidades desses professores 

favorecendo a integração de docentes e o autodesenvolvimento dos mesmos e 

do curso. Estas funções estão em acordo com o previsto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Regimento Interno do UniSL.  
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Em sintonia com o NDE, apresenta ao núcleo todas as demandas de 

ordem acadêmica e pedagógica, visando o contínuo aperfeiçoamento do Projeto 

Pedagógico do Curso. . 

As atribuições da Coordenação de Curso encontram-se descritas no 

Regimento Interno do UniSL, dentre elas:   

a) convocar e presidir o Colegiado de Curso, NDE e participar do Conselho 

de Ensino e Pesquisa (CONSEPE);   

b) coordenar, acompanhar e controlar as atividades do Curso, em estreito 

entendimento com as Diretorias de Ensino e Diretoria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão;   

c) garantir a implantação das políticas institucionais no âmbito do curso;   

d) zelar pela qualidade do Ensino e demais atividades acadêmicas do 

Curso, assim como, pela integração, desempenho, frequência e 

atividade dos Professores;   

e) propor a infraestrutura necessária para a realização das atividades 

propostas no PPC;   

f) promover, conjuntamente com a CPA, a auto avaliação do Curso sob a 

sua responsabilidade;   

g) decidir sobre os recursos, contra atos de professores, interpostos por 

alunos, relacionados com o ensino e os trabalhos escolares;   

h) coordenar a elaboração de lista de títulos bibliográficos e outros 

materiais necessários ao Curso sob sua responsabilidade;   

i) gerenciar os aspectos acadêmicos, administrativos e financeiros 

relacionados com os alunos vinculados ao curso;   

j) emitir parecer em assuntos de sua competência;   

k) zelar pela regularidade e qualidade do ensino ministrado no Curso sob 

sua responsabilidade;   

l) realizar reuniões com o corpo discente;   

m) dar encaminhamento as propostas do NDE;   

n) colaborar com o programa de capacitação docente permanente 

idealizado em conjunto com o Núcleo Pedagógico.   
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Tabela 4: Coordenação do Curso  

Coordenadora 

Nome Dulce Teresinha Heineck 

Titulação acadêmica Mestre em Educação 

Formação Bacharel em Serviço Social 

 

Experiência 

Profissional Magistério 

Superior 

Gestão Acadêmica 

2 anos 20  anos  15 anos e 4 meses 

Regime de trabalho Integral 

 

 

 

                              Tabela 5: Colegiado do Curso 

INFORMAÇÕES DOCENTE – 2020/1 

PROFESSOR 

Nome completo Dulce Teresinha Heineck  

Titulação acadêmica 

(Concluída/comprovada) 

Mestre em Educação  

Especialista em Metodologia do Ensino nas 

diversas áreas    

Formação Bacharel em Serviço Social  

 

Experiência 

Profissional Magistério 

Superior 

Gestão 

Acadêmica 

02 anos  18 ANOS 15 anos 

Regime de trabalho TI Admissão 

UniSL 

Março/2003 

PROFESSOR 
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Nome completo Susana Maria Mana de Aráoz 

Titulação acadêmica 

(Concluída/comprovada) 

Doutorado 

Formação Psicóloga 

 

Experiência 

Profissional Magistério 

Superior 

Gestão 

Acadêmica 

26 anos 20 anos 18 anos 

Regime de trabalho TP Admissão 

UniSL 

02/2019 

 

PROFESSOR 

Nome completo Aroldo Bueno de Oliveira 

Titulação acadêmica 

(Concluída/comprovada) 

Mestre em Direito 

Especialista em Direito Ambiental   

Especialista em Controladoria e Gestão 

Financeira  

  

Formação Bacharel em Direito  

Bacharel em Ciências Econômicas 

 

Experiência 

Profissional Magistério 

Superior 

Gestão 

Acadêmica 

10 anos  8 anos  -o- 

Regime de trabalho TP Admissão 

UniSL 

Jul/2015 

PROFESSOR 
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Nome completo Braian de Souza Bulian 

Titulação acadêmica 

(Concluída/comprovada) 

Especialista em gestão empresarial e em 

mercado financeiro e de capitais 

Formação Administração 

 

Experiência 

Profissional Magistério 

Superior 

Gestão 

Acadêmica 

24 meses 16 meses 0 

Regime de trabalho Parcial Admissão 

UniSL 

07/02/2019 

 

PROFESSOR 

Nome completo Celso Kubichem Rodrigues 

Titulação acadêmica 

(Concluída/comprovada) 

Especialista em Educação, Diversidade e 

Inclusão Social. 

Formação Serviço Social 

 

Experiência 

Profissional Magistério 

Superior 

Gestão 

Acadêmica 

2 anos 10 meses 0 

Regime de trabalho Parcial Admissão 

UniSL 

15/07/19 

 

5.3 Regime de Trabalho da Coordenadora do Curso 
 

A Coordenadora do Curso de Serviço Social, professora Mestre Dulce 

Teresinha Heineck, atua em regime de trabalho de tempo integral, dedica-se 

à coordenação, o que possibilita: o atendimento da demanda; gestão do 
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curso; relação com os docentes, discentes, e equipe multidisciplinar; e a 

representatividade nos colegiados superiores.  

 O atendimento da demanda, somente é possível por meio da 

elaboração de um plano de ação documentado e compartilhado, com o 

estabelecimento de indicadores de desempenho da coordenação, e o 

planejamento da administração do corpo docente do seu curso, favorecendo 

a integração e a melhoria contínua.  

 

5.4 Corpo Docente  
 

O curso de Serviço Social conta com uma estrutura docente 

qualificada que envolve além de docentes específicos, docentes das 

diversas áreas com título de Pós-graduação latu e outros Stricto Sensu, com 

formação acadêmica compatível com o Projeto Político Pedagógico, em 

consonância com as diretrizes curriculares estabelecidas pelo CNE. Possui 

adequação de carga horária necessária para o desenvolvimento das 

atividades propostas no Projeto Pedagógico de Curso e demais diretrizes 

institucionais. Essa adequação permite um melhor relacionamento dos 

docentes com as necessidades identificadas pela comunidade acadêmica 

visando a uma melhor formação educacional, humanística e sociocultural 

dos discentes da Instituição.  

Assim, o curso possui a grande maioria de docentes contratados em 

regime de tempo parcial e/ou integral garantindo um regime de trabalho 

adequado para atender as práticas acadêmicas em suas ações internas e 

externas desenvolvidas no âmbito do ensino, pesquisa e/ou extensão.  
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Os docentes possuem experiência profissional e no ensino superior 

conferindo-lhe vasto conhecimento do curso e exigências de habilidades e 

competências. Estas experiências em Educação Superior são fatores de 

fundamental importância para uma atuação responsável, em uma Instituição que 

visa à consolidação do PPC sempre alinhada com o PDI, buscando o 

desenvolvimento de seus estudantes para uma leitura e consciência crítica dos 

problemas de gestão e de seus impactos locais e regionais, que deverão ser 

assumidos pelo egresso da Instituição como imperativo ético e humanístico para 

definir sua forma de inserção no mundo do trabalho. 

 

5.5 Atuação do Colegiado de Curso 

 

Os espaços em que se materializam as discussões para articulação do 

PDI, PPC’s e da CPA são os órgãos colegiados (CONSU, CONSEPE e 

Colegiado de cursos) e NDE. Estes órgãos definem e redefinem ações mediante 

deliberações, programas e políticas institucionais como resposta aos processos 

avaliativos.  

O Colegiado de Curso de Serviço Social da IES encontra-se implantado 

no Plano de Desenvolvimento Institucional (2015-2019), estruturado como órgão 

deliberativo e com a responsabilidade de orientação didático-pedagógica, dentro 

das suas competências, atendendo de maneira excelente a representatividade 

dos segmentos, a periodicidade das reuniões e o encaminhamento das 

decisões. A partir dessa sistemática, haverá o suporte, acompanhamento e 

execução de processos e decisões, acerca da avaliação periódica sobre 

desempenho, visando o ajuste de práticas de gestão inovadoras. 

Integra o Colegiado de Curso em instância superior de colegiado, o 

coordenador de curso na qualidade de presidente nato e os representantes 

docentes além de representante acadêmico. 

As reuniões, ordinárias e/ou extraordinárias são registradas em atas e 

livros próprios sobrestado na coordenação do Curso. A organização e a gestão 

da Instituição, quanto ao funcionamento, representatividade e competências dos 

colegiados, bem como o funcionamento, representatividade, competências e 

autonomia dos Colegiados Superiores (CONSEPE e CONSU) e dos Colegiados 

de Curso (Conselho de Curso), seguem os ditames do Regimento Interno. 
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O Colegiado de Curso reúne-se em caráter ordinário duas vezes por 

semestre letivo, ou de acordo com a demanda do NDE, corpo docente, corpo 

discente e coordenação do curso, e suas competências estão previstas no 

Regimento do UniSL:  

I. Aprovar matriz curricular, matriz de referência e revisão ementaria das 

disciplinas que integram o curso, submetendo-as à apreciação da 

Diretoria de Ensino; 

II. Elaborar os projetos de ensino, pesquisa e extensão e executá-los 

depois de aprovados pelo Conselho Universitário e homologados pelo 

Reitor; 

III. Decidir, quando solicitado, sobre aproveitamento de estudos e 

adaptações de alunos transferidos e diplomados; 

I. Homologar a admissão e a dispensa de alunos-monitores;  

II.  Analisar, selecionar e propor os planos dos cursos de especialização, 

aperfeiçoamento e extensão, bem como os projetos de pesquisa na área 

do curso, e submetê-los à deliberação do Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão e homologação do Conselho Universitário;  

III.  Emitir pareceres em assuntos de sua competência; e  

IV. Exercer as demais atribuições que lhe sejam designadas pelo Reitor, 

pelo Pró-Reitor Acadêmico, pela Diretoria de Ensino, pelo Coordenador 

do Curso ou pelos órgãos colegiados, previstas em lei e neste 

Regimento.  

Além do colegiado, o curso promove debate com os líderes de turma. 

Eventualmente, podem ser convidados docentes ou funcionários administrativos, 

de acordo com o tema e situações abordadas. A garantia de participação começa 

no grupo de representação, e se reforça nos objetivos do UniSL. 

 

5.6 Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica  
  

A pesquisa contribui para a elevação da qualidade dos processos 

educacionais melhorando a qualificação docente, aprimorando a formação do 

corpo discente e gerando benefícios para a comunidade local, regional e 

nacional, cumprindo um papel determinante na integração com os diferentes 

níveis do ensino superior, por meio da capacitação científica e tecnológica 
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agregando novos conhecimentos com repercussão social, científica e 

tecnológica.  

O UniSL possui uma política estratégica que sustenta e direciona as 

ações na área da pesquisa, como o estímulo às atividades de iniciação científica 

junto aos alunos de graduação; incentivo à apresentação de trabalhos científicos 

em eventos nacionais e internacionais de relevância; a busca de novas parcerias 

internas e externas; o fortalecimento das parcerias já existentes com órgãos de 

fomento à pesquisa, a ampliação e a divulgação dos resultados em forma de 

publicações científicas.  

Em relação ao corpo docente, que integram a IES, possuem um 

percentual de produções científicas nos últimos 3 anos. Tais dados corroboram 

para um ensino constantemente atualizado e integrado ao contexto da pesquisa 

e extensão. Os professores possuem projetos e/ou produções técnicas/cultural 

em uma proporção de produções técnicas individuais registradas. O corpo 

docente do curso possui produções científicas, cultural, artística e tecnológica. 

Destas produções científicas, constam artigos publicados em periódicos, 

trabalhos completos, trabalhos técnicos e resumos publicados em anais.  

 

 

 

 

 

6 INFRAESTRUTURA 
 
 O UniSL Ji-Paraná tem por política oferecer modernidade e funcionalidade 

em relação à infraestrutura, proporcionando à comunidade acadêmica maior 

conforto e eficiência na execução da proposta pedagógica do Curso de Serviço 

Social. 

 Os equipamentos passam por manutenções e atualizações em função 

das necessidades dos cursos e do avanço tecnológico. A manutenção dos 

equipamentos é realizada por técnicos contratados pela instituição ou por 

empresas especializadas, quando for o caso. 

 A construção dos prédios e instalações é realizada por empresas de 

comprovada competência, atendendo aos preceitos de forma integral e irrestrita 

de acessibilidade e sustentabilidade. A manutenção e conservação das 
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instalações físicas é realizada pela própria IES, o que torna mais célere e 

eficiente qualquer adequação que se faça necessária, em um menor espaço de 

tempo. 

 O UniSL Ji-Paraná tem como política balizadora da gestão da 

infraestrutura os padrões de qualidade definidos para as diversas áreas de 

atuação da Instituição; incluindo processos e procedimentos de gestão que 

proporcionem o uso adequado e racional da infraestrutura; pronta disponibilidade 

da infraestrutura necessária, assegurando as condições de trabalho e as 

demandas da expansão; manutenção regular e constante. 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná, endereço de oferta do curso 

de Serviço Social, está instalado em uma área de aproximadamente 17.780,7m².  

A Instituição dispõe das salas de aula, auditório e laboratórios, em período 

integral, adequados ao número de alunos atendendo, plenamente, aos requisitos 

de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e 

comodidade necessária à atividade proposta, com uso de recursos tecnológicos 

instrucionais sempre que necessários e solicitados, possuindo iluminação 

condizente, climatização, sendo mobiliadas com carteiras tipos escolares, mesa 

e cadeira para o professor, equipamentos audiovisual: Projetor multimídia e 

computadores nas salas, telas para projeção, lousa, caixa de som, microfone, 

depósitos de lixo em lugares estratégicos, limpeza e arrumação efetuada após 

término de cada turno.  

As salas de aula são compatíveis com as condições de acesso para 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Os laboratórios do UniSL Ji-

Paraná consistem em ambientes modernos e equipados com instalações 

específicas ao seu uso. 

Os gabinetes de trabalho para os docentes em tempo integral, tempo 

parcial e Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos cursos do UniSL Ji-Paraná 

possuem infraestrutura completa, em ambiente propício, necessária ao 

desenvolvimento de suas atividades. 

 

6.1 Espaço de Trabalho para Professores Tempo Integral – TI  
 

 Os espaços de trabalho para professores em Tempo Integral estão 

diversificados em locais estratégicos no campus de modo convergente com a 

atividade extra classe de maior relevância deste docente na instituição. Além 
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destes, há ainda, dentro da sala dos professores, aqui denominado Espaço 

Docente, gabinetes de trabalho de professores Tempo Integral de uso 

compartilhado atendendo de forma excelente as necessidades dos docentes de 

Tempo Integral da instituição e do curso de Serviço Social.  

O Espaço Docente também é dedicado aos demais professores da 

instituição e possui ampla sala, com gabinetes individuais, mesa de trabalho, 

acesso à internet em espaços individualizados, além de sala de atendimento e 

orientação aos discentes, conta com equipamentos de informática atualizados e 

possuem uma central de impressão compartilhada. 

Os espaços de trabalho para os docentes em tempo integral dos cursos 

do UniSL Ji-Paraná possuem infraestrutura completa, em ambiente propício 

necessário ao desenvolvimento das suas atividades acadêmicas. O wi-fi está 

disponibilizado, bem como o acesso aos meios de comunicação institucionais 

permeados pelas TIC´s, ao acervo bibliográfico da biblioteca virtual – Minha 

Biblioteca e aos periódicos eletrônicos. Esses espaços permitem a privacidade 

necessária para acesso aos recursos e armário disponível para guarda de 

pertences pessoais e de trabalho. Além disso, anexo ao espaço, há sala de 

orientação aos acadêmicos. 

 

 

 

6.2 Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso  
 

O UniSL Ji-Paraná entende que se preocupar com a qualidade de vida no 

ambiente de trabalho é propiciar a infraestrutura física, tecnológica e ambiente 

pessoal com condições excelentes de trabalho, favorecendo a dedicação do 

colaborador no desenvolvimento de suas atividades. 

Nesse contexto o organograma espacial proposto pelo UniSL Ji-Paraná, 

para o ambiente das coordenações atende às necessidades laborais, projetado 

de forma inteligível, bem planejado e prático, com cores adequadas, móveis 

ergonômicos, iluminação favorável e climatização confortável para a região 

amazônica na qual o UniSL Ji-Paraná está inserido. 

É um espaço que integra um verdadeiro centro de convivência 

harmonioso entre os coordenadores, professores e Diretoria de Ensino. 
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O espaço individual para o trabalho de Coordenação de Serviço Social 

encontra-se inserido nesse desenho de ambiente agradável e produtivo, 

composto por recepção de alunos, sala individual do coordenador e sala de 

reuniões. Ao apoio deste ambiente o UniSL Ji-Paraná disponibiliza pessoal 

técnico administrativo capacitado para dar suporte aos coordenadores às 

demandas operacionais do dia-a-dia. 

A sala da Coordenação de Curso em espaço individual, com estação de 

trabalho, armário para guarda de documentos, cadeira ergonômica, com conforto 

ambiental e excelente iluminação, acústica, limpeza e acessibilidade; possui 

ainda telefone, computador com acesso a impressora e internet com 

conectividade wi-fi.  

A Coordenação de Curso tem a sua disposição três salas de reunião 

climatizadas e iluminação favorável, com capacidade para receber até 10 

pessoas e acesso à internet. 

O espaço das coordenações também dispõe de ambiente reservado à 

convivência pessoal entre os coordenadores e colaboradores, onde podem 

socializar e compartilhar experiências enquanto realizam suas pequenas 

refeições, na copa e cozinha disponibilizadas. 

 

 

6.3 Sala de Professores  
 

O UniSL Ji-Paraná disponibiliza o “espaço docente” que é mais que uma 

simples “sala de professores”, para que os docentes possam planejar e preparar 

suas aulas, efetuar correções de atividades, entre outros compromissos 

docentes.  

Há uma recepção com colaborador capacitado para realizar uma triagem 

de demandas oriundas de discentes e outros setores institucionais para com os 

professores. A recepção também faz agendamentos para o uso do espaço de 

atendimento e orientação a alunos. 

No mesmo espaço há uma sala própria para atendimento ao aluno, em 

que o professor pode fazer uso para orientação individual ou de pequenos 

grupos.  
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Um ambiente maior é reservado para atividades gerais dos professores, 

onde são dispostas mesas individuais e coletivas, bancadas para notebooks e 

computadores desktop e impressora de uso coletivo, além de material de 

expediente. 

Há também no âmbito do “espaço docente” uma sala onde fica alojada 

uma equipe de suporte tecnológico e pedagógico à atividade docente em todos 

os turnos do dia. Essa equipe faz orientações pedagógicas (Matriz Curricular, 

Matriz de Referência, Plano de Ensino etc.), capacitações individuais e de 

pequenos grupos sobre metodologias ativas e oferta capacitações tecnológicas 

de novos sistemas (Blue, Portal do Professor, Amobile, Sistema de Biblioteca e 

Reserva de Recursos). Assim, pedagogos (a) e especialistas em tecnologias 

educacionais estão disponíveis para apoiar o professor nas suas demandas e 

necessidades diárias. 

O espaço também foi concebido como um ambiente em que o professor 

pode fazer uso de copa, com estrutura para pequenos lanches. O professor tem 

também à sua disposição uma sala de estar com televisão para uso nos 

intervalos de descanso. 

 

 

 

 

6.4 Salas de Aula   
 

O Centro Universitário São Lucas Ji-Paraná possui uma área construída 

aproximada de 17.780,70 m², composto por 4 (quatro) prédios, sendo destes 3 

(três) blocos e 1 Hospital Veterinário. Esta estrutura possibilita o adequado 

exercício das atividades de ensino, pesquisa e extensão da IES, compatibilidade 

com o número de alunos da IES.  

Os prédios e ambientes institucionais atendem a Lei e Normas de 

Acessibilidade, com elevador ou plataforma de elevação, corrimãos das escadas 

e rampas, sinalização nos pisos, cadeiras identificadas, balcões de atendimento, 

prateleiras, portas, sinalização e mapa tátil.  



 

114 
 

Estão disponíveis no campus 54 salas de aula que oferecem excelentes 

condições para o exercício de aulas teóricas e atividades em grupo, com espaço 

físico proporcional ao número de acadêmicos, todas climatizadas, bem 

iluminadas, com adequada acústica e conservação. Seguem plano de 

conservação, manutenção e limpeza no mínimo duas vezes ao dia, de acordo 

com o turno de uso das salas. As salas possuem carteiras estofadas e 

anatômicas, quadros brancos, equipamento multimídia e acesso à internet 

liberado para a realização das atividades acadêmicas. Outros recursos 

audiovisuais estão disponíveis de acordo com a necessidade e solicitação prévia 

do docente (caixas de som, microfone e notebooks para uso dos acadêmicos), 

realizado por meio do portal do professor. 

Existem ainda 10 (dez) salas específicas, chamadas de inovação 

metodológica, que servem para o desenvolvimento das disciplinas de Projeto 

Integrador que dispõem de mesas de trabalho em grupo com capacidade de 

oito lugares, facilidade de acesso à energia elétrica para notebooks e outros 

dispositivos eletrônicos, TV móvel, computador do tipo desktop e impressora. 

Neste ambiente é favorecida a aprendizagem ativa e colaborativa. 

 

6.5 Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática   
 

Os laboratórios e outros meios implantados de acesso à informática 

descrita à informática descrita abaixo atendem de maneira excelente, 

considerando os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número total 

de usuários, acessibilidade plena, velocidade de acesso à internet, wi-fi, política 

de manutenção e atualização de equipamentos e softwares, de maneira 

periódica, adequação do espaço físico e acessibilidade plena. Os alunos do 

curso de Serviço Social compartilham com os demais alunos, do UniSL, 3 (três) 

Laboratórios de Informática, dispostos conforme Tabela 6. 

Tabela 1: Quantidade dos laboratórios de informática 

Blocos  Quantidade  

Laboratório de Informática 1 25 

Laboratório de Informática 2 25 

Laboratório de Informática 3 30 

Total de computadores dos Laboratórios 80 

FONTE: Elaboração pelo curso de Serviço Social 
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Os laboratórios de Informática do UniSL Ji-Paraná são adequados às 

necessidades dos alunos, tanto do ponto de vista qualitativo, quanto do ponto de 

vista quantitativo. A tabela 7 demonstra a especificação técnica dos laboratórios 

de informática do UniSL Ji-Paraná.  

Tabela 7: Especificação dos Laboratórios de Informática 

 
Especificações dos Laboratórios de Informática 

 
Equipamentos Especificações Quantidades 

Laboratório Informática 01 

Processador Core I5 Coffe Lake 
2.8 Ghz 
Memória Ram 8 GB 
Disco Rígido 1TB 
Monitor LCD/LED 20 Pol. 

25 

Laboratório Informática 02 

Processador Core I5 Coffe Lake 
2.8 Ghz 
Memória Ram 8 GB 
Disco Rígido 1TB 
Monitor LCD/LED 20 Pol. 

25 

Laboratório Informática 03 Processador Core I7 Coffe Lake 
3.2 Ghz 
Memória Ram 16 GB 
Placa de Vídeo Geforce 1060 6 
GB 
Disco Rígido HD de 1 TB/SSD 
de 250 GB 
Monitor LCD/LED 22 Pol. 

30 

Laboratório móvel 

Notebook VAIO: processador 
core I7 1.8 Ghz, memória RAM 8 
GB, SSD 250 GB, tela LCD/LED 
15 pol. 

18 

Laboratório móvel Notebook VAIO: processador 
core I5 1.6 Ghz, memória RAM 8 
GB, SSD 250 GB, tela LCD/LED 
15 pol. 

32 

Laboratório móvel Notebook VAIO: processador 
core I3 2.0 Ghz, memória RAM 8 
GB, Disco rígido 1 TB, tela 
LCD/LED 13 pol. 

100 

Total de Dispositivos dos 
Laboratórios 

 230 

FONTE: Elaboração pelo curso de Serviço Social 

 

Além dos computadores de mesa que compõem os diversos laboratórios 

acima descritos, há ainda o que denominamos de “Laboratório móvel” 

constituído de 150 notebooks (no total) disponibilizados, a partir da solicitação 

do docente, para atividades de ensino nas salas de aula convencionais ou nas 

salas de Inovação Metodológica. 

O UniSL Ji-Paraná conta em seu parque tecnológico, com 

aproximadamente 114 computadores distribuídos em todas as salas de 
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coordenações, secretarias de coordenação e todos os setores que compõem a 

Serviço Social do UniSL Ji-Paraná.  

 Todos os docentes têm acesso aos microcomputadores existentes na sala 

dos professores ou nos laboratórios localizados na biblioteca com 20 

computadores aproximadamente. 

Para uso do Laboratório de Informática é necessário agendamento prévio, 

por meio da coordenação de curso, possibilitando assim ao acadêmico o acesso 

aos computadores com Internet no período em que o mesmo esteja em 

funcionamento. Destaca-se que neste espaço, um técnico fica responsável pelo 

atendimento, acompanhamento e suporte, quando necessário conforme 

agendamento.  

 Todos os setores do UniSL Ji-Paraná possuem equipamentos de 

informática para atender as atividades desenvolvidas diariamente, tanto no 

âmbito acadêmico como administrativo, sendo atendidos com computadores 

completos e impressoras: os Laboratórios, os Núcleos, a Secretaria Geral, o 

Escritório Modelo de Arquitetura e Engenharia, as Diretorias e Coordenações e 

os demais setores possuem computadores para os serviços administrativos e 

/ou para atender os diversos equipamentos específicos. A Internet está 

disponível para todo e qualquer usuário da rede da instituição. 

 

6.6 Bibliografia Básica, Complementar e Periódicos Especializados 

 

A Biblioteca Santa Bárbara tem por finalidade facilitar o acesso à cultura, 

à informação, à educação e ao lazer, contribuindo assim para a elevação do nível 

cultural e da qualidade de vida dos cidadãos. Está instalada em área de 820,92 

m2 dividida entre o acervo, guichês de atendimento, cabines para estudo 

individual, salão de estudos em grupo, guarda volumes, processamento técnico 

e restauração, laboratório de estudo com acesso à internet, processadores de 

texto e acesso à base de dados física e virtual da biblioteca, além de wireless 

em todo o ambiente. A atualização do acervo é permanente e crescente. A 

aquisição é de acordo com indicações dos coordenadores dos cursos, dos 

professores e solicitações de alunos ou ainda em virtude de novas publicações 

disponíveis no mercado e títulos de outras áreas do conhecimento que 

contribuam para a formação técnica e humanística da comunidade acadêmica, 

de forma a atender as necessidades de todas as disciplinas.  
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A biblioteca é aberta a toda a comunidade acadêmica. Todos os livros e 

periódicos estão disponíveis para consulta. A retirada de material assim como a 

utilização dos equipamentos é restrita aos acadêmicos, funcionários, 

professores e egressos da instituição.  

O acervo é totalmente informatizado. O software bibliográfico utilizado é 

o Arches Lib desenvolvido pela Empresa WA-CORBI. O software permite a 

recuperação de dados através do título, autor, assunto, editora, local de 

publicação, tipo de documento. Sua interface é de fácil utilização obedecendo às 

normas da ABNT e o formato MARC; a base de dados é alimentada de acordo 

com o AACR2, para catalogação, CDU e CUTTER, para classificação, e, VCBS, 

para indexação. A biblioteca possui rede local composta de um servidor e seis 

terminais.  

O acervo digital é composto pela base de dados de livros eletrônicos 

Minha Biblioteca e pela base de dados de periódicos eletrônicos Medline e 

Academic Search Elite através de link em sitio institucional, ou ainda por meio 

dos portais do aluno e do professor. O acesso é possível através dos dois 

laboratórios de estudo existentes ou via wireless por computadores pessoais, 

smartphones e tablets.  

A bibliografia básica, do Serviço Social do UniSL, está elaborada de 

acordo com as habilidades da matriz de referência do curso com a finalidade de 

atender a formação do perfil do egresso proposta. 

A bibliografia básica contempla 3 (três) títulos por unidade curricular, está 

atualizada e tombada no patrimônio da instituição, atendendo aos programas de 

todas as disciplinas do curso. As unidades curriculares que possuem os 3 (três) 

títulos das unidades curriculares físicos, estão presentes na proporção média de 

1 exemplar para 9 vagas, enquanto as disciplinas que possuem 2 títulos físicos 

e 1 virtual (Minha Biblioteca) poderão configurar a proporção média de no 

máximo 1 exemplar para 12 vagas anuais autorizadas. 

 

6.7 Bibliografia complementar por unidade curricular (UC) 
 

O acervo da bibliografia complementar do curso de graduação em Serviço 

Social do UniSL, atende aos descritores e programas apresentados nas 

respectivas disciplinas, também de forma física e/ou virtual. A bibliografia 

complementar encontra-se atualizada, e possui indicação de 5 títulos para cada 
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unidade curricular, para consulta do acadêmico, e estão tombados junto ao 

patrimônio da instituição e disponíveis para consulta no acervo físico e eletrônico 

do UniSL. Cada um dos 5 títulos disponíveis, quando na forma física, possuem 

pelo menos 2 exemplares de cada. 

O acervo de periódicos do UniSL, conta com títulos de variadas áreas do 

âmbito científico e informativo, inclusive as multidisciplinares, e garante a 

formação de coleção com no mínimo os fascículos dos últimos três anos das 

publicações. 

O UniSL disponibiliza a comunidade acadêmica o acesso à base de dados 

de periódicos eletrônicos Medline e Academic Search Elite especializados nas 

áreas do conhecimento de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, 

Ciências da Saúde e Ciências Exatas e da Terra.  

O contrato anual de assinatura mensal da base de dados de periódicos 

eletrônicos também garante a atualização do acervo que, respeitando o embargo 

contratual, disponibiliza artigos dos mais antigos aos mais atualizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
 

O Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário São Lucas Ji-

Paraná - UniSL Ji-Paraná, registrado na Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa - CONEP, é de um órgão colegiado, multidisciplinar, com múnus 

público de natureza técnico-científica, de caráter consultivo, deliberativo e 

educativo, constituído nos termos da Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 

2012 e da Norma Operacional nº 001/2013 de 30 de setembro de 2013, do 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 
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O CEP da instituição, foi criado em 01 de dezembro de 2006, com o 

propósito de defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro 

dos padrões ético-científicos, tendo a competência de regulamentar, analisar e 

fiscalizar a realização de pesquisas envolvendo seres humanos, seguindo as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas regidas pela CONEP. 

É formado por profissionais de ambos os sexos de várias áreas do 

conhecimento e representantes da comunidade que atuam voluntariamente 

garantindo a interdisciplinaridade, a isenção de interesses e o bem comum num 

serviço que se caracteriza pelo “múnus público”. Tudo apoiado pela infra-

estrutura necessária colocada à disposição pela IES. Conta com funcionário 

administrativo que atende aos pesquisadores de segunda à sexta-feira no 

horário de 8h às 12h e das 13h30min às 18h, com secretária própria que dispõe 

de todos os materiais e equipamentos necessários ao seu pleno 

desenvolvimento e uma agenda de reuniões organizada e disponibilizada, com 

antecedência, aos pesquisadores responsáveis. Atualmente o CEP do UniSL 

encontra-se sob presidência da Professora Susana Maria Mana de Araoz. 

De acordo com as Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa 

com Participação de Seres Humanos – (Res. CNS 466/12, II.4), “toda pesquisa 

envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê 

de Ética em Pesquisa” e cabe à instituição, na qual se realizam as investigações, 

zelar pelo cumprimento das disposições citadas. 

O CEP do UniSL Ji-Paraná vem desenvolvendo seu trabalho em conjunto 

com a comunidade acadêmica e científica do Estado de Rondônia, de forma 

contínua, informando e esclarecendo sobre a questão da ética em pesquisa 

nesse estado, para que haja respeito em relação ao sujeito da pesquisa, ser 

humano, que deve ser tratado com dignidade. 
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