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Serviço Social
2FXUVRGH6HUYL©R6RFLDOGD8)(6
IRUPDSURʻVVLRQDLVFRPFRPSHW¬QFLD
teórica, técnica e política para atuar
QRHQIUHQWDPHQWRGDVH[SUHVV·HV
GDTXHVW¥RVRFLDO+DELOLWDRVDV
SURʻVVLRQDLVSDUDDLQWHUYHQ©¥RQD
realidade social nos âmbitos público e
SULYDGR21*ȒVHPRYLPHQWRVVRFLDLV
por meio de projetos e políticas sociais,
conhecendo desde a concepção e
processos de formulação e gestão até
sua efetiva execução e avaliação. A
formação acadêmica, composta por
conteúdos ético-políticos, teóricometodológicos e técnico-operativos,
é generalista e potencializada pelo
FRQWDWRFRPWHP£WLFDVHVSHF¯ʻFDV
oportunizando ao/à estudante inserção
HPQ¼FOHRVGHSHVTXLVDHH[WHQV¥R
vinculados diversas temáticas, como:
FULDQ©DHDGROHVFHQWHMXYHQWXGH
HSURWDJRQLVPRSHVVRDVLGRVDV
WUDEDOKRYLRO¬QFLDGLUHLWRVKXPDQRV
PRYLPHQWRVHSU£WLFDVVRFLDLVSRO¯WLFDV
sociais e cidadania, políticas públicas
em saúde e saúde mental, etc.

Serviço Social
PERFIL DO PROFISSIONAL
2DVVLVWHQWHVRFLDO«XPSURʻVVLRQDOTXHDWXD
nos diversos níveis de prestação dos serviços
sociais, em geral, nas políticas públicas, como
por exemplo, Assistência Social, Saúde, Previdência Social, Desenvolvimento Urbano e
Habitação, Educação, Direitos Humanos e Segurança Pública, Poder Judiciário, institutos de
SHVTXLVDDO«PGH21*VPRYLPHQWRVVRFLDLVH
serviços e benefícios voltados aos trabalhadores de possas jurídicas de direito privado (ex:
empresas).

ESTRUTURA CURRICULAR
O bacharelado em Serviço Social pela Ufes
orienta-se por uma direção social organicaPHQWHYLQFXODGD¢VFRQʻJXUD©·HVHVWUXWXUDLV
HFRQMXQWXUDLVGDTXHVW¥RVRFLDOH¢VIRUPDV
KLVWµULFDVGRVHXHQIUHQWDPHQWRTXHV¥R
permeadas pela ação dos trabalhadores e do
capital e em disputa no âmbito do Estado e da
sociedade civil.
3DUDWDQWRGLVS·HGHXPDHVWUXWXUDFXUULFXODU
organizada a partir de três núcleos de funGDPHQWD©¥RTXDLVVHMDP1¼FOHRGH)XQGDmentos Teórico-metodológicos da Vida Social,
1¼FOHRGH)XQGDPHQWRVGD)RUPD©¥R6µFLR+LVWµULFDGD6RFLHGDGH%UDVLOHLUDH1¼FOHRGH
)XQGDPHQWRVH,QVWUXPHQWD©¥RGR7UDEDOKR
3URʻVVLRQDO
Esses núcleos subdividem-se em disciplinas a
serem cursadas regularmente durante oito semestres letivos, totalizando uma carga horária
mínima de 3.030 horas.

Duração: A duração média do curso de Serviço Social
«GHDQRVRTXHHTXLYDOHDSHU¯RGRVOHWLYRV2
estudante poderá integralizar todo o curso em até 07
DQRVGXUD©¥RP£[LPDH[LJLGDSHOR&RQVHOKR1DFLRQDO
de Educação.
Horário de aulas: O curso é matutino, com disciplinas
sendo ministradas entre 7h e 13h. As disciplinas de
estágio supervisionado ocorrem regularmente entre o
5º e o 7º períodos e, durante estes períodos, a carga
horária de campo ocorre em turno alternativo ao das
disciplinas, podendo ser vespertino, noturno, ou ainda
QRVʻQDLVGHVHPDQD

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL
ș$SURSULDUFRQKHFLPHQWRVFLHQW¯ʻFRVIRUPDGRVQR¤PELWRGDVFL¬QFLDVVRFLDLVTXHSHUPLWDPDRDOXQRFRPpreender a realidade social, o seu movimento histórico,
HFDGDFRQMXQWXUDGHVFREULQGRQDVFRQGL©·HVFRQFUHWDV
RVOLPLWHVHDVSRVVLELOLGDGHVGDD©¥RSURʻVVLRQDO
ș5HFXSHUDUFULWLFDPHQWHHVWUDW«JLDVGHLQWHUYHQ©¥R
SURʻVVLRQDOIRUPXODGDVKLVWRULFDPHQWHSHOR6HUYL©R
Social e a apropriação e/ou formulação de novas esWUDW«JLDVTXHSHUPLWDPDRHVWXGDQWHLQVFUHYHUVHQR
SURFHVVRGHWUDQVIRUPD©¥RGDVRFLHGDGH
ș)RUPDUDWLWXGHLQYHVWLJDWLYDTXHMXQWDPHQWHFRPR
GRP¯QLRGRLQVWUXPHQWDOGHSHVTXLVDHGHHQWHQGLPHQto do homem e da sociedade, permita aos estudantes
e professores a produção de conhecimentos relevantes
SDUDDIRUPD©¥RDFDG¬PLFDHSDUDRWUDEDOKRSURʻVVLRQDO
ș8WLOL]DUDSU£WLFDHQTXDQWRLQVW¤QFLDGHDUWLFXOD©¥R
HQWUHHQVLQRSHVTXLVDHH[WHQV¥RHGHYLQFXOD©¥RHQWUH
XQLYHUVLGDGHHVRFLHGDGH

ș3RVVLELOLWDUDRFXUVRXPDGLQ¤PLFDGLG£WLFRSHGDJµJLFDTXHSURGX]DRGHVHQYROYLPHQWR
GHXPDSUHQGL]DGRDPSORHGLYHUVLʻFDGRSDUD
RVHVWXGDQWHV
ș&ULDUPHFDQLVPRVGHHQVLQRDSUHQGL]DJHP
TXHYDORUL]HPRHVWXGDQWHFRPRVXMHLWRGHVWH
SURFHVVR
ș,QWURGX]LUQRGHEDWHWHP£WLFDVVHPSUHUHQRYDGDVSHODUHDOLGDGHQRFDPSRVRFLDO
ș,QWURGX]LUDVSHFWRVGDIRUPD©¥RSURʻVVLRQDO
WDQWRUHODWLYRVDFRQWH¼GRVTXDQWRDLQVWUXmentais de trabalho, já experimentados na
VRFLHGDGH
ș&ULDUXPDDUWLFXOD©¥RPDLVKDUP¶QLFDHQWUH
as disciplinas e os núcleos temáticos nas diferentes áreas.

SAIBA MAIS
Lei nº 8662/93, de 07 de junho de 1993 –
5HJXODPHQWDRH[HUF¯FLRGDSURʻVV¥RGH$VVLVtente Social.
CFESS – Conselho Federal de Serviço Social e
CRESS/ES 17ª Região – Conselho Regional de
Serviço Social: responsáveis pela normatiza©¥RRULHQWD©¥RHʻVFDOL]D©¥RGRH[HUF¯FLRSURʻVVLRQDOHPQ¯YHOQDFLRQDOHUHJLRQDO
6LWHZZZFIHVVRUJEUZZZFUHVVHVRUJEU
Resolução CFESS nº 273/93, de 13 de março
GHȏDSURYDR&µGLJRGHWLFD3URʻVVLRnal dos Assistentes Sociais e dá outras providências.
ABEPSS - Associação Brasileira de Ensino e
Pesquisa em Serviço Social
Site: www.abepss.org.br
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