
Serviço Social

Universidade Federal 
do Espírito Santo

Centro de Ciências 
Jurídicas e Econômicas



Serviço Social 

teórica, técnica e política para atuar 

realidade social nos âmbitos público e 

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, teórico-

metodológicos e técnico-operativos, 

é generalista e potencializada pelo 

oportunizando ao/à estudante inserção 

vinculados diversas temáticas, como: 

sociais e cidadania, políticas públicas 

em saúde e saúde mental, etc.



PERFIL DO PROFISSIONAL

nos diversos níveis de prestação dos serviços 

sociais, em geral, nas políticas públicas, como 

por exemplo, Assistência Social, Saúde, Pre-

vidência Social, Desenvolvimento Urbano e 

Habitação, Educação, Direitos Humanos e Se-

gurança Pública, Poder Judiciário, institutos de 

serviços e benefícios voltados aos trabalhado-

res de possas jurídicas de direito privado (ex: 

empresas).

ESTRUTURA CURRICULAR

O bacharelado em Serviço Social pela Ufes 

orienta-se por uma direção social organica-

permeadas pela ação dos trabalhadores e do 

capital e em disputa no âmbito do Estado e da 

sociedade civil. 

organizada a partir de três núcleos de fun-

-

mentos Teórico-metodológicos da Vida Social, 

-

Esses núcleos subdividem-se em disciplinas a 

serem cursadas regularmente durante oito se-

mestres letivos, totalizando uma carga horária 

mínima de 3.030 horas.

Serviço Social



Duração: A duração média do curso de Serviço Social 

estudante poderá integralizar todo o curso em até 07 

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 

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

-

-

preender a realidade social, o seu movimento histórico, 

Social e a apropriação e/ou formulação de novas es-

-

to do homem e da sociedade, permita aos estudantes 

e professores a produção de conhecimentos relevantes 

-



-

-

-

mentais de trabalho, já experimentados na 

as disciplinas e os núcleos temáticos nas dife-

rentes áreas.

SAIBA MAIS

Lei nº 8662/93, de 07 de junho de 1993 – 

-

tente Social.

CFESS – Conselho Federal de Serviço Social e 

CRESS/ES 17ª Região – Conselho Regional de 

Serviço Social: responsáveis pela normatiza-

-

Resolução CFESS nº 273/93, de 13 de março 

-

nal dos Assistentes Sociais e dá outras provi-

dências. 

ABEPSS - Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social

Site: www.abepss.org.br 



Colegiado de Serviço Social

Tel. (27) 4009-2596

socialufes@yahoo.com.br

http://portal.ufes.br/
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