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EMENTÁRIO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

PRIMEIRO PERÍODO 

Disciplina: Introdução ao Serviço Social 

Ementa 

 A origem e evolução (profissionalização) do Serviço Social como fato histórico-

social. A relação do Serviço Social com as tendências econômicas e sócio-filosóficas 

que viabilizaram a reflexão sobre o homem/sociedade e sua relação global. 

Movimentos sociais internacionais e sul-americanos. A institucionalização da 

profissão ante a estatização da questão social. Crises contemporâneas e a emersão de 

novos atores no enfrentamento da questão social. O processo de consolidação da 

profissão: a intermediação entre as demandas sociais versus reprodução das relações 

sociais.  

Disciplina: Fundamentos Sociológicos 

Ementa 

 Surgimento e as condições históricas do desenvolvimento da sociologia como 

ciência; Sociologia: objetivos, métodos, objeto de estudo, técnicas de pesquisa e 

conceitos fundamentais; Visão geral e crítica das grandes correntes sociológicas. A 

emergência da sociedade burguesa e a constituição do Ser Social. O pensamento 

sociológico de Comte, Émile Durkheim, Marx Weber e Karl Marx. As Principais 

tendências sociológicas contemporâneas. 

 

Disciplina: Economia Política 

Ementa 

 Conceito e objetivo da ciência econômica, seu significado e método. Relação da 

economia com outras ciências sociais. Introdução às principais correntes do 

pensamento econômico, a partir das abordagens de alguns autores (Smith, Ricardo, 

Marx, Keynes). Setor público na economia. Transformação do Papel do Estado na 

sociedade contemporânea. 
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Disciplina: Filosofia 

Ementa 

 Origem e evolução da filosofia. O objeto, a linguagem e o método da filosofia. A 

filosofia e as ciências. Filosofia e Sociedade. Períodos da Filosofia Grega. Principais 

Períodos da História da Filosofia. Leitura e interpretação de textos de grandes 

filósofos, como Platão, Aristóteles, Rousseau, Kant. Aspectos da Filosofia 

Contemporânea: Principais Correntes do século XX – marxismo, existencialismo, 

neotomismo. Aprendendo a filosofar: A razão; A verdade; A lógica, o conhecimento, 

a metafísica, a ciência. O Mundo da Pratica: Religião, Ética, Política. Cuidar da 

preparação dos educandos para a vida, para o exercício da cidadania, para a educação 

ambiental e para o mercado de trabalho, mormente no campo do Serviço Social. 

Disciplina: Leitura e Interpretação de Texto 

Ementa 

 Conceitos básicos de leitura; o estudo das várias possibilidades de leitura de um 

texto. Tipos de leitura. Alteração do sentido das palavras de acordo com o contexto. 

Língua: variação e norma; elementos estáveis e instáveis da língua. Conceitos, 

formas e níveis da linguagem falada e escrita. Elementos da comunicação e funções 

da linguagem. Paráfrase; técnicas de resumo. Particularidades lexical da gramática 

contextualizada. Texto: elementos estruturais; tipos de texto; mecanismos de 

compreensão e construção do texto. Intertextualidade. Elementos da gramática 

normativa concernente à gramática específica: estudo assistemático. 

 

SEGUNDO PERÍODO 

Disciplina: Fundamentos Históricos e Teórico-metodológicos do Serviço Social I 

Ementa 

 Elementos históricos do Serviço Social no Brasil na década de 1930; A “questão 

social” no Brasil e as formas de seu enfretamento: Igreja e Estado; Fundamentos 

teórico-metodológicos do Serviço Social conservador: tomismo, neotomismo, 

positivismo e funcionalismo; A emergência do Serviço Social como profissão no 

contexto do capitalismo monopolista; A reprodução do capital e suas implicações no 
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Serviço Social: trabalho assalariado alienado e alienação da vida social – 

consequências da sociabilidade capitalista. 

Disciplina: Formação Sócio-Econômica do Brasil 

Ementa 

 Formação social, econômica e política da nação brasileira sob uma perspectiva 

histórica, articulada aos acontecimentos internacionais que proporcionaram a atual 

configuração político-sócio-econômica do país.  

Disciplina: Antropologia Social 

Ementa 

 Noções básicas de Antropologia; Método etnográfico; Construção do conceito de 

cultura; Estudo e reflexão das principais abordagens teóricas da Antropologia 

contemporânea no estudo dos problemas sócio-culturais e das minorias, como as 

relações raciais, indígenas, de gênero, geração, estigma, exclusão social. A 

construção das identidades sociais. A importância da Educação Ambiental. 

Religiosidade, costumes e expressões culturais dos diferentes segmentos sociais, com 

ênfase para a realidade brasileira e as particularidades regionais. 

Disciplina: Metodologia do Trabalho Científico 

Ementa 

 Evolução do conhecimento. Métodos e técnicas científicas. Técnicas de coleta de 

dados. Pesquisa e tipos de pesquisa. Procedimentos didáticos ( Resumo, resenha, 

fichamento ). Projeto de pesquisa. Memorial. Normas de ABNT. 

 

Disciplina: Direito e Legislação Social 

Ementa 

 Noções Gerais de Direito (Introdução ao Estudo do Direito): O Direito e a Ordem 

Social: O Direito Como Instrumento Ideológico do Estado; Ramos do Direito: 

Direito Constitucional, Direito Penal: Temas Relacionados:(Aborto, Eutanásia, Lei 

Antitóxicos,Lei Maria da Penha; Direito e Educação Ambiental); Direito  Civil 

(Direito de Família: Alimentos Para o Menor, Da Proteção da Pessoa dos Filhos); A 
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Constituição Federal de 1988: O Estado Democrático de Direito e o Regime Militar, 

Dos Princípios Constitucionais (O Art. 5º e Seus Principais Incisos). Dos Direitos 

Sociais: A Flexibilização do Direito do Trabalho, Direito do Trabalho na 

Constituição. Da Ordem Social: da Seguridade Social, Previdência Social, 

Assistência Social. Políticas de Atenção às Crianças: O Estatuto da Criança e do 

Adolescente e Seus Principais Artigos. Políticas de Atenção aos Idosos: O Estatuto 

do Idoso e Seus Principais Artigos. Programa Nacional dos Direitos Humanos. 

 

TERCEIRO PERÍODO 

 

Disciplina: Fundamentos Históricos e Teórico-metodológico do Serviço Social II 

Ementa 

 Contexto sócio-histórico do Brasil: o desenvolvimento e a consolidação do capital 

monopolista e suas transmutações; do processo de “erosão” do Serviço Social 

tradicional ao movimento de renovação do Serviço Social no Brasil; a perspectiva 

modernizadora Araxá e Teresópolis; Determinantes Históricos da Consolidação do 

Serviço Social na sociedade brasileira. Processo de Renovação do Serviço Social no 

Brasil. 

Disciplina: Ciência Política 

Ementa 

 Origem e história do pensamento político: Grécia, Roma, Idades Média e Moderna. 

A formação do Estado Moderno e da Sociedade Civil. As teorias do Estado e o 

pensamento dos autores clássicos: Maquiavel, Hobbes, Rosseau, Locke, Karl Marx, 

Gramsci, Lukács. As contribuições da Ciência Política para a análise do Estado 

brasileiro. Questões contemporâneas: poder, democracia, soberania, alienação, 

ideologia, hegemonia, autocracia, cidadania, educação ambiental, participação 

política, políticas públicas, reforma do Estado. A relação entre o público e privado, 

entre o global, o nacional e o local. 

Disciplina: Política Social I 



 
 
 

Formar profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento do país embasados na responsabilidade 

social e na ética visando o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos. 

Rua Monsenhor Frota, nº 609, CEP 63430 – 000, ICÓ - CE 
Contatos: (88) 35619200 

Facebook: facebook.com/icofvs 
Web: www.fvs.edu.br 

Ementa 

 A questão social e o desenvolvimento do sistema brasileiro de proteção social. O 

papel do Estado e dos sujeitos políticos na formação de políticas sociais públicas e 

privadas. Desenvolvimento e principais abordagens teóricas da Política Social. A 

formação do Estado de Bem Estar Social (principais influências teóricas). 

Globalização, reestruturação produtiva, revolução tecnológica, reforma do Estado e 

flexibilização dos direitos. Crises e transformações societárias e seu rebatimentos em 

torno dos padrões de proteção social.  

Disciplina: Questão Social 

Ementa 

 Dimensão teórico-conceitual: concepções e transformações históricas no contexto do 

sistema capitalista. A questão social e o desenvolvimento da profissão do Serviço 

Social. Padrão de acumulação do capital e questão social. Transformações 

contemporâneas do capitalismo e questão social: reestruturação produtiva e 

neoliberalismo. Estado no enfrentamento da questão social e o Serviço Social. 

Questão social no Brasil e expressões na região nordeste. As expressões da questão 

social colocados ao Serviço Social: desigualdades sociais, questão social e exclusão, 

relações étnico-raciais e indígenas, desemprego, precarização do trabalho e educação 

ambiental. 

Disciplina: Psicologia Social 

Ementa 

 Evolução histórica. Perspectiva sócio-histórica da subjetividade. A Psicologia Social 

no Brasil. Abordagens dos temas mais relevantes da Psicologia Social, dando ênfase 

a uma leitura sócio- histórica da subjetividade e dos fenômenos sociais. Refletir uma 

atuação comprometida com a transformação social. 

 

QUARTO PERÍODO 

Disciplina: Fundamentos Históricos e Teórico-metodológico do Serviço Social 

III 
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Ementa 

O Serviço Social e o Movimento de Reconceituação. O Serviço Social na década de 

1980 – construção e consolidação do projeto profissional crítico. Introdução ao 

debate contemporâneo do Serviço Social. Estruturas fundamentais do capitalismo e a 

produção sistemática da “questão social” – alienação do trabalho e acumulação 

privada da riqueza socialmente produzida.   

Disciplina: Política Social II 

Ementa 

 Estado, Regulação Social e Controle democrático. Constituição dos direitos sociais 

no Brasil. As funções da Política Social no capitalismo “tardio”. Organização, gestão 

e avaliação das Políticas Sociais no Brasil. A Política Social Brasileira no século 

XXI: a Seguridade Social e as políticas sociais setoriais. O debate sobre os Mínimos 

Sociais e a análise acerca dos principais programas sociais governamentais. O 

Trabalho do Assistente Social no campo das Políticas Sociais.  

Disciplina: Informática 

Ementa 

 Informática e Processamento de Dados. O Hardware de Computadores. Importância 

da Educação Ambiental. O Software de Computadores; Sistema Operacional. 

Internet: conceitos, acesso e navegação. Sistemas de Buscas. Correio Eletrônico. 

Aplicativos de escritório: criação e formatação de apresentações, documentos, 

planilhas com fórmulas e funções. Recursos multimídia. Conectividade e 

disseminação da informação. Normas de documentação da ABNT para trabalhos 

acadêmicos. 

Disciplina: Classes e Movimentos Sociais I  

Ementa 

 Determinantes históricos e sociais do desenvolvimento de comunidade, e suas 

perspectivas teóricas. Conceitos fundamentais de desenvolvimento de comunidade: a 

comunidade como unidade de análise e intervenção; o desenvolvimento de 

comunidade como instrumento de desenvolvimento. Relações étnico-raciais, 
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indígena e afro descendência. Formas de intervenção na atualidade; procedimentos 

metodológicos no desenvolvimento de comunidade. 

Disciplina: Trabalho e Sociabilidade 

Ementa 

 Trabalho e Sociedade; A centralidade do trabalho na constituição da sociabilidade 

humana; O trabalho na sociedade capitalista: produção socializada e apropriação 

privada da riqueza; O acesso ao mercado de trabalho. Implicações da informatização, 

terceirização, feminização, sociabilidade, ação cultural do trabalhotrabalho, 

fleexibilização e precarização doe trabalho e emprego; A polêmica em torno da crise 

da sociedade do trabalho e metamorfoses do trabalho. 

 

QUINTO PERÍODO 

Disciplina: Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social 

IV 

Ementa 

 O Processo de redemocratização dos anos de 1980: a hegemonia do pensamento 

marxista no Serviço Social e a (re)definição da Direção Social Crítica. Influência da 

tradição marxista no Serviço Social. Transformações contemporâneas do capitalismo 

e o Serviço Social. As Diretrizes Curriculares e os novos rumos da profissão nos 

anos 1990. A (re) configuração da direção social do Serviço Social e sua relação com 

a construção do projeto ético-político e profissional. Tendências teóricas no Serviço 

Social: neoconservadorismo influenciado pela tendência pós-moderna e a tradição 

marxista.  

Disciplina: Classes e Movimentos Sociais II 

Ementa 

 Estudo da estrutura de classes sociais na sociedade brasileira e sujeitos políticos 

coletivos. As classes trabalhadoras: condições de vida, educação ambiental, trabalho, 

sócio-culturais e organização política. Constituição da participação social na 

sociedade brasileira e sua interlocução com movimentos sociais a partir dos anos de 
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1980. Novas formas de movimentos sociais e sua articulação com a prática 

profissional. Relação dos movimentos sociais junto às classes sociais na sociedade 

contemporânea. Terceiro Setor e Movimentos Sociais enfocando a relação com o 

Serviço Social. Relações étnicas e raciais na atualidade. 

Disciplina: Processos de Trabalho e o Serviço Social 

Ementa 

 Atuação do Serviço Social nos processos de trabalho. A inserção do assistente social 

nos órgãos estatais e as implicações no trabalho profissional. O uso do instrumental 

técnico-operativo no desempenho da atuação profissional nas diferentes inserções 

institucionais do setor público e privado: demandas e estratégias de ação para o 

Serviço Social. O trabalho profissional: análise das práticas profissionais a partir da 

realidade do cotidiano do mercado de trabalho. 

Disciplina: Ética Profissional 

Ementa 

 Os fundamentos históricos, ontológicos e teóricos da dimensão ética e moral da vida 

social. Ética e política como dimensões objetivas do ser social. A inserção da ética na 

reflexão do Serviço Social brasileiro: desenvolvimento histórico. O projeto ético-

político do Serviço Social e sua relação com os projetos societários. A Lei de 

regulamentação da profissão. Códigos de Ética de 1947, 1965, 1975, 1986 e 1993. O 

papel da ética na formação e no exercício profissional. Ética e cotidiano: 

fundamentos para uma nova práxis. Ética, direitos humanos e relações étnico-raciais. 

Ética e capitalismo: elementos teóricos para um debate crítico. 

Disciplina: Métodos Quantitativos 

Ementa 

 A natureza da estatística. Coleta, apuração e apresentação tabular e gráfica dos 

dados. Medidas de tendência central. Noções básicas sobre cálculo das 

probabilidades. Distribuição, amostragem, correlação e regressão. Números índices. 

Testes de hipóteses e séries temporais. Histogramas. 
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SEXTO PERÍODO 

Disciplina: Administração em Serviço Social 

Ementa 

 Apresentação teórica e conceitual do pensamento administrativo, considerando suas 

influências para o desenvolvimento e consolidação das estruturas organizacionais e 

racionalização das atividades produtivas na sociedade. As transformações 

provocadas no mundo do trabalho e nas relações de produção a partir da orientação 

político-ideológica do processo de reestruturação produtiva. Rebatimentos da 

reestruturação produtiva na atuação do assistente social: análise da redefinição das 

competências e atribuições lançadas ao profissional, bem como das alterações 

promovidas no âmbito das condições de trabalho. Particularidades da intervenção do 

assistente social no processo de organização da produção e do 

consumo/gerenciamento da força de trabalho: requisições e demandas institucionais; 

mercado de trabalho; desafios lançados ao exercício profissional. 

Disciplina: Pesquisa Social 

Ementa 

 Fundamentos teórico-metodológicos e epistemológicos na produção do 

conhecimento científico; pesquisa nas ciências sociais e humanas; Identificação e 

construção do problema – objeto de estudo. Projeto de Pesquisa. Pesquisa 

quantitativa e qualitativa. Leitura e Indicadores sócio-econômicos. A utilização de 

questionários, entrevistas, estudo de caso, documentos, história de vida na produção 

de conhecimento sobre as relações sociais, na prática do Serviço Social. 

Disciplina: Metodologia do Trabalho Social 

Ementa 

 A produção do conhecimento no Serviço Social; O estágio supervisionado 

considerado como espaço privilegiado para a aprendizagem na formação 

profissional; as relações sociais na instituição e natureza de seu projeto de política 

social; aspectos ético-políticos da prática profissional; instrumental técnico-operativo 

do processo de ensino-aprendizagem; instituições onde se desenvolvem as políticas 

sociais e as metodologias do trabalho social. 
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Disciplina: Seguridade Social e Serviço Social 

Ementa 

A trajetória histórica da assistência social, da saúde e da previdência social nas 

sociedades capitalistas. A constituição da seguridade social no Brasil a partir do 

modelo europeu. O sistema de seguridade social inserido na Constituição Federal 

Brasileira de 1988 como uma política de direito. Análise das políticas de previdência 

social, assistência social e saúde a partir da sua natureza, bases conceituais e legais, 

princípios e diretrizes. Influência da política de Seguridade Social na redução das 

desigualdades sociais. A atuação do assistente social no campo da Seguridade Social. 

Disciplina: Estágio Supervisionado I 

Ementa 

 Inserção do aluno na realidade das instituições/organizações para observação, 

sistematização da observação (diário de campo) e avaliação diagnóstica dos espaços 

de trabalho e das ações do Serviço Social. Reflexão acerca da prática profissional e o 

acompanhamento e sistematização da integração da teoria/ prática. Relação entre a 

dimensão investigativa e interventiva da profissão. Reflexão da realidade social onde 

o estagiário está inserido. Contextualização do campo de estágio e das políticas 

sociais/ setoriais. Delimitação do objeto de estudo e elaboração do plano de 

intervenção. Oficinas de Supervisão. 

 

SÉTIMO PERÍODO 

Disciplina: Instrumentalidade no Serviço Social 

Ementa 

 Instrumentalidade e o debate da razão. Instrumental teórico e técnico-operativo da 

prática; referencial teórico de mediação no conhecimento do objeto da prática e 

procedimentos práticos de intervenção; instrumentais de documentação, de registro e 

de encaminhamentos dos procedimentos profissionais; instrumental técnico-

operativo da prática (técnicas de intervenção individual e grupal); os instrumentos 

(fichas, prontuários, pareceres, atas); estudo analítico e intervenção prática no 

contexto social. 
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Disciplina: Planejamento Social 

Ementa 

 Processos e técnicas do planejamento. Aspectos sociais do planejamento. 

Condicionamentos sociais e econômicos e administrativos. Planejamento integrado. 

Planejamento como processo de mudança. Aspectos técnicos e metodológicos. 

Etapas do planejamento. Fixação de prioridades, objetivos e metas. Planejamento e 

gestão de serviços nas diversas áreas sociais. 

 

Disciplina: Estagio Supervisionado II 

Ementa 

 Dar continuidade à operacionalização do estágio, através da articulação dos 

elementos constitutivos da ação profissional do assistente social. Sistematização da 

supervisão na articulação dimensão investigativa e interventiva. Supervisão das 

atividades práticas e pedagógicas. Produção do conhecimento através da construção 

do projeto de pesquisa e fundamentação teórica das categorias de análise de estudo. 

A viabilização da pesquisa de campo propriamente dita. Oficinas de supervisão.  

 

OITAVO PERÍODO 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso 

Ementa 

 Desenvolvimento e aprimoramento do TCC (coleta, tratamento, análise e 

interpretação teórico-metodológica dos dados da pesquisa empírica, análise e 

interpretação dos dados). Estruturação metodológica do Trabalho de Conclusão de 

Curso. Elaboração e apresentação (defesa) do TCC - socialização dos resultados. O 

TCC se caracterizará como um trabalho monográfico de sistematização do 

conhecimento resultante de indagações geradas a partir das experiências nas 

disciplinas de Estágio Supervisionado I e II, elaborado conforme normas de 

documentação estabelecidas pela ABNT.  

Disciplina: Gestão Social 
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Ementa 

A gestão social e os modelos produtivos. A Gestão social pública, privada e terceiro 

setor. A análise institucional e as relações entre o global/local no âmbito social; 

heterogeneidade e flexibilização das políticas expressas nos serviços e programas 

sociais. Os tipos e formas de gestão social - via processos de descentralização, 

municipalização. A questão do orçamento participativo e democrático. Assessoria e 

supervisão em políticas sociais e de educação ambiental. O assistente social enquanto 

gestor social.  

 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

Disciplina: Serviço social e políticas de atenção á criança e adolescente 

Ementa 

 O processo histórico da política de atenção à criança e ao adolescente. O 

reordenamento jurídico-institucional e os mecanismos de operacionalização. A 

elaboração e efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Análise em torno 

da situação de crianças e adolescentes em situação de risco, de abandono, que vivem 

nas ruas e/ou abrigos, trabalho infanto-juvenil, a violência e a exploração sexual de 

meninas e meninos. Análise dos programas sociais votados para a infância e a 

juventude no Brasil. 

Disciplina: Serviço Social e Política de Atenção à Família 

Ementa 

 O estudo da família no contexto social. Sua história, funções e papéis 

desempenhados. Suas vinculações aos fatores sócioculturais de cada sociedade. 

Construção histórica do trabalho com família no contexto social e sua identificação 

como unidade de referência das políticas sociais, inserido no espaço de 

reordenamento institucional. A questão social da família, os processos de atenção 

desenvolvidos pelo Estado e pelo Serviço Social e a inter-relação sócio-institucional. 
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Disciplina: Gerontologia Social 

Ementa 

 O processo de envelhecimento nas sociedades pós-modernas, pautado nas 

perspectivas biológicas (modificações físicas com senescência e com senilidade), 

psicológicas (alterações nas funções cognitivas: memória, aprendizagem, inteligência 

e linguagem; transtornos psicóticos e transtornos psicológicos, estes, marcados pelas 

seguintes alterações: ansiedade, somatoforme, adaptativo, personalidade) e sociais 

(família, relações intergeracionais, institucionalização, cuidador, aposentadoria, ócio 

e tempo livre, animação sociocultural e apoio social); o final da vida, a morte. A 

política de atenção ao idoso e os direitos sociais dos Idosos.  

 

 

 

Disciplina: Serviço Social e o Terceiro Setor 

Ementa 

 Surgimento e desenvolvimento do terceiro setor no Brasil. O papel do terceiro setor 

no atual padrão de proteção social no Brasil. A relação do serviço social com o 

terceiro setor. O debate em torno das questões atuais: filantropia empresarial, ONGs, 

entidades filantrópicas, responsabilidade social. 

Disciplina: Serviço Social e o Trabalho Jurídico 

Ementa 

Emersão do Serviço Social na área sócio-jurídica. Serviço Social jurídico e seus 

vínculos com os demais setores. As relações interdisciplinares e as relações de poder 

na área sócio-jurídica. Estratégias, instrumentos e técnicas-operativas frente às 

demandas sócio-jurídicas. Atuação do assistente social no campo de conflitos 

familiares/ conjugal, adoção e poder familiar e formação dos conselhos tutelares. A 

mediação familiar, a conciliação, a perícia social e o laudo social. Análise de temas 

sócio-jurídicos, como: violência intrafamiliar, violência contra a mulher, abuso 

sexual, etc. 
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Disciplina: Direitos Humanos 

Ementa 

 A história dos Direitos Humanos modernidade ética; a crise de transformação; os 

desafios da sociedade brasileira e particularmente da região do Cariri/Ceará, 

considerando as várias formas de discriminação e desrespeito aos direitos humanos. 

Educação Ambiental e Direitos Humanos. Afrodescendência, relações étnico-raciais, 

indígenas e Direitos Humanos. 

Disciplina: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

Ementa 

 Estudo da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, sua origem, conceitos básicos, 

definições e divisões; concentrando-se nos sinais da LIBRAS relacionados aos 

temas: sociais, economia e política, tendo como alvo oferecer ferramentas que 

facilitem a comunicação e o processo de ensino/aprendizagem entre os profissionais 

de Serviço Social e os portadores de deficiência auditiva. 

 

Disciplina: Tópicos Especiais em Serviço Social 

Ementa 

As condições sócio-históricas do processo de profissionalização do Serviço Social no 

Brasil e suas interpretações. Serviço Social e a produção e reprodução das relações 

sociais. O Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina e no 

Brasil. As perspectivas e demandas contemporâneas para o trabalho do assistente 

social. As políticas sociais e as principais formas de expressão da questão social no 

Brasil e o Serviço Social. O significado contemporâneo da questão social. 

Internacionalização do capital, acumulação flexível, hegemonia do projeto 

neoliberal. O redimensionamento da profissão ante as transformações societárias: 

condições e relações de trabalho, espaço ocupacional, atribuições. A trajetória da 

ética na história do Serviço Social. A construção e significado do projeto ético-

político profissional. A relação dialética entre teoria e prática. As especificidades da 

pesquisa em Serviço Social: a atitude investigativa como constituinte do processo de 

trabalho do assistente social. 


