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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

SERVIÇO SOCIAL 2016.1 

DISCIPLINA
 

CÓDIGO
 

FUNDAMENTOS  HISTÓRICOS 

TEÓRICOS METODOLÓGICOS III 
SS020 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

72 h 4º 

 

EMENTA 

Com base no Projeto Ético- Político aprofundar o debate profissional contemporâneo do 

Serviço Social e seu rebatimento na prática profissional, tendo a  refração da questão 

social no cotidiano da profissão e a contribuição do Serviço Social no estudo da questão 

social. 

 

OBJETIVOS 

GERAL: 

• Aprofundar o debate profissional sobre o Serviço Social, pautado no Projeto Ético 

Político, e o rebatimento das refrações da questão social na profissão a partir da 

década de 70 até os dias atuais 

 

ESPECÍFICO: 

• Problematizar as principais transformações econômicos políticas e sociais ocorridas, 

na Brasil, a partir da década 70, expressivas para a constituição da profissão 

• Discutir sobre o desenvolvimento teórico, histórico e metodológico da questão social 

no Serviço Social 

• Apresentar o processo de constituição das principais matrizes do conhecimento e da 

ação profissional do Serviço Social 

• Discorrer sobre o rebatimento do Projeto Ético Político na trajetória e prática 
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profissional do Serviço Social  

 

PERFIL DO EGRESSO SERVIÇO SOCIAL 

O perfil do bacharel em Serviço Social estabelecido coletivamente pela ABEPSS que 

propõe: 

• profissional que atua nas expressões da questão social, formulando e implementando 

propostas para o seu enfrentamento, por meio de políticas sociais públicas, empresariais, 

de organizações da sociedade civil e movimentos sociais; 

• profissional dotado de formação intelectual e cultural generalista crítica, competente em 

sua área de desempenho, com capacidade de inserção criativa e propositiva no conjunto 

das relações sociais e no mercado de trabalho; 

• profissional comprometido com os valores e princípios, sobretudo, os norteadores do 

código de ética do assistente social. 

Considera-se no processo formativo as competências e habilidades específicas, sendo que 

aformação deverá possibilitar desenvolvimento da capacidade de: 

• Elaborar, implementar e avaliar planos, programas e projetos sociais; 

• Planejar, organizar e administrar benefício e serviços sociais; 

• Realizar pesquisas que ofereçam subsídios paraa criação de políticas públicas;  

• Prestar assessoria e consultoriaàs diversas instituições públicas e privadas em matéria 

que incidem sobregarantia de direitos, de políticas sociais; 

• Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre matéria de 

Serviço Social. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

• Significado sócio histórico da profissão no processo de produção e reprodução social 

(síntese) 

• Transformações econômicos políticas e sociais ocorridas, na Brasil, a partir da década 

75, expressivas para a constituição da profissão 

• Desenvolvimento teórico, histórico e metodológico da questão social no Serviço Social 

 

UNIDADE II 

• Fundamentos relativos ao processo de constituição das principais matrizes do 

conhecimento e da ação do Serviço Social brasileiro na contemporaneidade. 

• Rebatimento do Projeto Ético Político na trajetória e prática profissional do Serviço 

Social 
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• Serviço Social na contemporaneidade no Brasil 

 

METODOLOGIA 

A busca nesta disciplina será a construção de um processo sócio educativo no qual 

professor, aluno construam juntos os conhecimentos necessários para a apreensão dos 

conteúdos apresentados ao longo do curso.  

Por se tratar de uma disciplina na qual, a análise crítica é essencial para a clareza 

conceitual nos encontros serão priorizados debates, produção de textos, aulas expositivas 

com participação ativa dos alunos e estudos de textos. 

 

AVALIAÇÃO 

•  A avaliação desta disciplina será formativa, sistemática e periódica com o objetivo de 

permitir ao aluno a possibilidade de participar de forma ativa ao longo de todo o 

semestre; 

 

• Na primeira unidade serão realizadas atividades escritas individuais/grupais com peso 

04 e uma prova com peso 06; 

 

• Na segunda unidade serão realizadas atividades escritas individuais/grupais (análise 

fílmica, debate e produção de texto sobre as temáticas das aulas expositivas) com 

peso 06 e uma prova com peso 04  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AMARO, S. 70 anos de serviço social no Brasil: tempo de reconhecimento do trabalho 

profissional. Curitiba: Appris,2013. 

NETTO, J.P. III CBAS: algumas referências para sua contextualização Serviço Social & 

Sociedade, São Paulo. n 100,p.550-678,out-dez, 2009. 

 

___________. A Construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social.In: MOTA, A.E. et 

al (orgs) Serviço Social e Saúde: formação e Trabalho Profissional. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2009,141-160 

 

CARDOSO, P. F. G. C. Ética e Projetos: os diferentes caminhos do serviço social no 

Brasil. Papel Social: Campinas, 2013. 

 

IAMAMOTO, M. V. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 



 4

profissional. São Paulo: Cortez, 2006. 

SILVA, I.M. F. da. Questão Social e Serviço Social no Brasil. Campinas: Papel Social, 

2014. 

 

SILVA e Silva M. (Org). O serviço social e o popular: resgate teórico-metodológico do 

projeto profissional de ruptura. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

.IAMAMOTO, M. V. Renovação e Conservadorismo no Serviço Social: ensaios críticos

São Paulo: Cortez, 2004.  

MARTINELLI, M. L. Serviço Social: identidade e alienação. São Paulo: Cortez, 2011. 

MONTAÑO.C.  A natureza do serviço social.  São Paulo: Cortez, 2009. 

NETTO, J. P. Ditadura e Serviço Social. Uma análise do Serviço Social no Brasil pós-

64. São Paulo: Cortez, 2006. 

SANTOS, J. S. “Questão Social”: particularidades no Brasil. São Paulo: Cortez, 2012. 

TEXEIRA, J. B.; BRAZ, M. O projeto ético político do Serviço Social. IN: CFESS/ABEPSS. 

Serviço Social: direitos sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 

2009.  

 

COLEGIADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 


