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1 IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 
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2 APRESENTAÇÃO 

  

O presente documento é oriundo de um processo de análise e revisão do Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação em Serviço Social (Bacharelado) que resultou no conjunto de 

alterações e propostas dispostas neste projeto.  

Este Projeto Pedagógico especifica a proposta formativa, os elementos que perpassam e 

estruturam o processo de produção do conhecimento, as dimensões orientadoras do ensino e 

aprendizagem e os pressupostos metodológicos e avaliativos no âmbito do curso. Explicita, de 

forma concisa e articulada a organização do processo pedagógico, numa correlação aos 

parâmetros curriculares nacionais e políticas institucionais para o ensino, pesquisa e extensão.  

Caracteriza-se, portanto, como um instrumento que fundamenta e orienta a prática 

educativa do curso, sendo composto por um conjunto de preceitos e fundamentos teórico-

metodológicos, de objetivos, por uma matriz curricular, pelo delineamento de conteúdos e 

práticas pedagógicas, bem como de modos de organização e formas de implementação dos 

processos de avaliação. Possui significativo potencial articulador e integrador fornecendo 

unicidade e coerência ao processo formativo do curso 
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3 IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS DO CURSO 

 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL (BACHARELADO) 

 

Grau: Bacharelado 

Autorizado pelo Ato: Dec. N. 3.424/2010/DOU 18.898/2010 

Ato de Reconhecimento: Decreto N.º 3.424 de 24/07/2010 

Regime de Funcionamento: Regular 

Implantação: 2014/1 

Turno de Funcionamento: Noturno  

Número de Vagas: 40 vagas anuais 

Duração semestres: 08 semestres 

Carga Horária: 3.060h 

Local de Funcionamento: Chapecó 
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4 MISSÃO E OBJETIVOS DO CURSO 

 

4.1 Missão 

 

Formar profissionais com autonomia intelectual, comprometidos com os preceitos de 

cidadania e justiça social, capazes de contribuir com o desenvolvimento social e sustentável. 

 

4.2 Objetivo Geral 

 

Formar bacharéis em Serviço Social com competência teórica, técnica e política para a 

intervenção na realidade social. 

 

4.3 Objetivos Específicos 

 

 Proporcionar a apreensão de conhecimentos teórico-metodológicos da vida social e da 

profissão; 

 Capacitar técnica e politicamente para a intervenção na realidade social; 

 Orientar para apreensão de conteúdos e valores que fundamentam o projeto ético-

político da profissão; 

 Desenvolver atitude investigativa, produção de conhecimento e postura crítica; 

 Contribuir com a formação e afirmação da cidadania. 
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5 PERFIL DO EGRESSO 

 

5.1 Perfil Institucional 

 

A Política e Diretrizes para Ensino de Graduação e Sequencial (Resolução 

164/CONSUN/2010, 2010, p. 26), estabelece o perfil institucional dos egressos dos Cursos de 

Licenciatura e Bacharelado/Superiores de Tecnologia da Unochapecó, nos seguintes termos: 

 

Perfil desejado para os egressos dos cursos de licenciatura e bacharelado  

 

Profissionais-cidadãos, com autonomia intelectual, consciência ambiental, criativos, 

protagonistas, críticos, com atitude investigativa, capacidade para a resolução de problemas, 

sensibilidade social, clareza epistemológica, habilidade de renovação do conhecimento e de 

localização de informações, de expressão escrita e oral, de interação e relacionamento 

interpessoal, capacidade para trabalhar com os novos recursos de comunicação, com 

conhecimentos técnico-científicos e culturais, habilidade para o uso das novas tecnologias, para o 

trabalho coletivo e interdisciplinar e comprometimento ético-político na defesa de direitos. 

 

5.2 Perfil de egresso do Curso de Graduação em Serviço Social (Bacharelado) 
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O perfil almejado pelo curso indica um profissional com formação cultural humanitária, 

autonomia intelectual e capacidade de construir argumentos e críticas, propondo ações em sua 

área de atuação com domínio teórico-metodológico e técnico-operativo, reafirmando o 

compromisso e posicionamento ético-político na defesa de direitos. 

 O Curso de Serviço Social tem assegurado uma formação alinhada com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, garantindo o alcance das competências e o domínio das atribuições 

profissionais a partir dos diferentes componentes curriculares. O Projeto Ético-Político 

Profissional, defendido pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – 

ABEPSS, a qual o curso é filiado, também tem orientado o processo de formação profissional.   

 

6 ESTRUTURA CURRICULAR  

 

O Projeto Pedagógico do curso de Serviço Social, aprovado pela Resolução 

132/CONSUN/2013, originou-se da avaliação da matriz 362 realizada por docentes e discentes, 

com base nas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN’s que orientam as competências e 

habilidades, o perfil do egresso e o referencial de conteúdos do curso de Serviço Social. Em seu 

processo de elaboração, buscou-se atender a política de formação preconizada pela Associação 

Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social- ABEPSS, entidade de natureza científica que 

coordena a política de formação profissional em âmbito nacional. Por fim, o processo de revisão 

atendeu as Diretrizes Institucionais da Unochapecó que orientam a atual reestruturação 

acadêmica e administrativa da universidade.  

A lógica curricular proposta nas Diretrizes curriculares Nacionais do Curso de Serviço 

Social
1
 sustenta-se no tripé dos conhecimentos constituídos pelos núcleos de fundamentação da 

formação profissional, quais sejam: a) Núcleo de fundamentos teórico-metodológicos da vida 

social, que compreende um conjunto de fundamentos teórico-metodológicos e ético-políticos 

para conhecer o ser social enquanto totalidade histórica, fornecendo os componentes 

fundamentais para a compreensão da sociedade burguesa, em seu movimento contraditório; b) 

                                                           
1
 Extraído do artigo Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social ABESS/CEDEPSS. In: Cadernos ABESS nº 7. 

São Paulo, Cortez, 1997. 
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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 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. É uma lógica inovadora que 

supera as fragmentações do processo de ensino e aprendizagem, abrindo novos caminhos para a 

construção de conhecimentos como experiência concreta no decorrer da própria formação 

profissional. Não admite tratamento classificatório, nem autonomia e subsequência entre os 

núcleos, expressando, ao contrário, diferentes níveis de apreensão da realidade social e 

profissional, subsidiando a intervenção do Serviço Social. Agrega um conjunto de conhecimentos 

indissociáveis para apreensão da gênese, manifestações e enfrentamento da questão social, eixo 

fundante da profissão e articulador dos conteúdos da formação profissional. Os núcleos 

englobam, pois, um conjunto de conhecimentos e habilidades que se especifica em matérias, 

enquanto áreas de conhecimentos necessários à formação profissional. Essas matérias, por sua 

vez, se desdobram em disciplinas, seminários temáticos, oficinas/laboratórios, atividades 

complementares e outros componentes curriculares.  

A estrutura curricular do curso de Serviço Social contemplou temas relativos às questões 

regionais, além de reorganizar a oferta dos componentes curriculares quanto à carga horária e 

processos pedagógicos. Busca atender as demandas contemporâneas de diversos campos 

profissionais e políticas sociais, tais como: Assistência Social, Saúde, Educação, Trabalho e 

Renda, Economia Solidária, Previdência Social, Habitação e Segurança Pública, Meio Ambiente, 
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Segurança do Trabalho, Responsabilidade Social e Sustentabilidade, contemplando o trabalho do 

Assistente Social em organizações privadas, públicas e do terceiro setor. 

 O projeto prevê estratégias para o desenvolvimento de habilidades e competências que 

possibilitem ao egresso trabalhar na gestão, assessoria, planejamento, pesquisa e execução de 

políticas/programas sociais e de serviços que garantam o acesso e preservação de direitos de 

cidadania. 

Para o alcance do perfil de egresso desejado o Curso de Serviço Social, no trabalho 

cotidiano junto aos estudantes, reafirma princípios e diretrizes tanto institucionais quanto da 

profissão. As disciplinas, oficinas, seminários e estágios, preveem conteúdos de formação ética, 

política, histórico-social, cultural e ambiental, que permitem um constante questionar-se sobre a 

vida social e sua formação enquanto sujeito político. A valorização da participação estudantil na 

organização pedagógica e política do curso prima pelo respeito aos saberes que integram o 

universo sociocultural possibilitando o repensar de valores e parâmetros explicativos para a 

realidade social, não separando o sujeito profissional do cidadão. 

O ensino de graduação, respeitando às posições ideo-políticas de docentes e estudantes, 

valoriza o compromisso com o rigor acadêmico na apresentação das diferentes correntes 

sociológicas e filosóficas que fundamentam teórica e metodologicamente a profissão.  

 Assim, além das atividades curriculares desenvolvidas na forma de componentes 

curriculares, o curso prevê uma estreita articulação do estágio curricular supervisionado aos 

Programas e Projetos de Pesquisa e Extensão Universitária. Os processos de estágios são 

imprescindíveis no contato com a realidade social e, de forma orientada, possibilitam a reflexão e 

a interpretação teórica sobre os múltiplos determinantes da realidade social, de forma a construir 

um olhar crítico sobre a realidade que o cerca, estimulando atitudes propositivas no âmbito das 

Políticas Sociais.  

A participação dos estudantes em grupos de pesquisa institucionais têm gerado estudos 

sobre temáticas relevantes e polêmicas da realidade regional. Estes, ainda que de iniciação 

científica, permitem reflexões sobre a realidade de intervenção profissional no campo da 

assistência social, das políticas dirigidas aos idosos, de situações relacionadas a crianças e 

adolescentes, de habitação, do meio ambiente, da educação popular, do sistema prisional, da 
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violência familiar, entre outros temas de relevância acadêmica e social no campo das Políticas 

Públicas. Os Trabalhos de Conclusão de Curso TCC também se articulam a essa estratégia de 

iniciação científica. 

O curso desenvolve atividades de extensão que trazem o debate sobre temas polêmicos 

que envolvem a cidadania, aproximando os/as estudantes das discussões que integram o universo 

da categoria profissional. 

Conta-se também com viagens de estudo que objetivam a ampliação do universo cultural 

e do conhecimento sobre as práticas sociais e de intervenção do Serviço Social 

 

6.1 Matriz Curricular  

 

A matriz curricular ora proposta está em consonância com as seguintes normativas: 

RESOLUÇÃO N. 164/CONSUN/2010 - Aprova a Alteração da Política e Diretrizes para o 

Ensino de Graduação e Sequencial da Unochapecó; resolução N. 076/CONSUN/2013 - Aprova 

as diretrizes institucionais para o processo de reestruturação acadêmica e administrativa da 

Unochapecó;  a resolução N. 079/CONSUN/2013 - Aprova a alteração dos ementários dos 

componentes curriculares pertencentes à política e diretrizes para o ensino de graduação e 

sequencial e da política para oferta dos cursos de graduação em grau de licenciatura, destinados 

ao processo de reestruturação acadêmica e administrativa da Unochapecó, a ser implantado em 

2014/1. 
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Destaca-se, entretanto, que a disciplina Sociedade e Desenvolvimento Humano não foi 

contemplada na matriz curricular ora apresentada tendo em vista que o ementário proposto  está 

contemplado em diversas disciplinas do curso, alguns como conteúdos referenciais das Diretrizes 

Curriculares Nacionais– DCN’s. Para destacar, o ementário versa sobre: “a sociedade, o sujeito 

social e o indivíduo. Cultura, ética e política. Transformações históricas e científicas: das formas 

de humanização/desumanização. Direitos Humanos. Sociedades indígenas e afrodescendentes. 

Diversidade e Políticas Públicas Inclusivas. Educação ambiental e a relação sociedade-natureza”. 

 

1º período 

Nº Código Área Componente Curricular Cr C/H 

Pré

-

Req 

1 610 ACHJ 
Introdução ao Serviço 

Social 
04 80 

 

2 610 ACHJ 
Serviço Social e 

Realidade Regional 
04 80 

 

3 802 ACHJ 
Leitura e Produção de 

Texto 
02 40 

 

4 701 ACHJ Filosofia 04 80  

5 703 ACHJ Antropologia 04 80  

Subtotal 18 360   

 

2º período 

Nº Código Área Componente Curricular Cr C/H 

Pré

-

Req 

6 610 ACHJ 
Fundamentos do Serviço 

Social I 
04 80  

7 610 ACHJ 
Questão Social, Trabalho 

e Serviço Social 
04 80  

8 702 ACHJ Sociologia I 03 60  

9 603 ACSA 
Economia Política e 

Desenvolvimento Social 
02 40  

10 610 ACHJ 

 Estratégias e Técnicas 

do Trabalho Profissional 

I 

02 40  

11 702 ACHJ Iniciação científica 02 40  

Subtotal 17 340  
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3º período 

Nº Código Área Componente Curricular Cr C/H 

Pré

-

Req 

12 610 ACHJ 
Fundamentos do Serviço 

Social II 
04 80  

13 610 ACHJ 
Política Social e 

Serviço Social I 
04 80  

14 702 ACHJ Sociologia II 02 40  

15 610 ACHJ 
Serviço Social e espaços 

socio-ocupacionais 
02 40  

16 610 ACHJ 

Estratégias e Técnicas 

do Trabalho Profissional 

II 

02 40  

17 610 ACHJ 
Seguridade Social I: 

Assistência Social  
04 80  

Subtotal 18 360   

 

4º período 

Nº Código Área Componente Curricular Cr C/H 

Pré

-

Req 

18 610 ACHJ 
Fundamentos do Serviço 

Social III 
04 80  

19 610 ACHJ 
Política Social e 

Serviço Social II 
04 80  

20 610 ACHJ 
Fundamentos Éticos e 

Ética Profissional 
04 80  

21 610 ACHJ 
Seguridade Social II: 

Assistência Social 
03 60  

22 610 ACHJ 

Estratégias e Técnicas 

do Trabalho Profissional 

III 

03 60  

Subtotal 18 360  

 

5º período 

Nº Código Área Componente Curricular Cr C/H 

Pré-

Req 

23 610 ACHJ 
Fundamentos do Serviço 

Social IV 
02 40  

24 610 ACHJ 
Seguridade Social III: 

Saúde 
03 60  
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25 610 ACHJ 

Estratégias e Técnicas 

do Trabalho 

Profissional IV 

03 60  

26 610 ACHJ 

Oficina de Serviço 

Social I: 

Reconhecimento 

Institucional 

03 60 CR 27 

27 610 ACHJ 
Estágio Supervisionado 

em Serviço Social I 
05 100 

06; 

12; 

15 

CR 26 

28  ACHJ 
Componente Curricular 

Eletivo  
02 40  

Subtotal 18 360  

 

6º período 

Nº Código Área Componente Curricular Cr C/H 

Pré

-

Req 

29 610 ACHJ 
Fundamentos do Serviço 

Social V 
02 40  

30 610 ACHJ 

Estratégias e Técnicas 

do Trabalho Profissional 

V 

02 40  

31 610 ACHJ Oficina de Serviço 

Social II: Planejamento 

e Trabalho Profissional 

03 60 

 

26, 

27 

CR 

32 

32 610 ACHJ 
Estágio Supervisionado 

em Serviço Social II 
05 100 

26, 

27 

CR 

31 

33 610 ACHJ 
Trabalho Social com 

Famílias  
04 80  

34 610 ACHJ 
Pesquisa em Serviço 

Social 
04 80  

Subtotal 20 400   

 

7º período 

Nº Código Área Componente Curricular Cr C/H 

Pré

-

Req 

35 610 ACHJ 
Seguridade Social IV: 

Previdência Social 
03 60  

36 610 ACHJ Oficina de Serviço 

Social III: 

Sistematização do 

Trabalho Profissional 

03 60  

31, 

32 

CR 

37 
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37 610 ACHJ 
Estágio Supervisionado 

em Serviço Social III 
04 80 

31, 

32 

CR 

36 

38 610 ACHJ 
Serviço Social e Gestão 

Social 
03 60  

39 610 ACHJ 

Projeto de Pesquisa 

I/Orientação de Trabalho 

de Conclusão de Curso I 

03 60 

01 

a 

34 

40 610 ACHJ 

Serviço Social e 

Políticas Sociais 

Setoriais 

04 80  

Subtotal 20 400   

 

8º período 

Nº Código Área Componente Curricular Cr C/H 

Pré

-

Req 

41 610 ACHJ Oficina de Serviço 

Social IV: socialização 

de direitos 

02 40 36,

37 

CR 

42 

42 610 ACHJ 
Estágio Supervisionado 

em Serviço Social IV 
06 120 

36, 

37 

CR 

41 

43 610 ACHJ 

Projeto de Pesquisa 

II/Orientação de 

Trabalho de Conclusão de 

Curso II 

04 80 39 

44 900 ACHJ Tópicos Integradores 02 40  

Subtotal 14 280  

 

 

Subtotal 143 2.860   

Atividade Curricular Complementar 10 200   

TOTAL GERAL  153 3.060   

 

Componentes Curriculares Eletivos:  

 

Componente Curricular Cr. C/H 
P.R. 

Oficina de Educação Popular 02 40  

Saúde do Trabalhador 02 40  

Estatística Aplicada 02 40  

Oficina de Projetos sociais e Capitação de 

Recursos 
02 40  
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Seminário de Pesquisa  02 40  

Seminário de Extensão  02 40  

Empreendedorismo 02 40  

Sociedade e Desenvolvimento Humano  02 40  

Língua Estrangeira 02 40  

Libras  02 40  

 

 

6.2 Processo Pedagógico e de Gestão do Curso 

 

O processo pedagógico é composto por um conjunto de ações, práticas, intervenções, 

escolhas, procedimentos e principalmente, pela relação entre sujeitos epistêmicos e objetos de 

conhecimento. Perpassa, portanto, pela elaboração do planejamento pedagógico que está 

relacionado com a escolha e definição de conteúdos, procedimentos, atividades, recursos 

didáticos, estratégias de ensino, instrumentos de avaliação, da metodologia de trabalho a ser 

adotada, bem como concepção de ensino e aprendizagem do curso. 

A elaboração do projeto pedagógico do curso de Serviço Social orientou-se especialmente a 

partir de três premissas, a primeira delas é garantir o atendimento às diretrizes curriculares 

nacionais e as recomendações da ABEPSS no que tange a formação profissional, buscando que 

os conteúdos referenciais fossem assegurados nos componentes curriculares e, sobretudo, que 

produzissem sentido e significado para os estudantes; a segunda é garantir que o processo 

formativo, desde os primeiros semestres, privilegie a aproximação dos estudantes à realidade 

profissional. A decisão por uma matriz que contemple e antecipe estratégias de aproximação à 

realidade deve-se ao caráter interventivo da profissão.  É importante lembrar que esta opção não 

secundariza os conteúdos formativos, apenas visa que o contato com a realidade social ofereça os 

insumos necessários para problematizações teóricas; por fim, enfatizar a articulação teoria-

prática, capacitando o estudante para a objetivação das intencionalidades. A formação em Serviço 

Social requer o desenvolvimento de capacidades e habilidades necessárias ao exercício 

profissional, de acordo com as atribuições e competências da profissão. Sob este ponto de vista, a 

matriz curricular deverá enfatizar a instrumentalidade da profissão que, mais ampla e para além 

do instrumental técnico-operativo, refere-se à capacidade do estudante transformar 
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intencionalidades em respostas profissionais, balizadas pela capacidade teórico-metodológica e 

ético-política. 

A categoria totalidade é um poderoso recurso metodológico para apreensão da realidade em 

sua multiplicidade de determinações, no movimento de superação do aparente a partir de 

aproximações sucessivas ao real, entendendo que estas aproximações são, sempre, provisórias. O 

desvelamento do real supõe realidade e conhecimento e a ação docente deve estar mobilizada 

nesta direção. 

As ações do curso para o alcance dos objetivos propostos no PPC se ancoram na 

experiência em andamento, denominada Articulação Pedagógica. A atividade define, a partir de 

indicações de fragilidades e/ou necessidades das turmas e, também, dos conteúdos dos 

componentes curriculares do semestre, um conjunto de ações articuladas almejando a qualidade 

acadêmica.  

O planejamento docente, na articulação pedagógica, possibilita a aproximação dos 

componentes curriculares estabelecendo nexos e interligações sendo o momento de definir as 

prioridades e a articulação em torno dos eixos específicos para cada período do curso. Assim, as 

atividades a serem desenvolvidas levam em conta a singularidade da turma e o perfil do 

estudante, o que exige construção contínua da prática docente e a materialização das estratégias 

de ensino/aprendizagem. Nesse sentido, o comprometimento do estudante com seu processo de 

formação é requisitado, resultando num maior protagonismo e envolvimento. 

A partir desse compromisso, os programas de aprendizagem (planos de ensino) são 

elaborados inicialmente pelos docentes responsáveis por cada componente curricular e 

posteriormente discutidos em reunião pedagógica do período, momento em que são construídas 

as possibilidades de articulação entre os diferentes componentes para aquela turma. Na 

continuidade a intensão docente é apresentada aos estudantes que podem indicar fragilidades e 

potencialidades para o desenvolvimento do programa, identificando necessidade de revisão ou 

exclusão de algum conteúdo previsto, indicação de estratégias metodológicas diferenciadas, 

construção de pactos para o processo avaliativo, entre outras possibilidades no processo de 

construção e viabilização coletiva do componente curricular.  
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É importante destacar ainda o esforço docente na busca de alternativas para manutenção 

dos estudantes na universidade a partir da participação de editais externos que viabilizam bolsas 

estudantis e contribuem com sua permanência no curso, além de fortalecer o processo de 

formação. Poderíamos exemplificar apontando as discussões que ocorrem no âmbito dos 

componentes curriculares que tratam da seguridade social, da instrumentalidade do Serviço 

Social e, também, das oficinas de estágio que têm conseguido organizar algumas experiências em 

que a política de assistência social e da saúde é abordada de forma inter setorial e interdisciplinar, 

focando o exercício profissional nas complexas demandas da população usuária. Entre as 

estratégias que têm possibilitado sensibilizar os estudantes para a inter setorialidade está a 

participação do curso de Serviço Social no Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde); no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-

Saúde), focado na integração ensino-serviço-comunidade; no Programa Vivências 

Interdisciplinares e Multiprofissionais (VIM), cuja metodologia se volta para a experiência 

interdisciplinar entre as diversas áreas do conhecimento e para a articulação ensino e serviço. O 

curso também prevê viagens de estudo, visitas institucionais, simulação de Conferências 

Municipais, entre outras estratégias. 

Com a aprovação da RESOLUÇÃO N. 076/CONSUN/2013 que Aprova as diretrizes 

institucionais para o processo de reestruturação acadêmica e administrativa da Unochapecó, 

instituiu-se os Tópicos Integradores que tem por objetivo a correção de lacunas de aprendizagem 

em conteúdos específicos já ministrados anteriormente, e que poderão comparecer no 

adensamento de conteúdos e metodologias necessárias a formação de bacharéis em Serviço 

Social conforme prevê o perfil do egresso do curso. O oferecimento desses componentes será 

analisado e definido pelo colegiado do curso, considerando as necessidades e particularidades de 

cada turma. 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é o espaço de discussão, planejamento e 

acompanhamento do processo pedagógico, especialmente dessas atividades que se constituem em 

uma inovação social no processo ensino/aprendizagem. 
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6.2.1 Metodologia de ensino 

 

A metodologia de ensino que orientará a implementação da matriz curricular do curso de 

serviço Social assenta-se em um processo que envolve docentes e estudantes visando a reflexão 

crítica, analítica e a capacidade de síntese. Para alcançar esses propósitos, recorrer-se-á a um 

conjunto de estratégias que possibilitem a apropriação e construção do conhecimento. A seleção 

dos conteúdos deve levar em conta a complexidade, a singularidade, a flexibilidade e a 

interdisciplinaridade do conhecimento produzido ou aquele a ser produzido, prevendo o 

desenvolvimento de habilidades e competências inerentes à profissão. Assim, os conteúdos que 

integram a proposta do curso estão implicados em determinada leitura da realidade social e, 

especificamente no Serviço Social, está implicada, também, a forma de intervenção nessa mesma 

realidade.  Desse ponto de vista, o estímulo à dúvida sobre a realidade social deve ser o ponto de 

partida e de chegada para configurar a apreensão da realidade social, mediatizada pela reflexão 

em um contínuo processo de confrontação da realidade/teoria. A estratégia fortalecerá o 

protagonismo do estudante para que faça a aula, pois esses precisam conhecer a finalidade dos 

conteúdos propostos, superando a clássica passividade do estudante que, apenas, assiste à aula.  

Outra estratégia a ser utilizada será o desenvolvimento de pesquisas individuais ou 

grupais, pois essas modalidades de trabalho exigem domínio de conhecimentos e procedimentos 

diferenciados, necessários não apenas no processo de formação, mas fundamental no exercício 

profissional. Considerando a particularidade do trabalho do assistente social, a metodologia de 

ensino proposta volta-se também para o desenvolvimento de habilidades e atitudes relacionais. 

O respeito à metodologia de ensino indicada pelo curso será também verificada na seleção 

das bibliografias e demais materiais a serem utilizados pelos diferentes componentes curriculares, 

respeitando-se os critérios previamente definidos por este PPC que será acompanhado pelo NDE.  
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6.2.2 Tecnologias de informação e comunicação – TICs utilizadas no processo de ensino e 

aprendizagem  

 

A inserção de tecnologias de informação e comunicação – TIC’s no curso levará em conta a 

necessidade de formação continuada dos docentes sobre o seu uso. Tal condição evidencia-se 

tendo em vista que o emprego de TIC’s impõe mudanças na prática pedagógica, nas relações com 

o estudante e com a própria instituição. O planejamento das aulas com a inserção destes recursos 

deve estar articulado aos objetivos e conteúdos que serão desenvolvidos, neste sentido, o docente 

desempenha um papel central, sendo as ferramentas tecnológicas instrumentos adicionais que 

poderão contribuir com a qualidade acadêmica. 

A nova estrutura proposta pela universidade contempla os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem - AVA, utilizando a ferramenta Moodle que possui recursos interativos, como 

fóruns, chats, wiks, aprendizagem colaborativa e postagem de vídeos ou podcasts.  

Também o Trabalho Discente Efetivo – TDE constitui-se em alternativa que possibilita 

práticas pedagógicas a serem desenvolvidas individualmente ou em grupo. Observa-se que o 

TDE cumpre 16,67% do total de horas previstas para cada componente curricular.  

Salienta-se que as atividades que utilizarão tecnologias de informação e comunicação 

privilegiarão experiências interdisciplinares tendo em vista que o perfil profissional defendido 

pelo curso volta-se para a integralidade e transversalidade dos conteúdos. Ou seja, os conteúdos 

estão organizados de modo que o acadêmico possa compreender a realidade em uma perspectiva 

de totalidade; adotar uma postura investigativa para apreender essa realidade e as demandas 

postas à profissão; compreender o significado social da profissão e ser capaz de intervir levando 

em conta as habilidades e competências requeridas aos profissionais.  

 

6.2.3 Correlação entre componentes teóricos e práticos 

 

Conforme explicitado anteriormente, os componentes curriculares e seus respectivos 

conteúdos deverão garantir uma formação que desenvolva a capacidade de pensar e, portanto, 

capaz de estabelecer mediações entre prática e teoria. O estágio supervisionado, embora um 
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importante espaço para essas mediações, não pode ser entendido como único. No curso temos a 

previsão de diversos componentes curriculares e diferentes estratégias que viabilizarão essa 

relação, fundamental ao trabalho do assistente social. Entende-se, a partir do projeto ético-

político do serviço social, que o domínio da profissão se faz a partir do adensamento das 

dimensões teórico-metodológica, ético-políticas e técnico-operativa, assim, especialmente os 

componentes curriculares que discutem mais diretamente a profissão, tem em seu cerne a busca 

pela articulação dessas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 PROCESSO DE AVALIAÇÃO  

 

A qualificação do processo de ensino e aprendizagem no Curso de Serviço Social está sob 

a égide de um permanente e conciso processo de avaliação interna e externa, estruturado por um 

conjunto de instrumentos que possibilitam a mensuração quantitativa e qualitativa das três 

dimensões, definidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) e 
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pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que perpassam a formação 

acadêmica: Organização Didático-Pedagógica; Corpo Docente e Infraestrutura, através da 

atuação e trabalhos da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unochapecó e Avaliação 

Externa realizada pelo Conselho Estadual de Educação, instituído pela Lei n. 2.975, de 18 de 

dezembro de 1961, que consiste em um órgão normativo-jurisdicional, consultivo e de 

assessoramento superior, com sede na capital do Estado e jurisdição em todo o Estado, vinculado 

à Secretaria de Estado da Educação e que tem por finalidade deliberar sobre matéria relacionada 

com a educação e o ensino, na forma da legislação pertinente.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unochapecó foi instituída em 2005 pela 

Portaria nº. 027/2005, considerando os termos da Lei n. 10861 de 14 de abril de 2004 que institui 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). A Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) da Unochapecó, responsável pela coordenação do processo de auto avaliação da 

instituição, tem como objetivos: coordenar os processos de avaliação da Unochapecó, visando o 

respeito aos princípios e a consecução das diretrizes institucionais; sistematizar e disponibilizar 

informações e fomentar e consolidar uma cultura de avaliação universitária.  

Na Unochapecó, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável pela condução 

dos processos de avaliação interna da instituição, de sistematização e de prestação das 

informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), obedecendo às diretrizes mencionadas na Lei n. 10861 de 14 de abril de 2004 que institui 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Os processos de avaliação 

conduzidos pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) subsidiam o credenciamento e 

recredenciamento da Unochapecó, bem como o reconhecimento e renovação de reconhecimento 

de seus cursos de graduação oferecidos. Uma das competências da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) é elaborar o relatório de auto avaliação institucional com base nas 10 

dimensões que constam no SINAES, que são:  

I- A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que explicita a missão e 

caracteriza o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

II- Política para o ensino, pesquisa e extensão, que consiste na dimensão mais complexa, 

que descreve a proposta e concepção curricular, a organização didático-pedagógica, prática e 
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formação docente, ensino de graduação e pós-graduação, relevância social e científica das 

pesquisas, práticas institucionais de pesquisa, grupos de pesquisa, concepção e atividades de 

extensão; 

III- A responsabilidade social da Instituição, que caracteriza atividades com impacto no 

desenvolvimento regional e nacional, descreve a relação com setores público, privado com o 

mercado de trabalho, além de instituições sociais, culturais, etc.; 

IV- A comunicação com a sociedade, que descreve os meios de comunicação internos e 

externos, e caracteriza a imagem pública da Instituição de Ensino Superior (IES); 

V- As políticas de pessoal e de carreiras, que detalham os processos de capacitação de 

pessoal e os planos de carreira, além do clima institucional (relações interpessoais etc); 

VI- Organização e gestão da instituição, que descreve o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, os órgãos colegiados, os modos de participação na gestão e tomada de decisões; 

VII- Infraestrutura física, que descreve desde as salas de aula até laboratórios e 

equipamentos, tendo como pano de fundo o ensino, a pesquisa e a extensão; 

VIII- Planejamento e avaliação, que descreve os procedimentos de avaliação e 

acompanhamento pela Comissão Própria de Avaliação (órgão criado pela Lei do SINAES, em 

seu Artigo 11, cuja principal função é coordenar o processo de auto avaliação nas instituições de 

ensino superior); 

IX- Política de atendimento aos estudantes, que descreve o acompanhamento pedagógico, 

critérios de seleção, participação em atividades universitárias (bolsas, estágios, iniciação 

científica), atendimento de estudantes, acompanhamento de egressos etc; 

X- Sustentabilidade financeira, que descreve as políticas de captação e aplicação de 

recursos, controle de despesas e investimentos etc. 

 Os processos de avaliação perpassam, portanto, pela avaliação permanente do do ensino e 

aprendizagem no curso que envolve docentes e estudantes e um conjunto de espaços, ações e 

políticas institucionais que fundamentam a formação acadêmica. Deste modo, a avaliação dar-se-

á no contexto das três dimensões abaixo: 

 

7.1 Avaliação do Curso  
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O processo de avaliação do Curso terá como parâmetro os preceitos dispostos na  LEI N
o
 

10.861, de 14 de abril de 2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) e na Resolução 100/CEE/SC de 22 de novembro de 2011, do Conselho 

Estadual de Educação que fixa normas para o funcionamento da Educação Superior no Sistema 

Estadual de Ensino de Santa Catarina. O mecanismo institucional utilizado para efetuar o 

processo de avaliação do Curso consiste na aplicação dos instrumentos da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) que almejam mensurar indicadores de qualidade do Curso, bem como suas 

fragilidades e potencialidades.  

A avaliação do Curso também será efetuada pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) que 

tem como uma de suas atribuições à avaliação das distintas dimensões que o constituem 

(Dimensão Didático-pedagógica; Corpo Docente e Infraestrutura), bem como de qualificar a 

proposta de formação deste. 

Estes mecanismos derivam da política institucional de avaliação, que tem como princípio 

a continuidade e permanência dos processos avaliativos.  

 

 

7.2 Avaliação dos Estudantes 

 

O processo de avaliação dos estudantes pauta-se nos preceitos dispostos no Manual de 

Normas e Procedimentos Acadêmicos da Unochapecó. A avaliação do desempenho acadêmico 

no curso será efetuada por componente curricular, tendo como parâmetro critérios de assiduidade 

e aproveitamento que consiste no desenvolvimento de estudos e nos avanços cognitivos obtidos 

pelo estudante no decorrer do curso. Outro princípio norteador da avaliação dos estudantes 

perpassará pelo desenvolvimento das formas de pensamento político, social, cultural e científico, 

este último vinculado à compreensão dos modos de fazer ciência. 

 Os procedimentos e conceitos/notas de avaliação estão regulamentados 

institucionalmente no Manual supracitado e a principal ferramenta para organização destes 

consiste no Plano de Ensino, entendido como um instrumento de planejamento e comunicação da 

instituição entre o docente e o estudante, elaborado de acordo com o Projeto Pedagógico do 

curso. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.861-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.861-2004?OpenDocument
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7.3 Avaliação dos Docentes 

 

A execução do processo de avaliação do corpo docente do curso orienta-se pelo disposto 

na Política e Diretrizes para o Ensino de Graduação e Sequencial e no Regulamento da Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) da Unochapecó, bem como nas dimensões e normativas do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

 Esta será efetuada a partir da aplicação de instrumentos de avaliação da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), que possibilitarão a identificação do perfil dos docentes em relação à 

formação acadêmica e experiência profissional, compromisso com o processo de ensino e 

aprendizagem, pesquisa e extensão e com os princípios e diretrizes da Unochapecó. 

 Os principais aspectos de avaliação do corpo docente consistem em 

- Domínio Didático- Pedagógico; 

- Domínio Teórico-Metodológico; 

- Planejamento das aulas e bom aproveitamento do tempo em sala de aula; 

- Domínio de conteúdo; 

- Comunicação clara, que facilita o entendimento e compreensão por parte do estudante; 

- Empenho para que haja aprendizagem, avanços cognitivos, formação conceitual e 

superação de níveis de desenvolvimento; 

- Boa relação com os estudantes, criando clima agradável na sala de aula; 

- Organização de aulas dinâmicas que estimulem profícuas discussões teóricas e práticas; 

- Capacidade de articular teoria e prática; 

- Postura investigativa; 

- Domínio e utilização de ferramentas tecnológicas no processo de ensino e 

aprendizagem; 

- Método de avaliação condizente com o Projeto Pedagógico do Curso; 

- Postura moral e ética; 

- Pontualidade e comprometimento com o processo de ensino e aprendizagem.  
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 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) também contribuirá neste processo através do 

acompanhamento das atividades docentes, auxiliando também, na definição de formas e 

estratégias de avaliação do corpo docente vinculado ao curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 PERFIL DOCENTE  

 

8.1 Perfil do docente institucional 
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Conforme definido pela Política e Diretrizes para Ensino de Graduação e Sequencial 

(Resolução 164/CONSUN/2010, 2010, p. 25-26) o corpo docente da Unochapecó, deverá: 

- Dominar e manter atualizados os conceitos de sua área de conhecimento, relacionando-

os aos fatos e tendências; 

- Apropriar-se de conhecimentos didático-pedagógicos que possibilitam refletir e 

compreender o processo de aprendizagem;  

- Compreender o espaço em que atua e a natureza do seu trabalho, ou seja, perceber que a 

sala de aula não está isolada de um contexto socioeconômico e cultural e que o estudante faz 

parte de um contexto maior; 

- Compreender o sentido e o objetivo do componente curricular no qual atua; 

- Conhecer o Projeto Pedagógico do Curso em que o componente curricular está inserido, 

o ementário, as razões para a presença de cada componente curricular e no curso e as expectativas 

acerca do componente na formação profissional; 

- Articular o componente curricular ao mundo da produção e com o que está sendo 

pesquisado e publicado na área; 

- Planejar adequadamente o trabalho pedagógico, garantindo a consistência do programa 

de aprendizagem/plano de ensino, de modo a transformá-lo numa ferramenta de trabalho; 

- Avaliar o trabalho desenvolvido e seus resultados, tomando as decisões necessárias, 

indicadas pela avaliação, em vista a garantir a concretização dos objetivos estabelecidos; 

- Compreender que a docência implica em estar comprometido com a aprendizagem dos 

estudantes, com sua construção como pessoa, não buscando apenas habilidades técnicas; 

- Demonstrar saberes atitudinais, destacando-se: pontualidade, coerência entre festo e 

discurso, justiça e equidade, respeito ao saber e à pessoa do educando, atenção às suas 

dificuldades e potencialidade; 

- Trabalhar de forma coletiva e interdisciplinar; 

- Dominar as novas tecnologias e conduzir as aulas de forma a propiciar o protagonismo, 

a conectividade e a interatividade dos estudantes; 

- Reconhecer a pluralidade cultural da comunidade onde atua e assumir a diversidade nos 

seus múltiplos aspectos; 
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- Incorporar a postura investigativa; 

- Participar efetivamente da capacitação pedagógica organizada pela universidade. 

 

8.2 Perfil docente do Curso de Graduação em Serviço Social (Bacharelado) 

 

Para viabilizar o processo de formação em Serviço Social exige-se rigorosa formação 

teórico-metodológica nas principais correntes sociológicas e filosóficas modernas e 

contemporâneas e domínio de conhecimentos histórico-econômicos, políticos e leitura 

sociocultural da sociedade brasileira, considerando as peculiaridades da cultura regional. A sólida 

formação neste âmbito supõe estudos constantes e aprofundados dos fundamentos teórico-

metodológico e ético-político que tem balizado a profissão desde sua gênese até a 

contemporaneidade. Concomitante à formação teórica há também o domínio das estratégias para 

a efetivação do trabalho profissional. O Serviço Social como profissão de natureza interventiva 

nas expressões da questão social exige a instrumentalização dos futuros profissionais para 

implementar respostas criativas as necessidades da população usuária. Conforme o Projeto ético-

político do Serviço Social, o fazer profissional tem uma clara direção política em defesa dos 

direitos dos trabalhadores, considerando a liberdade como valor ético central. A consolidação do 

referido projeto exige do docente problematizar os valores pessoais e da sociedade a qual 

pertence para desenvolver nos acadêmicos o espírito crítico, fundamental ao exercício 

profissional. Os docentes precisam dominar a habilidade de fazer perguntas, muito mais do que 

dar respostas prontas. O desafio é ensinar a pensar, fortalecendo a autonomia do acadêmico. 

O trabalho docente no curso de serviço social orienta-se para o desenvolvimento das 

habilidades e competências requeridas para a profissão, quais sejam:  

I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da 

administração pública direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares; 

II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do 

âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; 

III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 

população; 
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IV - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar 

recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; 

V - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; 

VI - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da 

realidade social e para subsidiar ações profissionais; 

VII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, 

empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso II 

VIII - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às 

políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 

IX - planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de 

Serviço Social; 

X - realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços 

sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras 

entidades. 

O alcance de tais habilidade e competências coloca como desafios cotidianos aos docentes 

a necessidade de compreender a natureza de seu trabalho, a instituição em que atua e o contexto 

em que se insere; conhecer, compreender o perfil dos acadêmicos que se transforma aluno-

trabalhador em trabalhador-aluno; conhecer e se comprometer com o projeto pedagógico do 

curso, o sentido da formação profissional e dos componentes curriculares que ministra; planejar e 

avaliar permanentemente o trabalho docente realizado; tomar decisões indicadas pela avaliação 

respeitando o disposto no PPC; manter permanente atualização em relação à produção teórica da 

profissão. 

As docentes integram os quadros da Unochapecó há mais de 17 anos, sendo  o grupo 

constituído por 8 docentes, sendo seis (6) mestres, destas, duas (2) estão em fase de 

doutoramento, e 2 (duas) doutoras. 

A qualificação do grupo tem possibilitado o aprofundamento teórico-metodológico, ético-

político, e técnico-operativo, o que dá consistência e densidade a formação profissional. Todas 

possuem experiência em diferentes áreas do Serviço Social sendo que, atualmente, 83,3% tem 
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dedicação de tempo integral à Universidade. Integra o quadro de profissionais do curso dois (2) 

assistentes sociais que atuam na supervisão de estágio em projetos de extensão. 

As docentes desenvolvem atividades de ensino na graduação e na pós-graduação lato e 

stricto sensu, realizando pesquisas sobre temáticas relevantes para a profissão e para a sociedade. 

O curso de Serviço Social destaca-se também pelas atividades de extensão, tendo seu corpo 

docente significativa inserção na comunidade, a exemplo da participação em Conselhos de 

Políticas Públicas. 

 

 

 


