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Ementas por Currículo

Centro de Ciências Humanas e da Comunicação
Curso:

19 Serviço Social

Currículo: 2009/1

Fase Turma
Créd. Teóricos Créd. Práticos
Disciplina
1 FIL.0041.02-9 Filosofia e Teoria do Conhecimento II
4
0
Ementa: Correntes filosóficas que subsidiam as Ciências Sociais: vertentes filosóficas da modernidade. A natureza como espaço do
homem. O homem como sujeito da história. O homem como sujeito histórico.
Objetivo: Conhecer as correntes filosóficas que subsidiam as Ciências Sociais, visando a compreensão do ser social historicamente
situado no processo de constituição e desenvolvimento da sociedade.
1 PDE.0006.00-7 Educação Física - Prática Desportiva I
0
2
Ementa: O aluno poderá escolher a modalidade de sua preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, voleibol.
Objetivo:
1 SOC.0182.01-7 Teoria Sociológica I
4
0
Ementa: A constituição do campo sociológico: modos de operação do conhecimento científico, o contexto histórico da formação da
sociologia, capitalismo e moderna teoria social e a produção do conhecimento clássico da sociologia. A interpretação
durkheimiana da sociedade moderna. A interpretação weberiana da sociedade moderna. O pensamento de Marx e o
surgimento do marxismo.
Objetivo: -Estudar o contexto de transformações sociais e culturais que conduziu a emergência do pensamento social como questão
científica para análise e crítica da sociedade moderna e capitalista.
-Introduzir os alunos no estudo das contribuições metodológicas e teóricas dos autores que, pela sua profundidade e
originalidade, são considerados os clássicos do pensamento sociológico;
-Analisar comparativamente as contribuições dos clássicos e avaliar a contemporaneidade do seu pensamento.
1 SSO.0029.00-5 Introdução ao Serviço Social
4
0
Ementa: O curso de Serviço Social e a Universidade. O Serviço Social na divisão sócio-técnica do trabalho. Apresentação e análise
da lei de Regulamentação da Profissão. Os diferentes campos de atuação profissional no contexto contemporâneo.
Tendências do mercado de trabalho. A importância do profissional de Serviço Social na consolidação e ampliação de
direitos sociais.
Objetivo: Situar o aluno na universidade, no curso de Serviço Social e nos espaços sócio-ocupacionais da profissão.
1 SSO.0040.01-7 Atividade de Articulação I
2
0
Ementa: Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade nas Ciências Humanas. Interfaces com outras áreas do conhecimento.
Objetivo: Possibilitar espaços comuns e integrados de estudos sobre temáticas apontadas por acadêmicos e professores do CCHC.
1 SSO.0049.01-4 Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social I
4
0
Ementa: A expansão do capitalismo, a questão social e as demandas societárias. A trajetória do serviço social na Europa e nos
Estados Unidos e a influência das matrizes teóricas. A constituição do Serviço Social como profissão no Brasil e sua
trajetória histórica e teórico-metodológica até os anos de 1950.
Objetivo: Analisar a trajetória teórico-prática do Serviço Social no contexto da expansão do capitalismo e a influência do pensamento
social emergente.
1 SSO.0050.00-4 Serviço Social e Realidade Social
4
0
Ementa: O significado contemporãneo da questão social e a exclusão do acesso aos direitos econômicos, políticos e socias. As
principais formas de expressão da questão social local, regional e nacional.
Objetivo: Analisar a realidade brasileira, identificando os processos sociais geradores das várias expressões da questão social, objeto
de trabalho do Serviço Social.
2 HIS.0096.00-2 História Regional e Local
4
0
Ementa: História Regional e Local: Introduução conceitual. Questões territoriais e espaciais: Santa Catarina e o Vale do Itajaí. A
imigração européia e as migrações internas. Identidades regionais. Movimentos sociais e associativismo civil em âmbito
regional. Industrialização e desenvolvimento regional. Urbanização e relações de trabalho. História do cotidiano.
Objetivo: Conhecer a História Regional em uma perspectiva de diálogo com as dimensões das regiões nacionais, através de uma
análise que reconheça a complexidade da realidade concreta e suas representações ligadas ás relações sociais, econômicas,
políticas e cotidianas de um espaço específico.
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0
2
2 PDE.0007.00-3 Educação Física - Prática Desportiva II
Ementa: Objetivo: Proporcionar ao aluno o conhecimento de si mesmo e de suas capacidades, possibilitando experiências no
domínio cognitivo, afetivo e psicomotor. Praticar atividades relativas à condição física geral e específica. Desenvolver a
resistência aeróbica. Praticar atividades para o desenvolvimento da coordenação motora. O aluno poderá escolher a
modalidade de sua preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, voleibol.
Objetivo:
4
0
2 PSI.0009.00-0 Psicologia Social
Ementa: Fundamentos histórico-filosóficos da psicologia social. A psicologia social na América Latina. Psicologia social e classes
sociais. Contexto social e sujeito. Preconceito e sistemas de crenças. Categorias fundamentais: identidade, singularidade,
exclusão, sofrimento ético-político, representações sociais.
Objetivo: Conhecer os fundamentos histórico-filosóficos da psicologia social, visando a compreensão do sujeito no contexto social.

4
0
2 SOC.0182.02-5 Teoria Sociológica II
Ementa: A teoria social no século XX e a análise das grandes transformações da sociedade industrial capitalista. O Marxismo
Ocidental: Lukács, Gramsci e a escola de Frankfurt. Interacionismo, Etnometodologia e Fenomenologia Social. As
principais controvérsias metodológicas e teóricas do século XX. Ação e estrutura social em Parsons, Touraine e Giddens.
Teoria do poder em Foucault.
Objetivo: - Compreender as contribuições do pensamento social para analisar as transformações e características da sociedade durante
o século XX.
-Estudar o impacto do fenômeno do totalitarismo sobre a vida e o pensamento social;
- Estudar as principais contribuições do pensamento crítico;
- Introduzir o debate sobre as principais controvérsias metodológicas e teóricas da sociologia ao longo do século XX, em
especial, aquelas relativas a relação entre ação e estrutura.
2
0
2 SSO.0040.02-5 Atividade de Articulação II
Ementa: Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade nas Ciências Humanas. Interfaces com outras áreas do conhecimento.
Objetivo: Possibilitar espaços comuns e integrados de estudos sobre temáticas apontadas por acadêmicos e professores do CCHC.
4
0
2 SSO.0049.02-2 Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social II
Ementa: O contexto do desenvolvimentismo, do capitalismo monopolista, da ditadura militar e a questão social. O processo de
reconceituação do serviço social na América Latina e Brasil. As construções teórico-metodológicas a partir das matrizes do
pensamento social.
Objetivo: Analisar, no contexto do capitalismo monopolista, o processo de reconceituação da profissão e a influência do pensamento
social nas suas construções teórico-metodológicas.
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4
0
2 SSO.0051.01-9 Processo de Trabalho e Serviço Social I
Ementa: O trabalho como elemento fundante do ser social. Especificidades do trabalho na sociedade burguesa e as mudanças no
padrão de acumulação capitalista e regulação social. A inserção do serviço social como especialização do trabalho coletivo.
O assistente social como trabalhador.
Objetivo: Compreender a categoria trabalho, sua especificidade na sociedade burguesa e sua relação com o Serviço Social.

4
0
3 COM.0045.00-0 Comunicação e Sociedade
Ementa: A comunicação como configuradora da contemporaneidade. A natureza social do fenômeno comunicacional. A
comunicação social e a indústria cultural. A mídia e as representações sociais. A complexidade dos sistemas de
comunicação no mundo contemporâneo. O papel dos meios de comunicação na sociedade e sua dimensão política.
Objetivo: Identificar as implicações da comunicação e sua interação com a política na sociedade atual, a fim de compreender e utilizar
a comunicação como um instrumento de expressão, de interação, de construção do conhecimento e de exercício de
cidadania.
4
0
3 LET.0160.00-7 Linguagem Científica
Ementa: Prática de análise da linguagem científica. Linguagem, estrutura e características para a produção de textos acadêmicos:
resumo, resenha e artigo científico. Tópicos gramaticais necessários ao uso da norma padrão.
Objetivo: Identificar as características da linguagem científica em diferentes tipos de trabalhos acadêmicos, a fim de compreender e
interpretar a prática científica nos diversos meios de divulgação, fazendo com que os educandos tenham condições de ler,
compreender, analisar, sintetizar, avaliar e produzir textos científicos.
4
0
3 LET.0162.00-0 Libras
Ementa: A Surdez: Conceitos básicos,causas e prevenções. A evolução da história do surdo. A estrutura lingüística da Libras:
aspectos estruturais da Libras; LIBRAS: Aplicabilidade e vivência.
Objetivo:
4
0
3 LET.0165.00-9 Produção de Texto e Comunicação Oral
Ementa: Leitura, interpretação e produção de diversos gêneros textuais. Linguagem, estrutura e características dos gêneros da esfera
acadêmica: resumo,resenha,artigo científico. Oratória: técnicas de apresentação oral e estudo de discursos acadêmicos e
profissionais. Tópicos gramaticais.
Objetivo: Aprimorar a leitura, a interpretação e a produção de textos. Possibilitar o conhecimento de gêneros da esfera acadêmica,
adequando seus textos à norma padrão. Dar subsídios para que o acadêmico(a) aprimore sua comunicação oral como fator
de persuasão.
4
0
3 SOC.0175.00-2 Dilemas Éticos e Cidadania
Ementa: Dilemas éticos na vida cotidiana: ação (meios e fins) e responsabilidade. O individualismo e seus conflitos. O valor da vida
- (humanos e não humanos). Justiça, felicidade e cidadania. Implicações éticas dos estilos de vida e das escolhas
profissionais.
Objetivo: Reconhecer a dimensão valorativa da ação humana sob uma análise ética, a fim de promover junto aos educandos a reflexão
sobre os princípios éticos implícitos e explícitos das próprias ações nas relações individuais, grupais ou sociais, avaliando
as possíveis implicações para o meio em que vive.
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Créd. Teóricos Créd. Práticos
3 SSO.0032.01-4 Gestão Social I
4
0
Ementa: O pensamento administrativo. Teorias administrativas. As diferentes formas de organização: privada com fins lucrativos,
privada sem fins lucrativos, estatal/pública e governamental. A ação do serviço social na gestão das organizações públicas e
privadas: desenvolvimento de pessoal e responsabilidade social. As atividades de assessoria, consultoria e supervisão na
gestão social.
Objetivo: - Distinguir formas de organizações públicas e privadas e à ação do serviço social na sua gestão.
- Compreender o conceito de gestão social.
- Diferenciar as teorias organizacionais e os modelos gerenciais na organização do trabalho nas políticas públicas e no
terceiro setor.
- Identificar os conceitos e tendências atuais da gestão social.
- Compreender as funções de planejamento e gestão em organizações públicas,privadas e do terceiro setor
- Entender o processo de gestão de recursos humanos
- Identificar a atuação do serviço social em empresas.
- Compreender o processo de assessoria, consultoria e supervisão na gestão social.
3 SSO.0040.03-3 Atividade de Articulação III
2
0
Ementa: Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade nas Ciências Humanas. Interfaces com outras áreas do conhecimento.
Objetivo: Possibilitar espaços comuns e integrados de estudos sobre temáticas apontadas por acadêmicos e professores do CCHC.
3 SSO.0049.03-0 Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social III
4
0
Ementa: O processo de redemocratização do país e as relações. Estado e sociedade nos anos de 1980. A construção do projeto éticopolítico da profissão. A globalização, o projeto neoliberal e o redimensionamento da profissão. As construções teóricometodológicas na contemporaneidade.
Objetivo: Analisar, no contexto da redemocratização do Brasil, a construção e a implementação do projeto ético político do serviço
social e as construções teórico-metodológicas contemporâneas.
3 SSO.0051.02-7 Processos de Trabalho e Serviço Social II
4
0
Ementa: Os elementos constitutivos do processo de trabalho. As demandas postas ao profissional de serviço social nos diferentes
espaços sócio-ocupacionais. O O instrumental técnico-operativo do serviço social.
Objetivo: Aprofundar a compreensão sobre as demandas presentes nos espaços sócio-ocupacionais do profissional assistente social
vinculando-as ao uso do instrumental técnico-operativo, componente do processo de trabalho.
3 SSO.0057.00-9 Disciplina Optativa - Eixo Geral
4
0
Ementa:
Objetivo:
4 DIR.0130.00-5 Direito e Cidadania
4
0
Ementa: Poder constituinte e constituição. Direito, democracia e estado. Direitos e garantias fundamentais: Direitos individuais,
direitos sociais, direitos públicos, cidadania e a interface com serviço social. Monismo jurídico e pluralismo jurídico.
Direito, justiça e ética. Relações políticas de trabalho e direito internacional.
Objetivo: Propiciar ao acadêmico do curso de Serviço Social conhecimento teórico sobre fundamentos , princípios e eixos do direito
privado a partir da perspectiva constitucionalista do estado democrático de direito, caracterizando contribuição pra uma
visão crítica do direito que possibilite relação com uma práxis emancipadora.
4 SSO.0032.02-2 Gestão Social II
4
0
Ementa: O planejamento: conceitos e processos. Elaboração,implementação e controle de planos, programas e projetos sociais e
institucionais em serviço social. A construção de indicadores e a avaliação de políticas e projetos sociais pelo serviço
social. O projeto de intervenção.
Objetivo: Compreender o processo de planejamento e avaliação de planos, programas e projetos e seus elementos constitutivos como
instrumental técnico-operativo do Assistente Social.
4 SSO.0040.04-1 Atividade de Articulação IV
2
0
Ementa: Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade nas Ciências Humanas. Interfaces com outras áreas do conhecimento.
Objetivo: Possibilitar espaços comuns e integrados de estudos sobre temáticas apontadas por acadêmicos e professores do CCHC.
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Disciplina
Créd. Teóricos Créd. Práticos
4 SSO.0041.00-5 Serviço Social, Família e Gerações
4
0
Ementa: Família: fundamentos históricos e teóricos. A família na contemporaneidade: os impactos das mudanças estruturais,
econômicas e sociais. A família nuclear burguesa e as novas configurações familiares. Poder familiar e o direito à
convivência familiar e comunitária: procedimentos para averiguação de situação de risco e para colocação em família
substituta; serviços de abrigo (crianças, adolescentes, idosos, pessoas em situação de violência). Violência intrafamiliar.
Redes de atenção ás famílias vulneráveis. A intervenção do serviço social com famílias: formas de abordagem e
instrumentos técnico-operativos.
Objetivo: Compreender os fundamentos históricos e contemporâneos da família e a intervenção do assistente social nesta realidade.
4 SSO.0042.00-1 Política Social e Serviço Social
4
0
Ementa: Conceituação de estado e política. Teorias explicativas da constituição e desenvolvimento das políticas sociais. Modelos de
proteção social e direitos. Desenvolvimento do sistema de proteção social brasileiro e a inserção do profissional de serviço
social.
Objetivo: Compreender o processo de constituição do estado e das políticas sociais e sua relação com a profissão.
4 SSO.0052.00-7 Ética Profissional do Assistente Social
4
0
Ementa: O debate teórico-filosófico sobre as questões éticas da atualidade. Os códigos de ética profissional na história do serviço
social brasileiro, com ênfase no código de ética em vigor, seus princípios e o significado do projeto ético-político da
profissão.
Objetivo: Possibilitar a reflexão crítica sobre a dimensão ético-moral da vida social,despertando o compromisso com o projeto éticopolítico da profissão e seus desdobramentos no cotidiano profissional.
5 EDU.0504.00-5 Universidade, Ciência e Pesquisa
4
0
Ementa: A função da Universidade como instituição de produção e socialização do conhecimento. O sentido da ciência no mundo
contemporâneo. O espírito científico e a atividade de pesquisa. Experiências da pesquisa na FURB: linhas e grupos de
pesquisa. A contribuição científica da FURB para o desenvolvimento regional.
Objetivo: Compreender a função da Universidade como espaço de produção e socialização do conhecimento, a fim de desenvolver a
formação do espírito científico, estimulando a reflexão crítica que conduza à atitude de sujeito ativo no processo de
construção do conhecimento.
5 SSO.0040.05-0 Atividade de Articulação V
2
0
Ementa: Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade nas Ciências Humanas. Interfaces com outras áreas do conhecimento.
Objetivo: Possibilitar espaços comuns e integrados de estudos sobre temáticas apontadas por acadêmicos e professores do CCHC.
5 SSO.0043.00-8 Política Social: Assistência Social
4
0
Ementa: A assistência social no Brasil. A assistência social no contexto da seguridade social. Marco regulatório da política de
assistência. Gestão, controle e financiamento. Direitos e benefícios sociais. A prática profissional do assistente social na
esfera da assistência social pública e privada.
Objetivo: Compreender o processo histórico de constituição da política de assistência social no Brasil e sua gestão, situando a atuação
profissional do assistente social.
5 SSO.0044.00-4 Política Social: Saúde e Educação
4
0
Ementa: O estado brasileiro e as políticas de saúde e educação: bases legais, princípios, diretrizes, financiamento, gestão e controle
social. Os direitos e benefícios no âmbito destas políticas. A prática profissional do assistente social na esfera da saúde e
educação pública e privada.
Objetivo: - Legislação Básica;
- Direitos benefícios e ações;
- A atuação do Serviço Social na Educação.
5 SSO.0045.00-0 Serviço Social e Área Sócio-Jurídica
2
0
Ementa: O acesso à justiça como direito de cidadania. As particularidades da questão social e suas refrações no modo de vida da
população usuária do sistema sócio-jurídico, ministério público, defensoria jurídica, núcleos de prática jurídica, delegacias
e sistema penitenciário como espaços sócio-ocupacionais do assistente social: demandas, formas de abordagem e
instrumentos técnico-operativos.
Objetivo: Compreender o acesso à justiça como direito de cidadania;
Situar a atuação do assistente social na área sócio-jurídica.
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Fase Turma
0
4
5 SSO.0053.01-1 Estágio Supervisionado em Serviço Social I
Ementa: Inserção do acadêmico nos espaços sócio-institucionais. Exercício teórico-prático do trabalho profissional a partir do
conhecimento da instituição; da identificação das demandas; da elaboração do projeto de intervenção; do registro e
sistematização do processo de trabalho.
Objetivo: Possibilitar ao acadêmico o exercício da prática profissional com base na problematização da realidade, das demandas
identificadas e do planejamento da intervenção.
0
4
6 SSO.0046.00-7 Política Social: Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Ementa: O processo de urbanização no Brasil. A questão habitacional e as respostas do estado. Ocupações urbanas e processos de
regularização fundiária. Mobilizações da sociedade civil com relação à questão urbana e o papel do serviço social. O
estatuto da cidade. A questão ambiental, seus desdobramentos e sua inserção na agenda dos movimentos sociais no Brasil.
A política de meio ambiente e nos programas de habitação.
Objetivo: Compreender o processo histórico de ocupação do espaço urbano no Brasil; a construção de uma política de meio
ambiente; a atuação do estado e, mais especificamente, do Serviço Social com relação a estas questões.
0
4
6 SSO.0053.02-0 Estágio Supervisionado em Serviço Social II
Ementa: Implementação do projeto de intervenção; articulação da prática interventiva à discussão ética, teórico-metodológica, às
políticas sociais, à elaboração da documentação e ao processo de supervisão. Socialização da intervenção.
Objetivo: Acompanhar a implementação do Projeto de intervenção, articulando-o ao projeto de pesquisa e aprofundando teoricamente
o estudo da demanda.
0
4
6 SSO.0054.00-0 Movimentos Sociais e Serviço Social
Ementa: O debate contemporâneo sobre a relação estado e sociedade civil. Movimentos sociais na atualidade. Esfera pública, redes,
associativismo civil, organizações não governamentais. A importância dos movimentos sociais nos processos de
constituição das políticas sociais. As possibilidades de atuação do serviço social junto aos movimentos sociais.
Objetivo: Possibilitar a compreensão teórico-prática dos movimentos sociais na atualidade e a atuação do assistente social junto aos
mesmos.
0
4
6 SSO.0055.01-4 Pesquisa em Serviço Social I
Ementa: A pesquisa na produção do conhecimento; A pesquisa como dimensão constitutiva do trabalho do assistente social. A ética
na pesquisa. Os elementos constitutivos de um projeto de pesquisa. Construção do projeto de pesquisa a partir de um objeto
da realidade social. Coleta de dados.
Objetivo: Possibilitar ao aluno a reflexão sobre a importância da pesquisa social na produção do conhecimento e na prática
profissional do Assistente Social, bem como o seu exercício.
0
4
7 SSO.0047.00-3 Política Social: Trabalho, Emprego e Renda e Previdência Social
Ementa: O direito ao trabalho. Políticas de trabalho, emprego e renda e política de previdência social: o processo histórico de sua
construção, as bases legais, os princípios, as diretrizes, financiamento, gestão e controle social. A atuação do assistente
social.
Objetivo: Compreender as transformações do mundo do trabalho, suas implicações nas políticas de trabalho e emprego e renda,
previdência social e na atuação do Serviço Social.
0
4
7 SSO.0053.03-8 Estágio Supervisionado em Serviço Social III
Ementa: Aprofundamento da análise das demandas sociais. Execução do projeto de intervenção. Avaliação do projeto de
intervenção com base nos indicadores, no projeto ético-político da profissão e nas políticas sociais. Socialização do
processo de avaliação. Elaboração de relatório final de estágio.
Objetivo: Avaliar criticamente a implementação do projeto de intervenção, bem como sua sistematização e socialização.
0
4
7 SSO.0055.02-2 Pesquisa em Serviço Social II
Ementa: Organização e análise dos dados coletados. Elementos constitutivos do relatório de pesquisa. Elaboração do relatório da
pesquisa. Divulgação dos resultados da pesquisa.
Objetivo: Possibilitar a vivência do processo de iniciação científica, particularmente no que se refere à organização e discussão dos
resultados, incentivando os acadêmicos à atitude investigativa/reflexiva no exercício da profissão.
0
4
7 SSO.0056.01-0 Trabalho de Conclusão de Curso I
Ementa: O regulamento de TCC. Elaboração do projeto de TCC com base em um tema/objeto identificado no campo de estágio, nos
conhecimentos teórico-metodológicos e nas linhas de pesquisa utilizadas no curso de serviço social.
Objetivo: Aprimorar a vivência da investigação científica, desenvolvendo no acadêmico a atitude reflexiva frente à realidade, a
criatividade e a capacidade intelectual.
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Ementas por Currículo

Créd. Teóricos Créd. Práticos
Disciplina
Fase Turma
0
4
8 FIL.0066.00-5 Antropologia Urbana
Ementa: A antropologia e o estudo das sociedades complexas. Antropologia na cidade. Pesquisas antropológicas no contexto
urbano. Diversidade cultural e heterogeneidade social nas cidades.
Objetivo: Contextualizar historicamente a constituição da antropologia. Perceber o deslocamento da antropologia do estudo das
sociedades simples, para o das sociedades complexas. Introduzir os alunos no campo dos estudos da antropologia urbana.
Problematizar o modo de vida nas cidades contemporâneas. Oferecer elementos que permitam a compreensão das cidades
contemporâneas e sua relação com o projeto de modernidade. Promover um diálogo entre o olhar antropológico e a
arquitetura e o urbanismo. Contemplar estudos sobre experiência urbanas brasileiras.
0
4
8 SOC.0174.00-6 Desafios Sociais Contemporâneos
Ementa: Caracterização da sociedade contemporânea. Implicações na vida cotidiana e nas atividades profissionais. Aspectos
desafiadores de algumas problemáticas sociais contemporâneas: sustentabilidade ambiental, relações inter-étnicas, relações
de gênero, implicações sócio-ocupacionais das políticas sociais e econômicas, relação globalização-localização, violência
urbana.
Objetivo: Identificar os traços característicos da sociedade contemporânea e seus desafios a fim de analisar as condições sociais da
futura atuação profissional e os aspectos desafiadores para essa atuação, avaliando os possíveis impactos em termos de
reprodução e/ ou transformação social.
0
4
8 SSO.0048.00-0 Participação e Democracia
Ementa: As diferentes abordagens acerca da participação na teoria e na prática das democracias contemporâneas. Concepções
contemporâneas de democracia: Análise das experiências de participação nos espaços dos orçamentos participativos, dos
conselhos gestores de políticas públicas e outros. A prática do serviço social no espaço institucional articulado às lutas e
reivindicações sociais.
Objetivo: Compreender os processos de estrutura do poder local no Brasil urbano e as implicações para a prática do assistente social.
0
4
8 SSO.0056.02-9 Trabalho de Conclusão de Curso II
Ementa: Elaboração de TCC, conforme regulamento.
Objetivo: Aprimorar a vivência da investigação científica, desenvolvendo no acadêmico a atitude reflexiva frente á realidade, a
criatividade e a capacidade intelectual.
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