DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS
Registros Acadêmicos da Graduação
Centro de Ciências Humanas e da Comunicação
19 Serviço Social
Curso:
Fase Turma
Disciplina
1 ECO.0155.00-7 Economia Política

07/12/2020 08:27

Ementas por Currículo

Currículo: 2021/1
Créd. Teóricos Créd. Práticos
4
0

Ementa: Introdução à economia: principais conceitos. O método na Ciência Econômica. Os Sistemas Econômicos e a organização
da economia para o enfrentamento dos problemas econômicos: recursos, escassez e escolha. Introdução à economia
política. A economia pré-clássica: ideias econômicas anteriores a Adam Smith. A escola clássica da economia política.
Karl Marx e a crítica da economia política clássica. A escola neoclássica. Keynes, Kalecki e a crítica da economia
neoclássica. A contrarrevolução liberal. Introdução crítica aos problemas econômicos contemporâneos.
Objetivo: A disciplina tem por objetivo propiciar aos discentes a familiarização com as noções básicas da teoria econômica,
despertando-lhes o interesse por suas aplicações nas mais variadas esferas de atuação. O desenvolvimento pleno da
disciplina deve permitir à/ao estudante compreender as principais teorias e doutrinas econômicas, formar um referencial das
ideias econômicas fundamentais, compor um quadro evolutivo da economia política e, de forma crítica, examinar básicas
da teoria econômica, despertando-lhes o interesse por suas aplicações nas mais variadas esferas de atuação. O
desenvolvimento pleno da disciplina deve permitir à/ao estudante compreender as principais teorias e doutrinas
econômicas, formar um referencial das ideias econômicas fundamentais, compor um quadro evolutivo da economia política
e, de forma crítica, examinar teórica e praticamente a economia contemporânea.
1 LET.0185.00-0 Produção Textual Acadêmica
4
0
Ementa: Produção textual na esfera acadêmica: letramentos críticos, relações de poder e identidade. Princípios e técnicas de estudo:
esquemas, mapeamento, e diário de leitura. Práticas de leitura, oralidade e escrita: características da linguagem, autoria e
organização textual da produção científica. Gêneros textuais da esfera acadêmica: resumo, resenha, relatório, artigo
científico; seminário, comunicação oral. Coesão, coerência e tópicos gramaticais relacionados à norma padrão.
Objetivo: Compreender e aprimorar práticas de leitura, oralidade e escrita específicas da esfera acadêmica, produzindo gêneros
textuais, orais e escritos, de acordo com a norma padrão.
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 SSO.0063.01-7 Fundamentos 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: Apresentar o contexto sócio-histórico da questão social no capitalismo monopolista. Discutir as condições de emergência,
institucionalização e desenvolvimento do Serviço Social no mundo e no Brasil.
1 SSO.0064.00-5 Serviço Social e Questão Social
4
2
Ementa: O significado contemporâneo da questão social e a exclusão do acesso aos direitos econômicos, políticos e sociais. As
principais expressões da questão social local, regional e nacional, priorizando estudos sobre desemprego, pobreza, a
precarização das relações e condições de trabalho, formas de preconceito e de discriminação. A questão social como objeto
de trabalho do Serviço Social.
Objetivo: Analisar a realidade social no capitalismo contemporâneo, identificando os processos sociais geradores das várias
expressões da questão social, objeto de trabalho do Serviço Social.
1 SSO.0083.00-0 Introdução ao Serviço Social
4
2
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. O assistente social como trabalhador. A organização política da categoria profissional.
O profissional de Serviço Social e a consolidação e ampliação de direitos sociais.
Objetivo: Situar o aluno na Universidade, no curso de Serviço Social e nos espaços sócio-ocupacionais da profissão.
2 EDU.0542.00-4 Universidade, Ciência e Pesquisa
2
0
Ementa: O sentido da ciência e da tecnologia no mundo contemporâneo. Evolução da universidade no mundo. Características,
funções e desafios da universidade na sociedade contemporânea. A FURB: histórico, experiências, contribuições e desafios
do ensino, pesquisa e extensão. Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI/CPA.
Objetivo: Relacionar ciência, tecnologia e universidade, compreendendo as funções desta instituição para o desenvolvimento
econômico e social do seu entorno e dos países, bem como conhecer as atividades de pesquisa e extensão na FURB,
visando aproximar a formação acadêmica da sociedade e do mundo do trabalho. Destacar a importância da participação
dos(as) estudantes na elaboração, execução e controle do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI/Comissão Própria
de Avaliação – CPA.
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2 FIL.0063.00-6

Disciplina
Filosofia

07/12/2020 08:27

Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
2
0

Ementa: Problemas e propostas fundamentais da filosofia ocidental. Breve história desse desenvolvimento,dos gregos aos nossos
dias. Metafísica,ética e política:de Socrátes a Hume;de Kant à atualidade.
Objetivo: Reconhecer a contribuição dos principais filósofos, enfatizando os aspectos relacionados à contemporaneidade.
2 PDE.0007.00-3 Educação Física - Prática Desportiva II
0
2
Ementa: O aluno poderá escolher a modalidade de sua preferência: ginástica, basquetebol, futebol de salão, futebol suíço, voleibol.
Objetivo:
2 SOC.0182.01-7 Teoria Sociológica I
4
0
Ementa: O contexto histórico do surgimento da sociologia. A institucionalização da sociologia como saber científico. Os clássicos e
suas teorias: positivismo evolucionista; positivismo funcionalista; materialismo histórico e dialético; sociologia
compreensiva. Contribuição das teorias clássicas para a compreensão de fenômenos contemporâneos. A importância do
pensamento sociológico clássico para o ensino de Sociologia na Educação Básica e para o exercício da cidadania.
Objetivo: Analisar a constituição da sociologia como campo científico. Compreender as principais reflexões clássicas e seus
pressupostos analíticos. Identificar a importância do pensamento sociológico clássico para a compreensão dos fenômenos
sociais atuais.
2 SSO.0063.02-5 Fundamentos Teórico-Metodológicos do Serviço Social II
4
0
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: Fornecer elementos à problematização das condições sócio-históricas da Renovação do Serviço Social latino-americano e
a particularidade brasileira. Discutir a crise da autocracia burguesa e o processo de redemocratização no Brasil. Oferecer
elementos para a crítica ao Serviço Social tradicional e a aproximação ao marxismo. Apresentar e discutir a produção
teórica do Serviço Social no período.
2 SSO.0065.00-1 Extensão, Universidade e Sociedade
1
3
Ementa: Histórico da Extensão Universitária na América Latina e no Brasil. Metodologias, características e indicadores da Extensão
Universitária. Extensão e produção de conhecimento. Vivências em extensão.
Objetivo: Conhecer a história, conceitos e perspectivas da Extensão Universitária. Conhecer metodologias, características e
indicadores da Extensão Universitária. Refletir sobre a extensão como fonte de produção de conhecimento. Vivenciar
experiências em projetos de extensão.
2 SSO.0069.01-5 Processos de Trabalho e Serviço Social I
4
0
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.
Os elementos constitutivos do processo de trabalho. A atuação do AS nos diferentes espaços ocupacionais. Eixos de
atuação do AS: ações socioeducativas, ações socioemergenciais, ações de gestão e planejamento, ações de articulação e
mobilização.
Objetivo: Compreender a categoria trabalho, sua especificidade na sociedade burguesa e sua relação com o Serviço Social.
3 SOC.0182.02-5 Teoria Sociológica II
4
0
Ementa: O desenvolvimento da Sociologia no século XX e sua consolidação disciplinar. Funcionalismo, interacionismo simbólico e
teoria crítica. A Sociologia na América Latina: temas e abordagens. Sociologia no Brasil: antecedentes conceituais e
temáticos (pensamento social brasileiro). A institucionalização da Sociologia no Brasil. A agenda de pesquisa recente.
Objetivo: Conhecer os elementos básicos das principais correntes teóricas e autores que sucedem o pensamento sociológico clássico.
Reconhecer os principais debates sobre as teorias e pesquisas sociológicas contemporâneas, considerando a realidade
latino-americana e brasileira. Problematizar a atualidade dessas reflexões e seu uso como recurso para ensino de
Sociologia e exercício da cidadania.
3 SSO.0063.03-3 Fundamentos 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
ético-político da profissão. A globalização, o projeto neoliberal, pós modernidade, neoconservadorismo e o
redimensionamento da profissão. As construções teórico-metodológicas 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.
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3 SSO.0066.00-8 Serviço Social, Família e Gerações

07/12/2020 08:27

Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
3
3

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. Componente curricular com atividades extensionistas.
Objetivo: Compreender os fundamentos históricos e contemporâneos da família e a intervenção do assistente social nesta realidade.
3 SSO.0067.01-2 Gestão Social e Planejamento em Serviço Social I
4
0
Ementa: Conceito, princípios e diretrizes da Gestão Social e o Serviço Social. Elementos da gestão da política social no Brasil
contemporâneo. Planejamento Social. Metodologias e Instrumentos de Planejamento e de gestão de políticas sociais.
Indicadores Sociais no planejamento de Políticas Públicas. Elaboração de projeto social. Atribuições e competências dos
assistentes sociais no planejamento nas esferas pública e privada.
Objetivo: Compreender conceito, princípios e diretrizes da Gestão Social e sua articulação com o Serviço Social. Reconhecer
processos de planejamento social e seus instrumentos na gestão pública e privada. Entender o debate teórico-metodológico
no campo da Gestão e do Planejamento de Planos, Programas e Projetos Sociais. Depreender o uso de indicadores sociais
no planejamento de políticas públicas. Elaborar projeto social. Reconhecer as atribuições e competências dos assistentes
sociais no planejamento nas esferas pública e privada.
3 SSO.0069.02-3 Processos de Trabalho e Serviço Social II
3
3
Ementa: Os elementos constitutivos do processo de trabalho. As demandas postas ao profissional de Serviço Social nos diferentes
espaços sócio ocupacionais. Dimensão teórico-metodológica, ético-político e técnico-operativo da prática profissional. A
instrumentalidade como elemento da intervenção profissional. O estudo social e o estudo socioeconômico. Os instrumentos
técnicos operativos: a observação, a entrevista, a visita domiciliar, a visita institucional e a documentação (parecer social,
relatório).
Objetivo: Aprofundar a compreensão sobre as demandas presentes nos espaços sócio-ocupacionais do profissional assistente social
vinculando-as ao uso do instrumental técnico-operativo para intervenção junto as demandas particulares, individuais e
familiares, componente do processo de trabalho.
4 HIS.0116.00-3 História da Cultura Afro-brasileira e Indígena
2
0
Ementa: História e cultura afro-brasileira e indígena: contribuições e influências das diversidades étnicas na formação da sociedade
brasileira no passado, presente e futuro. Construção da ideia de raça. Ideologia do branqueamento. Mito da democracia
racial. Novas abordagens sobre história, memória e identidades afro-brasileiras e indígenas. Ações afirmativas.
Objetivo: Reconhecer a importância da história e cultura afro-brasileira e indígena para a formação da sociedade brasileira no
passado, presente e futuro, discutindo temas relacionados aos grupos étnicos na convivência sociocultural e na prática
profissional.
4 SOC.0200.00-7 Alteridade e Direitos Humanos
2
0
Ementa: Aspectos e relações históricas, políticas e culturais de direitos humanos. Legislação e convenções internacionais, nacionais
e locais de direitos humanos. Princípios fundamentais para os direitos humanos e cidadania. Organizações públicas e
sociais de promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. Reparação das formas de violação de direitos.
Objetivo: Reconhecer os direitos humanos como princípio fundamental para a convivência
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.0067.02-0 Gestão Social e Planejamento em Serviço Social II
3
3
Ementa: Metodologias de avaliação de políticas e projetos sociais. O uso de indicadores sociais na avaliação. O assistente social na
elaboração, coordenação, execução e avaliação de políticas e programas sociais. Elaboração de projeto de avaliação. A
assessoria, consultoria e supervisão em Serviço Social. Componente curricular com atividades extensionistas.
Objetivo: Conhecer o debate teórico-metodológico no campo da avaliação de políticas e projetos sociais. Apreender o uso de
indicadores sociais na avaliação de políticas e projetos sociais. Conceber um projeto de avaliação. Reconhecer os processos
de assessoria, consultoria e supervisão em Serviço Social.
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4 SSO.0068.00-0 Ética Profissional do Assistente Social

07/12/2020 08:27

Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
4
2

Ementa: 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. Ética e instrumentos processuais no Serviço Social.
Objetivo: Possibilitar a reflexão crítica sobre a dimensão ético-moral da vida social, despertando o compromisso com o projeto
ético-político da profissão e seus desdobramentos no cotidiano profissional.
4 SSO.0069.03-1 Processos de Trabalho e Serviço Social III
3
3
Ementa: As demandas postas ao profissional de Serviço Social nos diferentes espaços sócio ocupacionais. Dimensão teóricometodológica, ético-político e técnico-operativo da prática profissional. A instrumentalidade como elemento da
intervenção profissional junto às demandas coletivas. A atuação com grupos. Instrumentos técnico-operativos: reunião,
abordagem em sala de espera, oficina, assembleia, documentação (relatório, ata). Aproximação com os campos de atuação
e o cotidiano profissional.
Objetivo: Aprofundar a compreensão sobre as demandas presentes nos espaços sócio-ocupacionais do profissional assistente social
vinculando-as ao uso do instrumental técnico-operativo para intervenção junto as demandas coletivas, componente do
processo de trabalho.
5 SOC.0176.00-9 Antropologia Cultural
2
0
Ementa: Processo de hominização. Conceito de cultura,linguagem,linguagem,diversidade das manifestações culturais do
homem:noção de indivíduo;instituições sociais;família e parentesco;faixa etária,etnia e gênero.
Objetivo: Compreender o processo de constituição do sujeito através de cultura:identificar a adversidade das manifestações culturais
do homem como forma de produção de conhecimento e de diferentes modos de vida.
5 SOC.0201.00-3 Diversidade e Sociedade
2
0
Ementa: Diversidade e desigualdade. Diversidade e cultura: religiosidades, identidade de gênero e relações étnico-raciais.
Preconceito, intolerância e violência.
Objetivo: Combater a desigualdade social e cultural e reconhecer a diversidade como condição para a vida pessoal, para a vida em
sociedade e para o exercício profissional, bem como para o exercício da cidadania.
5 SSO.0070.00-5 Política Social: Assistência Social e Serviço Social
3
3
Ementa: O Estado brasileiro e a política de assistência social. A assistência social como direito social. Marco legal da política de
Assistência Social. Financiamento, gestão e controle social da política de assistência social. O Sistema Único da
Assistência Social. O exercício profissional do assistente social no âmbito da política de assistência social. Componente
curricular com atividades extensionistas.
Objetivo: Compreender o processo histórico de constituição da política de assistência social no Brasil e sua gestão, com ênfase no
debate atual sobre o Sistema Único da Assistência Social (SUAS) e a prática do assistente social.
5 SSO.0071.00-1 Política Social: Educação e Serviço Social
3
1
Ementa: Serviço Social A educação como um direito humano e social. A política de educação no Brasil: bases legais, princípios e
diretrizes. A relação escola, família e comunidade. O Serviço Social e a educação popular. Educação em Direitos
Humanos. O exercício profissional do assistente social na política de educação. Componente curricular com atividades
extensionistas.
Objetivo: Compreender a educação como um direito humano e social; descrever a organização e o funcionamento da política de
educação no Brasil e sua interface com as demais políticas sociais; Compreender a educação popular e a educação em
direitos humanos e sua relação com o Serviço Social; Identificar as atribuições e competências do/a assistente social na
educação no âmbito das relações entre escola, família, comunidade e a rede de serviços.
5 SSO.0072.00-8 Movimentos Sociais e Serviço Social
3
3
Ementa: As diferentes abordagens sobre movimentos sociais. Movimentos sociais na atualidade. Esfera pública, redes,
associativismo civil. Os movimentos sociais nos processos de constituição das políticas sociais. Redes de movimentos
sociais. Análise e reconhecimento dos movimentos sociais no Brasil e Santa Catarina. Estudo dos principais movimentos
sociais locais A atuação do serviço social junto aos movimentos sociais. Componente curricular com atividades
extensionistas.
Objetivo: Apresentar as diferentes de abordagem teóricas sobre movimentos sociais e as principais distinções, compreender o
processo histórico de constituição da dos movimentos sociais no Brasil e Santa Catarina e o exercício profissional do
assistente social juntos aos movimentos sociais.
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5 SSO.0073.01-2 Estágio em Serviço Social I
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Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
6
4

Ementa: O estágio e a formação profissional. As bases normativas do estágio e da supervisão. A supervisão de estágio. A política de
estágio da FURB e do Serviço Social. Inserção do acadêmico nos espaços sócio institucionais. Exercício teórico-prático do
trabalho profissional a partir do conhecimento da instituição e da identificação das demandas. A documentação do estágio.
Objetivo: Promover o inter-relacionamento entre FURB e os espaços socio institucionais lócus de estágio curricular. Reconhecer o
estágio como etapa da formação profissional do assistente social. Conhecer as bases normativas do Estágio e da supervisão.
Inserir os/as estudantes em espaços socio institucionais para o estágio curricular. Propiciar exercícios de vivência da prática
profissional considerando os aspectos ético político, técnico operativo e metodológico.
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.
6
4
6 SSO.0073.02-0 Estágio em Serviço Social II
Ementa: Exercício teórico-prático do trabalho profissional a partir da elaboração do projeto de intervenção, do registro e da
sistematização do processo de trabalho. O processo de supervisão em Serviço Social.
Objetivo: Possibilitar ao acadêmico o exercício da prática profissional com base na problematização da realidade, das demandas
identificadas e do planejamento da intervenção. Propiciar reflexão sobre a supervisão em serviço social.
1
3
6 SSO.0074.00-0 Política Social: Previdência Social e Serviço Social
Ementa: O processo de construção da Política de Previdência Social no Brasil. A Previdência Social no contexto da seguridade
social. A crise do capital e as implicações para política previdenciária. As transformações no mundo trabalho e desmonte
do sistema de proteção social. O Serviço Social na previdência social. O exercício profissional do assistente social na
Política de Previdência Social. Componente curricular com atividades extensionistas.
Objetivo: Compreender a política de previdência no contexto da seguridade social; a crise do capital e as implicações na política
previdenciária; o exercício profissional do assistente social no setor previdenciário.
1
3
6 SSO.0075.00-7 Política Social: Questão Urbana, Meio Ambiente e Serviço Social
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 exercício profissional diante
dessas questões. O estatuto da cidade. A questão socioambiental e a atuação do assistente social. Componente curricular
com atividades extensionistas.
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.
6
4
7 SSO.0073.03-9 Estágio em Serviço Social III
Ementa: Execução do projeto de intervenção, articulado à discussão ético-política, teórico-metodológica e técnico operativa e às
políticas sociais e ao processo de supervisão. Elaboração da documentação. Elaboração de relatório final de estágio.
Objetivo: Acompanhar e avaliar criticamente a execução do projeto de intervenção, bem como sua sistematização e socialização.
3
3
7 SSO.0076.00-3 Política Social: Saúde e Serviço Social
Ementa: A saúde como direito social e o conceito ampliado de saúde. O Estado Brasileiro e a Política de Saúde. O Movimento de
Reforma Sanitária. A implementação do Sistema Único de Saúde (SUS). O Sistema Único de Saúde: bases legais,
princípios, diretrizes, financiamento, gestão e controle social. O SUS e o projeto privatista de saúde. Atribuições e
competências do/a assistente social na Saúde. Componente curricular com atividades extensionistas.
Objetivo: Subsidiar a compreensão do processo histórico de constituição da política pública de saúde no Brasil. Possibilitar o
conhecimento do processo de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS). Propiciar o conhecimento e reflexões
sobre as tensões entre o projeto do SUS e o projeto privatista de saúde. Apreender as atribuições e competências do/a
assistente social na Saúde.
2
4
7 SSO.0077.00-0 Serviço Social, Participação e Controle Social
Ementa: Democracia, participação e políticas públicas. Disputas pela construção democrática na América Latina. Crise da
democracia brasileira. Estudo das principais experiências de participação democrática e controle social. O exercício
profissional no espaço institucional articulado às lutas e reivindicações sociais e nas instâncias de controle social
democrático.
Objetivo: Compreender as diferentes concepções de participação e democracia e as disputas na construção da democracia na América
Latina, o exercício profissional articulado às lutas e reivindicações sociais e nas instâncias de controle social democrático.
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7 SSO.0078.02-2 Pesquisa em Serviço Social II

07/12/2020 08:27

Ementas por Currículo
Créd. Teóricos Créd. Práticos
4
2

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.
8 LET.0162.00-0 Libras
4
0
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: Compreender as características do deficiente auditivo e o processo de comunicação através da Libras com vistas a
favorecer a aprendizagem do deficiente auditivo.
8 SSO.0079.00-2 Eletiva
4
0
Ementa:
Objetivo:
8 SSO.0080.00-0 Gênero, Violência e Serviço Social

3

1

Ementa: História dos movimentos feministas. Perspectivas teóricas presentes na construção dos conceitos de gênero, sexualidade,
masculinidades, violência contra a mulher, violência intrafamiliar, violência doméstica. Serviço Social violência e relações
de género no âmbito das políticas públicas. Componente curricular com atividades extensionistas.
Objetivo: Criar um espaço de discussão e fundamentação teórica conceitual a partir dos referenciais analíticos: feminismo, violência
de gênero, sexualidade e masculinidades, com leituras e debates da contemporaneidade, relacionados a intervenção
profissional do Serviço Social nas políticas públicas.
8 SSO.0081.00-7 Trabalho de Conclusão de Curso
6
0
Ementa: Elaboração de TCC, conforme regulamento.
Objetivo: Aprimorar a vivência da investigação científica, desenvolvendo no acadêmico a atitude reflexiva frente à realidade, a
criatividade e a capacidade intelectual.
8 SSO.0082.00-3 Seminários Temáticos em Serviço Social
4
0
Ementa: Questões contemporâneas relevantes ao exercício profissional do/a assistente social de forma a complementar a formação
do estudante concluinte, incluindo enfoques teórico-metodológicos relacionados aos Trabalhos de Conclusão do Curso.
Objetivo: Oportunizar o debate de questões contemporâneas no Serviço Social e o exercício profissional; Possibilitar o
aprofundamento teórico dos temas relativos aos objetos de estudo dos TCCs, bem como a troca de experiências e de
conhecimentos.
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