EMENTAS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
1º PERÍODO
DISCIPLINAS

ANTROPOLOGIA (60 h/a)

FILOSOFIA (60 h/a)

INTRODUÇÃO AO SERVIÇO
SOCIAL (80 h/a)

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
(60 H/A)

FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA E
POLÍTICA DO BRASIL (80 h/a)

EMENTAS
Constituição da Antropologia como campo científico e
emergência de algumas de suas principais variantes; a antropologia
cultural e as formas de comunicação e linguagem; a construção
dialética entre o material e o simbólico na construção das identidades
sociais e da subjetividade. Imaginários, representações sociais e
expressões culturais dos diferentes segmentos sociais, com ênfase
na realidade brasileira e suas particularidades regionais.
Os fundamentos ontológicos do ser social; as formas de
consciência: política, ciência, religião, moral, arte e a filosofia, e suas
relações e influências nas correntes do pensamento clássico
(Sócrates, Platão e Aristóteles. A Filosofia Medieval de Santo
Agostinho e São Tomas de Aquino), moderno (Descartes, Hobbes,
Locke, Rousseau e Kant) e contemporâneo (Marx, Gramsci e
Zgmund Bauman); a dimensão da sociabilidade, trabalho e
alienação; ética e moral na contemporaneidade e na realidade
brasileira.
A profissão do Serviço Social e sua inserção na dinâmica
das relações Estado/Classes Sociais; o redimensionamento do
Serviço Social nos anos 80 e 90: configuração atual, tendências do
ensino, organização da categoria profissional, regulamentação e
organização do exercício e da formação profissional (CRESS,
CFESS, ABEPSS); as principais demandas profissionais para o
Serviço Social na realidade contemporânea, nos setores público e
privado; o atual projeto de formação profissional em Serviço Social e
projeto ético-político da profissão.
Linguagem verbal e linguagem não verbal. Funções da
linguagem. Texto e contexto. Leitura do texto e leitura de mundo.
Compreensão e interpretação de textos. Informações implícitas.
Argumentação. Produção textual: coerência e coesão textuais,
estrutura do texto escrito. Tipologia textual. Comunicação escrita e
verbal; Aplicabilidade de fatos gramaticais ao texto.
A constituição dos sujeitos políticos e a luta de classes ao
longo dos principais contextos nacionais: da formação colonial ao
neoliberalismo (a constituição do Estado Nacional); emergência e
crise da República Velha: Instauração e colapso do Estado Novo, a
modernização conservadora no pós-64 e seu acaso em fins da
década de 70, transição democrática e neoliberalismo; principais
formas de relações políticas na formação social brasileira:
nacionalismo, desenvolvimentismo, clientelismo e paternalismo; a
particularidade da região amazônica no cenário brasileiro
contemporâneo.

2º PERÍODO
DISCIPLINAS

SOCIOLOGIA (80 h/a)

METODOLOGIA DO TRABALHO
CIENTÍFICO (60 H/A)

PSICOLOGIA (80 h/a)

TEORIA POLÍTICA (60 h/a)

FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E
TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO
SERVIÇO SOCIAL I (80 h/a)

DESENVOLVIMENTO
CAPITALISTA E QUESTÃO
SOCIAL I (60 h/a)

EMENTAS
Configuração da sociologia como campo científico, diante da
emergência da sociedade burguesa; algumas matrizes clássicas do
pensamento sociológico  Durkheim, Weber, Karl Marx e Gramsci –
principais elementos teórico-metodológicos e a contribuição para a
compreensão da dinâmica da sociedade burguesa; a escola de
Frankfurt e os marxistas contemporâneos e as discussões sobre a
pós-modernidade.
Ciência, Método e Técnica; Tipos de explicação científica. Bases do
raciocínio científico, teoria, hipótese, dedução, indução, análise e
síntese. O trabalho científico. Os instrumentos de investigação.
Redação de textos científicos (Artigos, Resenhas, Fichamentos etc.).
A constituição da psicologia como campo científico. A
Psicologia e o Serviço Social – relações e contribuições mútuas. As
principais matrizes teóricas do debate contemporâneo das relações
indivíduo-sociedade; A constituição da subjetividade no processo de
produção e reprodução da vida social contemporânea. A
fundamentação das questões relativas ao desenvolvimento da
personalidade e dos grupos sociais – infância e juventude; velhice e
morte.
Teoria Política Clássica: Maquiavel, Montesquie, Hobbes,
Locke, Rousseau, Marx e Gramsci e suas contribuições para a
análise do Estado e da sociedade civil; O contrato social; Origem do
Estado, formas de governo e Constituição; O debate político
contemporâneo; As questões de poder, representação, democracia,
cidadania, soberania, autocracia e socialismo; A política como
necessidade; O bem público; O projeto neoliberal; a globalização e
os estados nacionais.
O surgimento e a institucionalização do Serviço Social na
Europa e nos Estados Unidos. Origens do Serviço Social no Brasil e
na América Latina desde o início do sec. XX à dec. de 60. O serviço
Social no Brasil, do período doutrinário católico à influência norteamericana. As relações do serviço Social com a doutrina social da
Igreja católica e com as ciências sociais. O surgimento do serviço
Social de Caso e do Serviço Social de Grupo. O primeiro congresso
brasileiro de Assistentes Sociais. A dimensão ética presente na ação
profissional neste período.
A inserção do Brasil na divisão internacional do trabalho; a
constituição das classes sociais, do Estado e as particularidades
regionais; desenvolvimento desigual e combinado na agricultura,
indústria e serviço; a reprodução da pobreza e da exclusão social nos
contextos rural e urbano.

3º PERÍODO
DISCIPLINAS
DESENVOLVIMENTO
CAPITALISTA E QUESTÃO
SOCIAL II (60 h/a)

DIREITO E LEGISLAÇÃO SOCIAL
(60 h/a)

FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E
TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO
SERVIÇO SOCIAL II (80 h/a)

POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO
SOCIAL I (80 h/a)

ECONOMIA POLÍTICA (80 h/a)

MOVIMENTOS SOCIAIS E
PROCESSOS SOCIOPOLÍTICOCULTURAIS NO BRASIL (80 h/a)

EMENTAS
As perspectivas contemporâneas de desenvolvimento e
suas implicações: os rebatimentos socioambientais, a mudança nas
formas de trabalho e na configuração das classes sociais, as novas
formas de exclusão social, os reflexos culturais e a diversificação da
identificação social.
A constituição das instituições de direito no Brasil, bem
como as formas de estruturação dos direitos e garantias
fundamentais da cidadania a partir da Constituição de 1988; A
Constituição Federal e as interfaces com o campo dos direitos
sociais; Direitos Humanos: Civis, políticos e individuais. A
Constituição do Estado de Rondônia; As Leis Orgânicas da
Previdência, da Saúde e Assistência Social; O Estatuto da Criança e
do Adolescente; A Lei Maria da Penha; O Estatuto do Idoso; Direito
internacional e implicações nas relações políticas de trabalho e de
Seguridade Social.
O Serviço Social na América Latina e no Brasil e as
Ditaduras presentes na década de 60 e início da década de 70. A
sistematização do Serviço Social no Brasil e a importância dos
primeiros eventos na área – Seminários. Perspectiva modernizadora,
perspectiva de reatualização do conservadorismo, intenção de
ruptura, reconceituação. Regulamentação da profissão. A dimensão
ética presente na ação profissional neste período.
As teorias explicativas da constituição e desenvolvimento
das políticas sociais e suas particularidades no contexto do Estado
de Bem-Estar Social vigente nos países cêntricos e no Brasil. A
questão social e desenvolvimento do sistema brasileiro de proteção
social: o papel dos sujeitos políticos na formulação das políticas
sociais públicas. A contribuição do serviço Social ao Sistema de
Proteção Social Brasileiro.
Economia Política como campo científico; Desenvolvimento
da produção capitalista a partir das obras dos clássicos: Smith,
Keynes e Marx – análise de valor, dinheiro, capital, gênese das
forças produtivas capitalistas; As vertentes do pensamento moderno
e suas análises sobre Estado e sociedade civil e as categorias
derivadas da economia política: Liberalismo, Keynesianismo,
marxismo e o neoliberalismo; Os mecanismos de regulação da
economia capitalista e as mudanças contemporâneas no padrão de
acumulação e suas manifestações na economia mundial, brasileira e
regional. A importância da agricultura – setor madeireiro, exportador
e processo migratório.
Constituição de sujeitos sociais, estratégias coletivas de
organização das classes, categorias e grupos sociais: subjetividade e
identidade na constituição de movimentos societários; direitos sociais
e humanos, as lutas pela democracia e cidadania no Brasil: a

trajetória dos movimentos sociais brasileiro nas esferas rural e
urbana; a particularidade dos movimentos e organizações sociais na
contemporaneidade: organizações não governamentais (ongs),
terceiro setor, relações de gênero, étnico-raciais, movimentos
geracionais e outros.

4º PERÍODO
DISCIPLINAS
ESTATÍSTICA E
PROCESSAMENTO DE DADOS
(60 H/A)

PROCESSOS DE TRABALHO I (80
h/a)

POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO
SOCIAL II (80 h/a)

ÉTICA PROFISSIONAL E
SERVIÇO SOCIAL (60 h/a)

FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E
TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO
SERVIÇO SOCIAL III (100 h/a)

EMENTAS
Aprofundamento de estudo da Estatística aplicada às
Ciências Sociais. Planejamento da coleta de dados: pesquisas e
dados e técnicas de amostragem. Descrição e exploração dos dados:
dados categorizados, dados quantitativos e medidas descritivas.
Séries estatísticas. Representações gráficas e sua interpretação.
Distribuição de Frequência. A relação entre conceitos, indicadores e
índices.
Teoria e método de Marx. Materialismo histórico e dialético.
A categoria trabalho. A produção e reprodução das relações sociais.
Trabalho alienado e sociabilidade no capitalismo. Trabalho produtivo
e improdutivo. Metamorfoses no mundo do trabalho.
Neoliberalismo e política social no Brasil: a análise da
constituição da Seguridade Social. A Assistência Social como direito
social. A saúde como direito e o conceito ampliado de saúde.
Previdência social, relação entre publica e privada. As novas
intervenções da sociedade civil e o terceiro setor. Processo de
precarização das políticas sociais pós 1988. O Serviço Social frente o
processo de precarização das políticas sociais.
Os fundamentos ontológico-sociais da dimensão ético-moral
da vida social e seus rebatimentos na ética profissional; o processo
de construção de um ethos profissional o significado de seus valores
e as implicações ético-políticas de seu trabalho; o debate teóricofilosófico sobre as questões éticas da atualidade; os códigos de ética
profissional na história do serviço social brasileiro; o projeto éticopolítico profissional do serviço social.
O Serviço Social na contemporaneidade: contexto da
democratização brasileira. A agenda profissional nos anos 1990:
exercício profissional, modernidade, neoconservadorismo e o projeto
ético político profissional. Tendências e debates atuais em Serviço
Social.

5º PERIODO
DISCIPLINAS
AVALIAÇÃO DE PROJETOS E
PROGRAMAS SOCIAIS (80 H/A)

EMENTAS
Avaliação no processo de Gestão Social. Debates Teóricosmetodológicos no campo da Avaliação. Monitoramento e Avaliação.
Indicadores para monitoramento e avaliação de políticas, programas
e projetos sociais. Aspectos para Análise e avaliação das políticas
sociais.

PROCESSOS DE
TRABALHO II (80 h/a)

PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL
I (80 h/a)

POLÍTICA SOCIAL SETORIAL I
(80 h/a)

ORIENTAÇÃO DE PRÁTICA I (60
h/a)

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
(80 h/a)

O trabalho do assistente social como especialização do
trabalho coletivo na sociedade capitalista; os elementos constitutivos
do processo de trabalho do assistente social: objeto, meios e produto
do trabalho; constituição da força de trabalho e mercado de trabalho;
processos de trabalho em unidades produtivas de serviços nas áreas
de políticas sociais setoriais: os elementos teórico-metodológicos,
ético-políticos e técnico-operativos do Serviço Social na formulação
de projetos de intervenção profissional.
A pesquisa e a produção de conhecimento em Serviço
Social; a investigação como dimensão constitutiva do trabalho
profissional; elementos constitutivos de um projeto de pesquisa;
pesquisa quantitativa, qualitativa e seus procedimentos; concepção e
elaboração de projetos de pesquisa.
O estado brasileiro e a emergência da seguridade social:
saúde, assistência e previdência social. A Assistência Social como
direito social. O Sistema Único de Assistência Social: organização,
financiamento, gestão e controle social. Previdência Social: relação
entre pública e privada, a estruturação, operacionalização, plano de
benefícios e categorias de segurados e dependente do Instituto
nacional de Seguro Social. Interface da política previdenciária com as
políticas de Assistência Social, Saúde e Trabalho. Saúde: a saúde
como direito social e o conceito ampliado de saúde, Organização em
um sistema único, modelo de atenção, financiamento e participação
popular. Perspectivas e a tensão entre os fundamentos do SUS e o
projeto privatista da saúde. As políticas setoriais e transversais no
SUS. Indicadores Sociais.
Análise de Conjuntura. Análise Institucional. Conceitos e
análise de trabalho nas perspectivas da Intersetorialidade,
Interdisciplinaridade e Multidisciplinaridade. Percepção dos limites e
possibilidades de atuação, caracterização da população usuária,
estudo de demandas. Relação usuário e instituição. A dimensão
técnica operativa do trabalho profissional; estratégias, procedimentos
e instrumentais: observação, entrevista, visitas domiciliares e
institucionais; formas de registro, documentação.
O estágio supervisionado na formação profissional.
Reconhecimento e análise do espaço sócio-ocupacional. Apreensão
da realidade sócio territorial e das expressões da questão social.
Redes de Serviços, trabalho e cotidiano profissional com supervisão
sistemática no campo de estágio e na unidade de ensino. Inserção
na Dinâmica Institucional. Legislações e regulamentações do estágio
supervisionado. Orientação para elaboração do Plano de Estágio.

6º PERÍODO
DISCIPLINAS
PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL
II (80 h/a)

EMENTAS
Desenvolvimento de pesquisa social: referencial teórico do
objeto de estudo, metodologia coleta, análise, interpretação e
exposição dos dados; seminários de apresentação dos resultados

das investigações.

ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO EM SERVIÇO
SOCIAL (80 h/a)

ORIENTAÇÃO DE PRÁTICA II (60
h/a)

POLÍTICA SOCIAL SETORIAL II
(80 h/a)

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
(60h/a)

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
(80 H/A)

As teorias organizacionais e os modelos gerenciais na
organização do trabalho e nas políticas sociais. O planejamento
social no Brasil. O planejamento como instrumento de gestão e
modalidades de planejamento. Funções do planejamento em órgãos
da administração pública, empresas e organizações da sociedade
civil. Financiamento e orçamento público. O planejamento no
processo de trabalho dos assistentes sociais e seus instrumentos:
elaboração de planos, programas e projetos.
A dimensão técnica operativa do trabalho profissional;
parâmetros de atuação, estratégias, procedimentos e instrumentais
no âmbito das Seguridade Social (Saúde – Assistência Social –
Previdência Social); trabalho com grupos e coletivos; formas de
mobilização, organização e participação; conferências, conselhos,
fóruns e movimentos sociais.
Análise crítica das Politicas Setoriais e por segmentos
populacionais (Educação, Habitação, Criança e Adolescente e
Inclusão Social e Produtiva); o papel dos sujeitos coletivos na
implantação destas políticas. Rebatimentos das mudanças na esfera
do trabalho, Estado e sociedade civil para estas áreas da política
social e para o trabalho profissional.
Desigualdades regionais no Brasil. A formação histórica,
econômica e social da Amazônia. Populações tradicionais e os
conflitos em torno do território; Grandes projetos de colonização para
a Amazônia. A relação da Amazônia com a nova ordem mundial
como uma área de fornecimento de matérias-primas. Rondônia na
colonização da Amazônia. Atuais políticas de desenvolvimento
regional. A questão ambiental: perspectivas e desafios.
Aprofundamento teórico operativo, com conhecimento das
demandas, serviços oferecidos, caracterização dos usuários, modelo
de gestão institucional e ação profissional; elaboração de um projeto
de intervenção; desenvolvimento de atividades teórico práticas em
espaço sócio ocupacional com supervisão sistemática no campo de
estágio e na unidade de ensino.

7º PERÍODO
DISCIPLINAS
SERVIÇO SOCIAL E REALIDADE
REGIONAL (60 h/a)

ORIENTAÇÃO DE PRÁTICA III (60

EMENTAS
Aspectos históricos, sócio-políticos e econômicos de
Rondônia. Espaço e território. Os espaços rurais e urbanos e seus
atores no Estado, com ênfase na questão regional. Análise da
conjuntura e seu reflexo na realidade regional. A demanda regional e
local para a profissão: caracterização e particularidades das
expressões da questão social; Enfrentamento, estratégias e
possibilidades de intervenção profissional do assistente social.
O acesso à justiça como direito social. A questão social e

suas refrações no sistema sóciojurídico. O papel do Poder Judiciário,
da Segurança Pública e do Ministério Público. Desenvolvimento de
habilidades específicas com relação ao trabalho do Assistente Social
no campo Sóciojurídico (MP, TJ, Defensorias públicas, Sistema
Prisional, Delegacias Especializadas); Condução de registros
técnicos e formas de intervenção perante a população, definição dos
instrumentais de trabalho e reconstrução dos objetos de intervenção.

h/a)

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO I (80 h/a)

TÓPICOS ESPECIAIS EM
SERVIÇO SOCIAL I (80 h/a)

Apresentação do regulamento de TCC do Curso de Serviço
Social da FIMCA, para definição das temáticas de acordo com as
Linhas de pesquisa. Elaboração do Projeto de Pesquisa.
Apresentação dos Projetos e articulação com os orientadores.
Submissão aos trâmites éticos de aprovação do Projeto de pesquisa.
Definições metodológicas e estruturação da Monografia. Revisão
Bibliográfica. Planejamento da Pesquisa de campo.
Temas emergentes em politicas sociais e desafios
profissionais emergentes: Relações Étnico-Raciais, Questão de
Gênero, Questão Urbana, Questão Agrária, Violência, Família,
Processos Migratórios.
Obs: Os conteúdos dos temas sugeridos estão abertos para serem
definidos semestralmente, bem como a sua bibliografia.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III
(120 H/A)

Execução do Projeto de intervenção e análise crítica da
realidade e do trabalho desenvolvido com indicação de alternativas à
intervenção profissional. Elaboração do Relatório parcial da
Execução do projeto de intervenção. Desenvolvimento de atividades
teórico práticas em espaço sócio ocupacional com supervisão
sistemática no campo de estágio e na unidade de ensino.

8º PERÍODO
DISCIPLINAS
TÓPICOS ESPECIAIS EM
SERVIÇO SOCIAL II (80 h/a)

EMENTAS
Temas emergentes em politicas sociais e desafios
profissionais emergentes: Relações Étnico-Raciais, Questão de
Gênero, Questão Urbana, Questão Agrária, Violência, Família,
Processos Migratórios, .
Obs: Os conteúdos dos temas sugeridos estão abertos para serem
definidos semestralmente, bem como a sua bibliografia.

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE
CURSO II (40 h/a)

ORIENTAÇÃO DE PRÁTICA IV (60
H/A)

Orientações acadêmicas para o desenvolvimento e a
concretude do trabalho de conclusão de curso. Produção da
pesquisa. Orientação teórico metodológica. Sistematização do
conhecimento resultante do processo investigativo. Elaboração final
da monografia e apresentação pública.
O trabalho do Assistente Social no setor privado e nas
organizações não governamentais (Movimentos sociais, ongs,
oscips, ). Assessoria e Consultoria. A dimensão técnica operativa do
trabalho profissional; estratégias, procedimentos e instrumentais:

estudo social/socioeconômico; perícia social, laudos, relatórios e
pareceres sociais; conhecimento das particularidades do território e
da rede de defesa e proteção social. A supervisão de estágio,
enquanto exercício profissional.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV
(140 H/A)

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS LIBRAS (40h/a)

Execução do Projeto de intervenção e análise crítica da
realidade e do trabalho desenvolvido com indicação de alternativas à
intervenção profissional. Elaboração do Relatório final da execução
do projeto de intervenção à luz dos fundamentos teórico‐
metodológicos e princípios ético‐políticos da profissão e Relatório da
experiência vivenciada durante o período de estágio.
Desenvolvimento de atividades teórico práticas em espaço sócio
ocupacional com supervisão sistemática no campo de estágio e na
unidade de ensino.
História de Libras. Apoio Legal aos Surdos. Estrutura de
Libras. Dicionário básico de Libras. A linguística e a língua de sinais
brasileira. Fonologia das línguas de sinais. Morfologia das línguas de
sinais. A sintaxe especial.

