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PROGRAMA 
 
I – EMENTA 
Contexto sócio-ocupacional e institucional do Serviço Social. Aprofundamento da 
análise das múltiplas expressões da questão social e estratégias de ação profissional 
por meio das políticas públicas no campo de estágio. Aplicação, sistematização e 
análise crítica dos recursos técnico-operativos com base nos referenciais teórico-
metodológicos nos processos de trabalho. Ênfase na sistematização da intervenção 
para o processo interventivo (propositivo) e investigativo. A dimensão ético-política no 
exercício da profissão. 
 
II – OBJETIVOS 
Propiciar ao aluno condições de: 

 Compreender as relações estabelecidas na ambiente sócio-institucional e as 
demandas por políticas públicas decorrentes da conjuntura e das estratégias do 
Estado no tratamento à questão social e suas múltiplas expressões; 

 Utilizar o instrumental teórico-metodológico e técnico-operativo no processo 
interventivo como estratégia de instrumentalização e mediação do trabalho do 
Assistente Social nos diversos contextos em consonância com o Projeto Ético-Político; 

 Despertar o olhar investigativo sobre a realidade do campo de estágio para a 
formulação de intervenções e pesquisas (elementos para o TCC); 

 Efetuar um balanço crítico do debate sobre o processo de trabalho do Serviço 
Social, de modo a desvelar o significado do trabalho do Serviço Social neste contexto 
em consonância com o Projeto Ético-Político; 
 
III - CONTÉUDO PROGRAMÁTICO  
 
UNIDADE I – Questão Social, Política Social e os Espaços Sócio-ocupacionais 
do Assistente Social  
 O debate contemporâneo do Serviço Social sobre Questão Social; 
 A Política Social enquanto resposta às expressões da Questão Social; 
 Os espaços sócio-ocupacionais do/a Assistente Social. 
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UNIDADE II - Exercício Profissional do Assistente Social em Diferentes Espaços 
Sócio-ocupacionais 
 O projeto de trabalho profissional; 
 A instrumentalidade do Serviço Social; 
 A dimensão técnico-operativa nos processos de trabalho dos/as Assistentes 
Sociais; 
 A importância da sistematização para o processo interventivo e investigativo. 
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IV – METODOLOGIA 
As aulas serão ministradas em formato dialogado, privilegiando o debate/reflexão 
sobre situações vivenciadas pelos estudantes nos campos de estágio. As atividades 
contarão com a participação dos supervisores de campo e profissionais convidados. 
Outro recurso metodológico será a realização de visitas do supervisor acadêmico aos 
campos de estágio. A agenda será elaborada conforme a disponibilidade. Para 
estreitar a comunicação entre os supervisores será instituído um grupo de e-mails, 
para ampliar a troca de informações. 
 
V – AVALIAÇÃO 
A avaliação do/a estagiário/a acontecerá no decorrer da disciplina, considerando 
aspectos de participação e assiduidade. A nota final será resultante do cumprimento 
das atividades mensais, da avaliação do supervisor de campo, e da análise do 
portfólio elaborado no decorrer do semestre. 

 


