EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL (Currículo iniciado em
2015)
ANTROPOLOGIA
68 h/a
3210
A relação dialética entre o material e o simbólico na construção das identidades sociais e da
subjetividade. Imaginário, representações sociais e expressões culturais dos diferentes
segmentos sociais com ênfase na realidade brasileira e suas particularidades regionais.
DIVERSIDADE E GÊNERO
68 h/a 3234
As relações étnico-raciais. As relações de gênero. Relação entre classes sociais, etnias e
gênero. Relações de poder e suas manifestações sociais: preconceito, discriminação,
racismo, homofobia, estigma, entre outros. Diversidade e gênero e o Serviço Social.
ECONOMIA POLÍTICA
68 h/a
1979
A economia política: relações, implicações, relevância. O modo de produção capitalista:
gênese,
desenvolvimento
e
características.
Acumulação,
valorização
e
concentração/centralização do capital. A relação capital/trabalho. Processo de trabalho e
controle da força de trabalho. A lei geral da acumulação capitalista. Características e
tendências do capitalismo contemporâneo.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL I 136 h/a 3227
Acompanhamento das atividades de estágio por supervisor acadêmico e supervisor de
campo. Conhecimento/descrição da instituição campo de estágio. Elaboração de projeto de
intervenção na área social.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL II 136 h/a 3235
Acompanhamento das atividades de estágio por supervisor acadêmico e supervisor de
campo. Execução e avaliação de projeto de intervenção na área social. Elaboração de
Relatório Final de Estágio Curricular.
ÉTICA PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL 102 h/a 3219
Ser social e ética. Moral e ética. Ética e projetos profissionais. Ética e o projeto profissional na
trajetória do Serviço Social..
FILOSOFIA 68 h/a 3211
Matrizes clássicas e as principais correntes contemporâneas, enfatizando as questões
pertinentes ao Serviço Social: Estado, Poder, Subjetividade, Formas de Governo e Condição
Humana.
FORMAÇÃO SÓCIO HISTÓRICA DO BRASIL 102 h/a 3220
A herança colonial e a constituição do Estado Nacional. Emergência e crise na República
Velha. Instauração e colapso do Estado Novo. Industrialização, urbanização e surgimento de
novos sujeitos políticos. Nacionalismo e desenvolvimentismo e a inserção dependente no
sistema capitalista mundial. A modernização conservadora no pós 64 e seu ocaso em fins de
década de setenta. Transição democrática e neoliberalismo.
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL I
136 h/a 3212
Matrizes teóricas que fundamentaram historicamente o Serviço Social. Análise de suas
incorporações nos modos de pensar e atuar na profissão em suas expressões particulares:
Europa, América do Norte e América Latina, prioritariamente no Brasil.
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL II

136 h/a
3221
O Movimento de Reconceituação no Brasil. Aproximação com a teoria social e o método em
Marx. A relação teoria e prática.
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL III
136 h/a 3228
O debate sobre o pluralismo no Serviço Social (reflexões sobre as diferentes abordagens
teóricas no âmbito das Ciências Sociais). A perspectiva interdisciplinar e o exercício
profissional. O processo de materialização do Projeto Ético Político.
INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM SERVIÇO SOCIAL 68 h/a 3213
Construção do conhecimento científico. Concepção de pesquisa. A construção do
conhecimento científico e as ciências sociais. Metodologias de trabalhos científicos.
INTRODUÇÃO A POLÍTICA SOCIAL
102 h/a 3214
Introdução à teoria política. Surgimento do Estado e concepções nos autores clássicos
(Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Marx e Gramsci). Diferentes formas de
governo. Relação entre Estado e sociedade civil.
LEGISLAÇÃO SOCIAL 68 h/a 3222
As instituições de Direito no Brasil. Direitos e garantias fundamentais da cidadania. A
organização do Estado e dos poderes. As Constituições Federal e Estadual e as Leis
Orgânicas dos Municípios. As legislações sociais e ordinárias afetas ao Serviço Social.
LÍNGUA PORTUGUESA 68 h/a 3215
Técnicas de leitura aplicada: textos informativos e científicos. Redação oficial. Técnicas de redação aplicada: textos descritivos, relatórios, resumo, resenha. Noções de língua formal para
construção de textos.
OFICINA EM PROCESSOS METODOLÓGICOS DO SERVIÇO SOCIAL
136 h/a 3229
A instrumentalidade. A instrumentalidade e o Serviço Social. Dimensões da prática
profissional. Espaços sócio ocupacionais. Competências do Serviço Social. Procedimentos
metodológicos para a intervenção profissional.
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 102 h/a 3223
Concepções acerca da sociedade civil nos debates clássico e contemporâneo. Formas de
organização dos diferentes atores da sociedade civil: (novos) movimentos sociais, sindicatos,
partidos políticos, Organizações Não Governamentais (ONGs). Relação do Serviço Social
com os diferentes atores da sociedade civil e possibilidades de intervenção profissional.
PESQUISA EM SERVIÇO SOCIAL
136 h/a 3230
A pesquisa em Serviço Social. Tipos de abordagens de pesquisa (qualitativas e quantitativas).
Metodologia de pesquisa. Ética em pesquisa. Elaboração do projeto de TCC.
PLANEJAMENTO E PROJETOS EM SERVIÇO SOCIAL
102 h/a 3231
Determinações conceituais de plano, programa e projeto. O planejamento como ferramenta de
trabalho dos assistentes sociais. Planejamento estratégico e participativo. A formulação,
implementação, monitoramento e avaliação de projetos sociais.
POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL I 102 h/a
3224
Concepção de Política Social. Surgimento das Políticas Sociais no contexto mundial e no
Brasil. O Estado de Bem-Estar Social e sua crise.

POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL II 102 h/a 3232
A alternativa neoliberal: políticas de ajuste e reforma do Estado no contexto mundial e sua
especificidade no Brasil. Filantropização e focalização das políticas sociais. Noções de fundo
público e relação público e privado. A gestão social a partir da Constituição Federal de 1988 e
o arranjo descentralizado e participativo das políticas sociais no Brasil.
POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL III
102 h/a 3236
Concepção de Seguridade Social a partir da Constituição Federal de 1988. Estudo das
Legislações Complementares, Normas Operacionais Básicas e demais normativas que regem
as diferentes políticas sociais setoriais brasileiras. Intervenção profissional do Serviço Social
nas políticas sociais.
PSICOLOGIA SOCIAL
68 h/a 3225
Psicologia Social: importância, conceitos e relação com o serviço social. Sujeito na sociedade.
A influência do grupo e da cultura no indivíduo. Principais enfoques teóricos. Aspectos que
envolvem a relação indivíduo-sociedade: representação social; processo de socialização;
atitudes, crenças, valores e desejo; aquisição da identidade social. Cartografias do cotidiano.
SEMINÁRIO EM TCC 68 h/a 3237
Apresentação do Regulamento de TCC e documentos formais do processo de pesquisa no
curso de Serviço Social. Orientações acerca das Normas Técnicas para construção de
monografia. Pré-banca.
SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM SERVIÇO SOCIAL I 68 h/a 3216
Aproximação com a profissão, com a formação profissional e com os campos de atuação do
Serviço Social.
SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM SERVIÇO SOCIAL II 68 h/a 3233
Introdução aos Direitos Humanos. Direitos Humanos e Serviço Social
SEMINÁRIOS TEMÁTICOS EM SERVIÇO SOCIAL III 68 h/a 3238
Sistematização da prática profissional do Assistente Social a partir das vivências em campos
de estágio e dos conhecimentos teóricos apreendidos nas diferentes disciplinas do curso.
SERVIÇO SOCIAL E A SUSTENTABILIDADE 68 h/a
3239
Estudo das transformações ambientais no contexto do capitalismo. Relação entre questão
social e questão ambiental. O debate contemporâneo sobre sustentabilidade. A questão
ambiental como campo de atuação para o Serviço Social.
SERVIÇO SOCIAL E QUESTÃO SOCIAL 68 h/a
3217
O surgimento da questão social na modernidade. A discussão sobre a questão social e suas
expressões na contemporaneidade. A questão social e o Serviço Social.
SOCIOLOGIA 68 h/a
3218
Matrizes clássicas do pensamento sociológico (Karl Marx, Max Weber, Émile Dürkheim).
Processos sociais fundamentais: industrialização, modernização, urbanização e seus
constitutivos, classes sociais, movimentos sociais e instituições.
TRABALHO E SOCIABILIDADE
68 h/a
3226
Trabalho como categoria ontológica. Centralidade do trabalho na compreensão da questão
social. Metamorfoses do mundo do trabalho e as transformações contemporâneas. A relação

entre a categoria trabalho e o Serviço Social.

DISCIPLINAS OPTATIVAS
ECONOMIA SOLIDÁRIA
68 h/a
3240
Compreensão da Economia Solidária como alternativa produtiva e de organização sóciopolítica. Desenvolvimento Solidário; Autogestão; Marcos Regulatórios e Políticas Públicas de
Economia Solidária. Movimentos, Redes, Empreendimentos Solidários, Comércio Justo e
Educação Popular. O Serviço Social e a Economia Solidária.
ESTUDO DO IDEÁRIO SOCIAL E POLÍTICO DA REGIÃO DE GUARAPUAVA
68 h/a
3241
A Colonização e suas determinações econômicas, sociais, políticas e culturais. Os Processos
de desenvolvimento econômico, social e político na região de Guarapuava. A configuração do
poder local e sua interferência na processualidade dos fenômenos sociais.
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS
68 h/a
2789
Aspectos Históricos: cultura surda, identidade e língua de sinais. Estudo da legislação e das
políticas de inclusão de pessoas com surdez. O ensino de Libras e noções básicas dos
aspectos linguísticos. Introdução às práticas de compreensão e produção em Libras por meio
do uso de estruturas e funções comunicativas elementares.
SERVIÇO SOCIAL E O TRABALHO COM FAMÍLIAS
68 h/a
3242
História social da família. A família na contemporaneidade. A centralidade da família nas
políticas públicas. A atuação do Serviço Social junto às famílias.
SERVIÇO SOCIAL NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
68 h/a
3243
História social da criança e do adolescente. Legislação referente à criança e o adolescente. O
Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e o trabalho em rede. A violação dos direitos das
crianças e dos adolescentes no contexto atual. A intervenção do Serviço Social na área da
criança e do adolescente.
SERVIÇO SOCIAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL
68 h/a
3244
Constituição da assistência social brasileira: de prática social à política pública de direito do
cidadão. Marcos Regulatórios: Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica de Assistência
Social de 1993. O Sistema Único de Assistência Social: objetivos e operacionalização dos
benefícios, serviços, programas e projetos de assistência social. Rede de atendimento na
área da assistência social. Possibilidades de intervenção do assistente social no âmbito da
assistência social.
SERVIÇO SOCIAL NA EDUCAÇÃO
68 h/a
3245
Contexto histórico da estruturação da política de educação e das lutas por educação pública
no Brasil. As políticas educacionais no debate atual. A política educacional e sua relação com
as demais políticas sociais. A atuação do Serviço Social na Educação.
SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE
68 h/a
3246
As transformações históricas do conceito de saúde/doença. O Estado brasileiro e a política de
saúde. A discussão da reforma sanitária. O Sistema Único de Saúde: modelo de atenção,
financiamento, gerenciamento e controle social. Os impasses e perspectivas na consolidação
do SUS. Estratégia Saúde da Família. Política de Saúde Mental. A prática profissional do
assistente social na saúde.

SERVIÇO SOCIAL NO SISTEMA SÓCIO JURÍDICO
68 h/a
3247
Fundamentos da organização do sistema sócio jurídico. Histórico da atuação do Serviço
Social no sistema sócio jurídico. A atuação do Serviço Social no sistema sócio jurídico na
atualidade.

