RESOLUÇÃO CAS Nº 18/2011
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DO PROJETO
PEDAGÓGICO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
DAS FACULDADES INTEGRADAS MACHADO
DE ASSIS – FEMA.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR,
face ao disposto no Artigo 5º do Regimento
Unificado das Faculdades Integradas Machado de
Assis, credenciada pela Portaria Ministerial nº 833
de 27/04/2001, publicado no Diário Oficial da União
de 30 de abril de 2001 e,

- Em atenção às considerações da Coordenadoria do Curso de Serviço Social como segue: a) O
dever de “coordenar a elaboração e sistematização das ementas, bibliografia de apoio e programas de ensino
das disciplinas do currículo pleno do curso (...)”, previsto no Regimento Unificados das Faculdades Integradas
Machado de Assis, art. 17, VII; b) A necessidade de constante atualização do Projeto Pedagógico do Curso; c)
As decisões tomadas pelo Núcleo Docente Estruturante;
- Considerando Ata 057/2011, de 25 de julho de 2011, do Conselho de Administração Superior

– CAS, baixa a seguinte:

RESOLUÇÃO
Art. 1o – Aprova as ALTERAÇÕES DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE SEVIÇO
SOCIAL das Faculdades Integradas Machado de Assis – FEMA, compreendendo ementário e matriz
curricular.
Art. 2o – As alterações no ementário e matriz curricular, apensas por cópia (ANEXO I), são
parte integrante desta resolução;
Art. 3o – Fica incorporado o componente curricular optativo de Libras à matriz curricular;
Art. 4o – Eventuais correções de ortografia ou de coesão textual integram também esta
resolução.
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Art. 5o – As mudanças aprovadas serão compiladas em uma versão atualizada do Projeto
Pedagógico de Curso, acrescidos dos elementos técnico-estruturais.
Art. 6o – Esta Resolução entrará em vigor na presente data, revogadas todas as disposições
em contrário.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Santa Rosa, RS, 25 de julho de 2011.

Prof. Adm. ANTONIO ROBERTO LAUSMANN TERNES
Presidente do Conselho de Administração Superior
Faculdades Integradas Machado de Assis - FEMA
Mantida pela Fundação Educacional Machado de Assis
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ANEXO I
ALTERAÇÃO NO EMENTÁRIO
PRIMEIRO SEMESTRE
Filosofia
Os fundamentos odontológicos do ser social. As principais correntes filosóficas que
contribuem para a compreensão da Natureza, de Homem e da Sociedade. Os principais
pensadores Antigos, Medievais e Modernos. Do senso comum ao conhecimento científico.
Sociologia
Origem, organização e formação da Sociologia como ciência da Sociedade: as matrizes
clássicas do pensamento sociológico e conceitos básicos da Sociologia.
Metodologia Cientifica
O conhecimento científico sua aplicação conceito e produção científica. O Método Científico,
a metodologia, tipos de trabalhos, as técnicas de leitura, a análise textual, o fichamento e
referências bibliográficas. As fases da pesquisa bibliográfica, procedimentos de esquematizar,
sublinhar, resumir o trabalho, tanto oral como escrito.
Serviço Social e Sociedade
A concepção de Serviço Social e a compreensão como uma profissão no mundo do trabalho
e nas relações sociais. A proposta básica de formação profissional: as diretrizes Curriculares
do Curso e o Projeto Político Pedagógico do Serviço Social da Isntituição.
As Dimensões ético-políticas, culturais e organizacionais da categoria profissional e a
identificação dos espaços de trabalho do Assistente Social.
Fundamentos da Economia
Estudo da Economia Política no âmbito social, baseado nas teorias do Mercantilismo,
Liberalismo, Socialismo e Keynesianismo. O Estado do bem estar social, Neoliberalismo e a
Critica Marxista a Economia Política.
SEGUNDO SEMESTRE
Filosofia Contemporânea
As principais correntes filosóficas no século XX, as emergentes na atualidade. A reflexão
filosófica como possibilidade de expressão da totalidade Social. A relação entre verdade,
ciência e método. A Racionalidade ético-comunicativa. A existencialidade e o limite do
conhecimento. A complexidade do ser.
Sociologia Contemporânea
A estrutura Sócio-econômica do Brasil. As características e os desafios sociais
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contemporâneos e suas influências. A responsabilidade individual diante do coletivo.
Entendimento e conceitos da ciência Sociologia.
Formação Sócio – Histórica do Brasil
A constituição do Estado Nacional, a herança colonial e a emergência e crise da República
Velha. O Estado Novo sua instauração e colapso. Nacionalismo, desenvolvimento e
dependência econômico-internacional. A industrialização e a urbanização. A constituição do
Capitalismo no Brasil acumulação contextualização e articulação com o mundo dinâmico
capitalista mundial.
A dinâmica sócio-econômica e política do Brasil no contexto capitalista do (pós 70) do século
XX em sua articulação com a crise dinâmica mundial. A crise do regime de acumulação
Fordista e o seu modo de regulação o Estado de Bem-estar. A emergência do paradigma da
flexibilidade e a especificidade do caso brasileiro. A inserção do Brasil na globalização, o
neoliberalismo e seus desdobramentos.
Economia Política
As mudanças contemporâneas de paradigmas de globalização e flexibilização do mercado.
As conseqüências e as lutas sociais frente à reprodução da pobreza e da exclusão. Os temas
atuais análises das crises sócio-econômica de países do terceiro mundo. Temas atuais.
Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social I
O contexto histórico do surgimento do Serviço Social no mundo (origem e desenvolvimento no
contexto mundial – Europa, America do Norte). A emergência do Serviço Social na America
Latina (1925-1936) condições históricas e expansão.
TERCEIRO SEMESTRE
Antropologia Cultural
A antropologia como ciência. As origens da humanidade. A cultura e a sociedade. Temas
contemporâneos em antropologia. As questões étnico–raciais, família, gênero e violência na
cultura brasileira e no mundo. A questão indígena, as religiões e suas ramificações. As
culturas e tradições influenciando a formação social.
Pesquisa Social
A construção do projeto de pesquisa, a delimitação da temática, os sujeitos e objetos de
pesquisa e o referencial teórico. A metodologia da pesquisa. A estruturação técnica de um
projeto de pesquisa: tema, justificativa, hipótese, objetivos, revisão bibliográfica, categorias,
categorias, problematização e análise dos resultados.
Oficina de Interlocução Social
A perspectiva histórica cultural dos aspectos teóricos básicos sobre: trabalho, cultura ,saúde,
educação e meio ambiente. Diálogo com a complexidade planetária da sociedade,
destacando a realidade local e regional. A dinâmica dos grupos, os problemas da
comunicação entre os sujeitos e a interlocução com o universo da vulnerabilidade social. Um
olhar sobre as formas de enfrentamento da questão social.
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Psicologia
A perspectiva histórica cultural do surgimento da psicologia. O debate sobre o indivíduo e
sociedade. A psicologia das massas e as novas formas de enfrentamento da questão social.
A questão social da infância e da adolescência. O desenvolvimento da criança e do
adolescente na convivência familiar e comunitária. As etapas do desenvolvimento humano.
Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social II
O Surgimento e Institucionalização do Serviço Social no Brasil (1930-1964). As construções
teórico-metodológicas que fundamentaram o processo de profissionalização do Serviço Social
(influências das correntes teóricas). O contexto histórico-social: A questão social, o Estado
intervencionista e as demandas e respostas profissionais.
QUARTO SEMESTRE
Direito e Legislação Social
Análise da ciência jurídica através dos ramos mais importantes do direito público e do direito
privado, com ênfase nos aspectos estritamente ligados à legislação social, demonstrando a
importância do Direito nas relações entre os indivíduos, no plano social, bem como o mecanismo
das legislações trabalhista social.
Pesquisa em Serviço Social I
Uso de abordagens qualitativas e quantitativas na pesquisa em Serviço Social. Pesquisas
com base em procedimentos técnicos: bibliográfica, documental, estudo de caso, pesquisaação e participante. Construção do projeto de pesquisa.
Fundamentos Históricos e Teórico – Metodológicos do Serviço Social III
O Movimento de Reconceituação na trajetória histórica do Serviço Social brasileiro; a
construção teórico-metodológica a partir da matriz do pensamento social crítico: os principais
teóricos do Serviço Social. A modernização conservadora; a perspectiva de renovação
profissional e a reatualização do conservadorismo. O significado do Serviço Social no caráter
contraditório da divisão de classes sociais. O projeto ético-político da profissão na
contemporaneidade.
Ética Profissional em Serviço Social
Os fundamentos ontológico-sociais da dimensão ética e moral da vida social. O processo de
construção do ethos profissional: o significado de seus valores e suas implicações éticopolíticas. Os códigos de ética profissional do Serviço Social no contexto histórico em que
foram criados. A lei de regulamentação da profissão. O Conselho Federal de Serviço Social –
CEFES. O Conselho Regional de Serviço Social – CRESS. O debate teórico filosófico sobre
questões éticas da atualidade.
Oficina de Texto I
Fundamentos da comunicação. O processo e os elementos da comunicação. Linguagens,
codificações, convenção e diversidade cultural. Aspectos semânticos e vocabulário.
Compreensão de texto – estratégias para leitura. Aspectos morfossintáticos da língua
portuguesa: classificação das palavras, concordância, regência. Dificuldades mais frequentes
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da língua portuguesa.
QUINTO SEMESTRE
Política Social I
Buscar conhecer as matrizes dos pensamentos sociais, fazendo uma análise da trajetória
social no Brasil, com constituição do estado burguês, com a consolidação da questão social e
sua efetivação por meio de políticas públicas; a ênfase será dada a identificação da
regulamentação que define as estruturas, atores e meios para a realização de tais políticas;
será dada especial cuidado a identificação das relações entre diversos tipos de políticas de
assistência, influencia do Keynisianismo e do capitalismo juntamente com o Estado d e BemEstar Social, visando identificar seu grau de congruência e eficácia no alcance dos objetivos
pretendidos.
Ciência Política
O campo de estudo da Ciência Política e sua contribuição para a análise do Estado Brasileiro
e a crise do Estado - Nação. Os sistemas políticos, a formação e a distribuição do poder. A
política como uma necessidade. O bem público. A origem do Estado, as formas e a
constituição dos poderes. Os partidos políticos e as representações de interesses, sistemas
eleitorais e a nova Lei Eleitoral do Brasil.
Pesquisa em Serviço Social II
O projeto de pesquisa, os principais elementos constitutivos. A construção do projeto de
pesquisa, a delimitação da temática, os sujeitos e objetos de pesquisa e o referencial teórico.
A metodologia da pesquisa. A estruturação técnica de um projeto de pesquisa: tema,
justificativa, hipótese, objetivos, revisão bibliográfica, categorias, problematização e análise
dos resultados.
Serviço Social e Processos de Trabalho
O Objeto do Serviço Social, o Sujeito e os sujeitos sociais. Atores e cenário social. As
organizações e associações comunitárias. O desenvolvimento, a participação e o
planejamento de ações comunitárias. O agir profissional na comunidade. Os comunitários, as
parcerias, o voluntariado e as mediações do trabalho em rede. As semelhanças e as
diferenças entre a assessoria e consultoria e sua aplicabilidade no Serviço Social.
Movimentos Sociais e Serviço Social
Buscar desenvolver o conhecimento da trajetória dos movimentos sociais no Brasil e a
relação das demais formas de organização da sociedade civil, com a construção da cidadania
e democracia. Os diversos movimentos sociais existentes na atual realidade. O surgimento
dos movimentos sindicais, as centrais sindicais, no contexto da globalização e da
reestruturação produtiva do trabalho.
SEXTO SEMESTRE
Serviço Social e Instrumentalidade
Elaboração de Planos, Projetos sociais. Entrevistas, relatórios, estudo social, visita domiciliar,
grupo;
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pareceres, laudos, estruturação de entrevistas.
registrar as atividades......mas manter a ética profissional.....utilizar códigos, ou ter privacidade
no local de trabalho.....repassar "certos registros" de atividades ou atendimentos somente a
outro profissional em geral, não se tem registros nos espaços sócio- ocupacionais.
Política Social II
A prática do Serviço Social na operacionalização de políticas sociais. A municipalização e a
descentralização administrativa. Programas e Projetos Sociais: estruturais e mínimos sociais.
Cadastro único e programas de renda mínima. Estruturas organizacionais de controle social.
Articulação entre os diversos níveis de governo.
Seminário de Prática Social I
Discussão sobre o exercício profissional do Serviço Social nas diversas áreas setoriais, e nas
organizações governamentais e não governamentais.
Administração e Planejamento em Serviço Social
Teorias organizacionais e modelos gerenciais. Planejamento e gestão de serviços. Missão
organizacional e visão de futuro. Planejamento Social. Planejamento Estratégico e
Planejamento participativo. Qualidade total nas empresas.
Gestão Social I
Gestão social - Principais conceitos e desafios. O processo descentralizado e participativo e
o processo de gestão da Assistência Social e a articulação com os instrumentos de gestão.
Controle social das políticas publicas sociais: formulação, gestão democrática e avaliação.
Sistema Único da Assistência Social: concepções fundantes. Gerência social e instrumentos
de planejamento
Estágio Supervisionado I
Atividade de campo.
SÉTIMO SEMESTRE
Política de Seguridade Social
O tripé da Seguridade Social Brasileira aprofundando as políticas de: Saúde, Previdência e
Assistência Social. O Estado, os Direitos Sociais e sua materialização nas políticas de
Seguridade Social. Da organização e fundamentos da Seguridade Social. Do financiamento
da Seguridade Social. Dos princípios da Seguridade Social.
Espanhol
Introdução à fonética e fonologia aplicadas à língua espanhola. Estruturas linguísticas em
nível introdutório, vocabulário temático referente às situações de comunicação do cotidiano.
Prática das quatro habilidades linguísticas (expressão oral e escrita; compreensão oral e
escrita).
Estratégias Operacionais no Serviço Social
Serviço Social no Contexto do Mundo do Trabalho. Serviço Social, Dimensão Pedagógica e
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Função Educativa. Novo Fazer Profissional. Consolidação do Projeto Profissional e
Implicações Ético-Político no Trabalho Profissional.
Elaboração de Trabalhos de Monografias
Confecção do projeto de trabalho de conclusão de curso. Elaboração de Artigo Científico com
o tema de trabalho de Conclusão do Curso
Seminário de prática Social II
As práticas profissionais dos assistentes sociais nas diversas áreas setoriais; entre elas
saúde, criança e adolescente, família, idosos, pessoa com deficiência.
Estágio Supervisionado II
Atividade externa. Em campo.
OITAVO SEMESTRE
Tópicos Especiais de Políticas Sociais
Indicadores e impactos das Políticas Sociais. Segmentos. Usuários. Demandas e formas de
implementação dos Programas e Projetos. Práticas interdisciplinares do assistente social na
gestão das políticas sociais.
Tópicos da Realidade Social
A reflexão sobre a iteração sociedade e o meio físico, biológico, social, econômico e cultural.
A consciência ética ambiental, a educação ambiental e a ecologia humana sobre a ótica do
desenvolvimento sustentável. Noções fundamentais de Gestão Ambiental, política ambiental,
planejamento, gerenciamento e sistemas de licenciamento ambiental e exigência legais
relacionadas à atividade humana.
O TCC
Elaboração de Monografia.
Oficina de Texto II
Desenvolvimento de textos em geral. Elaboração de textos relacionados com o curso de
serviço social. Elaboração de resenhas a partir de exercícios metodológicos da área de
Serviço Social. Elaboração de textos conformes normas técnicas da correspondência oficial.
Seminário de Prática Social III
A prática profissional supervisionada através da elaboração de intervenção planejada
buscando analise reflexiva e critica da realidade local e novas propostas metodológicas de
intervenção e continuidade.
Estágio Supervisionado III
Atividade externa.
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ALTERAÇÕES NA MATRIZ CURRICULAR
Nº
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29

DISCIPLINA / PERÍODO
PRIMEIRO SEMESTRE
Filosofia
Sociologia
Metodologia Científica
Serviço Social e Inserção Social
Fundamentos da Economia
TOTAL DO PRIMEIRO SEMESTRE
SEGUNDO SEMESTRE
Filosofia Contemporânea
Sociologia Contemporânea
Formação Sócio-Histórica do Brasil
Economia Política
Fundamentos Históricos e Teóricos Metodológicos
do Serviço Social I
TOTAL DO SEGUNDO SEMESTRE
TERCEIRO SEMESTRE
Antropologia Cultural
Pesquisa Social
Oficina de Interlocução Social
Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do
Serviço Social II
Psicologia
TOTAL DO TERCEIRO SEMESTRE
QUARTO SEMESTRE
Direito e Legislação Social
Pesquisa em Serviço Social I
Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do
Serviço Social III
OFICINA DE TEXTO
Ética
TOTAL DO QUARTO SEMESTRE
QUINTO SEMESTRE
Política Social I
Pesquisa em Serviço Social II
Ciência Plótica
Serviço Social e Processos de Trabalho
Movimentos Sociais e Serviço Social
TOTAL DO QUINTO SEMESTRE
SEXTO SEMESTRE
Serviço Social e Instrumentalidade
Política Social II
Gestão Social
Seminário de Pratica Social I

PRÉREQUISITOS

Nº DE
CRÉDITOS

*
*
*
*
*

4
4
4
4
4

80
80
80
80
80
400

*
*
*

4
4
4
4
4

80
80
80
80
80

*

ESTÁGIOS

CARGA
HORÁRIA

400
*
*
*
10

4
4
4
4

80
80
80
80

4

80
400

*
*
10 e 14

4
4
4

80
80
80

*
*

4
4

80
80
400

*
17
*
*
*

4
4
4
4
4

80
80
80
80
80
400

*
21

2
4
4
4

40
80
80
80

*
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30 Administração e Planejamento em Serviço Social
*
4
80
31 Estágio Supervisionado I
*
6
90
TOTAL DO SEXTO SEMESTRE
450
SÉTIMO SEMESTRE
32 Política de Seguridade Social
*
4
80
33 Espanhol
*
4
80
34 Estratégias Operacionais no Serviço Social
*
4
80
35 Projetos Monográficos
*
4
80
36 Seminário de Pratica Social II
29
4
80
37 Estágio Supervisionado II
31
6
90
TOTAL DO SÉTIMO SEMESTRE
490
OITAVO SEMESTRE
38 Tópicos Especiais da Realidade Social
*
4
80
39 Oficina de Texto II
19
4
80
40 Trabalho de Conclusão de Curso- TCC
36-37
4
80
41 Seminário de Pratica Social III
29-36
4
80
42 Estágio Supervisionado III
31 e 37
6
90
TOTAL DO OITAVO SEMESTRE
410
DISCIPLINAS ELETIVAS
4
80
DISCIPLINAS TEÓRICAS – horas de 50 min
3.160
ESTAGIO SUPERVISIONADO - horas de 60min
270
ATIV. COMPLEMENTARES
200
TOTAL DE HORAS DO CURSO
3630
TOTAL DE CRÉDITOS
176
DISCIPLINA OPTATIVA DE LIBRAS
2
40
Obs:
* 13 incorpora conteúdos das Psic. Social; interação nas áreas sócio educacionais.
* 24, conteúdos de Cap. E Q. Social & Trabalho e Sociabilidade
* 38, conteúdos de gestão II, Tópicos Esp. Pol. Sociais
* 39, instrumentos da Mª da Graça Turk, estrutura de Parecer, laudo, perícia social;
* 40, e matriculado nas: 41 e 42.
* Gênero; Direitos Humanos; Meio ambiente; Saúde pública; Educação Especial;
* As disciplinas eletivas poderão ser de 02 ou 04 créditos. Tem por objetivo a flexibilização curricular e
poderão ser cursadas a partir 5º semestre.
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