
Curso tem como objetivo formar 
pro ssionais com comprometimento 
ético na manutenção da democracia e 
na luta pela ampliação dos direitos 
sociais dos cidadãos e sua incorporação 
nas políticas públicas vigentes.

•  Quantidade de competências: 24

•  Quantidade de horas: 3100

•  Duração do curso: 8 semestres

•  Acesso ao Liga Online

Este curso inclui:

Serviço Social
Bacharelado

Sobre o curso

Matriz Curricular

1O SEMESTRE

Compreender o signi cado social da pro ssão e de seu desenvolvimento sócio-histórico, 
desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade.
Identi car as demandas presentes na sociedade, visando a formulação de respostas pro ssionais 
para o enfrentamento da questão social.
Compreender os elementos constitutivos do Serviço Social como uma especialização do trabalho.

2O SEMESTRE

Analisar a concepção de formação, exercício pro ssional e organização política dos 
assistentes sociais.
Realizar pesquisas que subsidiem formulação de políticas e ações pro ssionais.
Exercer o pluralismo teórico-metodológico como elemento próprio da vida acadêmica 
e pro ssional.

Graduação digital



3O SEMESTRE

Elaborar propostas de intervenção por meio de políticas públicas, ações 
empreendedoras nos espaços empresariais, nas organizações da sociedade civil, 
entidades públicas e movimentos sociais.
Compreender os problemas e desa os com os quais o pro ssional se defrontam.
Orientar a população na identi cação de recursos para atendimento e defesa de 
seus direitos.

4O SEMESTRE

Analisar as realidades sociais e propor soluções para os problemas existentes.
Compreender as políticas sociais nas sociedades capitalistas e a questão da cidadania.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL I

5O SEMESTRE

Contribuir para a de nição e rede nição da formação do assistente social na 
perspectiva do projeto ético-político pro ssional do Serviço Social na direção das 
lutas e conquistas emancipatórias.
Elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos na área social.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL II

6O SEMESTRE

Elaborar políticas sociais visando o fortalecimento de indivíduos e grupos sociais e o 
desenvolvimento social.
Realizar avaliação socioeconômica de indivíduos para que tenham acesso a benefícios 
e serviços de direito.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SERVIÇO SOCIAL III

Serviço Social



7O SEMESTRE

Promover desenvolvimento, mudança e coesão social nas desigualdades que surgem em sociedade.
Elaborar e executar programas e projetos sociais que viabilizam o acesso da população à saúde, 
educação, habitação, cultura, e várias outras políticas.
TCC 1

8O SEMESTRE

Compreender as características particulares que presidem a sua formação e sua aplicabilidade 
em diversidades regionais e locais.
Planejar e executar políticas públicas e programas sociais para promoção do bem-estar coletivo e 
integração do indivíduo na sociedade.
TCC 2

Serviço Social


