
OBJETIVOS DO CURSO 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 
➢ Formar profissionais comprometidos com valores e princípios do Projeto 

Ético-Político do Serviço Social brasileiro para atuar nas expressões da 

questão social formulando, implementando, assessorando ou prestando 

consultoria em matéria de Serviço Social.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 

➢ Capacitar os discentes para a análise crítica dos processos sociais numa 

perspectiva de totalidade; 

➢ Capacitar os discentes para a análise do movimento histórico da sociedade 

brasileira apreendendo as particularidades do desenvolvimento do 

capitalismo no país; 

➢ Capacitar os discentes para a compreensão do significado social da profissão 

e de seu desenvolvimento sócio histórico, nos cenários internacional e 

nacional, desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade; 

➢ Capacitar os discentes para a identificação das demandas presentes na 

sociedade, visando formular respostas profissionais para o enfrentamento 

da questão social, considerando as novas articulações entre o público e o 

privado; e, 

➢ Transmitir para os discentes valores que se coadunam com o Projeto 

Pedagógico Institucional. 

 

PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 

O curso de Serviço Social em consonância com o Projeto Pedagógico pretende a 

formação de um perfil profissional do egresso com as seguintes características: 

profissional com sólida formação científica e técnica, atento às mudanças do mundo 

contemporâneo e da  realidade na qual está inserido, capacitado nas dimensões 

teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa nas diversas ações 



interventivas dos espaços profissionais, como resultado de uma sólida visão 

histórica-crítica, cabendo-lhe desenvolver:  

 

➢ Análise crítica do movimento sócio histórico da realidade brasileira e da 

inserção da profissão do Serviço Social na divisão sócio técnica do trabalho; 

 

➢ Compromisso com o fortalecimento das lutas sociais da classe trabalhadora, 

tomando em consideração os princípios de respeito às diferenças étnico-

racial, de gênero, geracional, religiosa, com vista à ampliação dos espaços 

públicos, democráticos e participativos;  

 

➢ Habilidade em refletir e propor alternativas profissionais ante a variedade e 

mutabilidade de demandas sociais, ambientais e profissionais da área;  

 

➢ Capacidade de atuação em equipes inter e multidisciplinar - e ao mesmo 

tempo especializada em seu campo de trabalho possibilitando o 

entendimento da dinâmica das diversas interações com os processos 

organizacionais que as originam e que destas decorrem; e, 

 

➢ Capacidade de utilizar criticamente o instrumental teórico-prático oferecido 

em seu curso, sendo, portanto, competente para posicionar-se de um ponto 

de vista ético-político sobre o exercício do Serviço Social. 



 


