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Curso: Serviço Social 

Professor Responsável: Daniel Péricles Arruda  

Ano Letivo: 2020-2021 Semestre: 2°  

Termo: 7º.  

Categorial da UC: Obrigatória 

Quarta-feira: 19h-21h 

Período: Noturno 

 

EMENTA: Aprofundamento técnico-operativo. Articulação dos conhecimentos teóricos metodológicos e ético-políticos com os instrumentos e técnicas no exercício 

profissional. 
 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS E METODOLOGIA DE ENSINO: A unidade curricular será ministrada por meio de atividades remotas: atividades 

síncronas através do Google Meet; debate de live; encontro com supervisores de campo e profissionais; debates e encontros virtuais inter-turmas; leitura 

de textos e roteiros de estudos, apresentação de casos e situações do estágio, entre outros.  

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO: A avaliação, entendida como um processo permanente e cotidiano terá por objetivo identificar a capacidade de 

assimilação, o desenvolvimento de habilidades, reflexão e síntese dos conteúdos, bem como o interesse e compromisso dos estudantes com sua 

formação e na relação com o trabalho profissional. Serão tomados como referência do processo de avaliação: leitura e debate dos textos; participação 

nas atividades propostas, sejam síncronas o assíncronas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Data Conteúdo Referências Atividades Modalidade 

18/11/2020 Primeiro encontro de acolhida. 

Proposta de fazer uma rodada de ideias, 

a fim de identificar as temáticas mais 

relevantes e necessárias a serem 

trabalhadas em SAE 

Serão retomadas bibliografias utilizadas no percurso 

formativo e outras que se fizerem necessárias conforme 

a demanda apresentada pelos estudantes no processo de 

supervisão acadêmica de estágio, além da Lei de 

Regulamentação da Profissão (8662/93), do Código de 

Ética do/a Assistente Social (1993) e as Diretrizes 

Registro das 

discussões 

realizadas em 

supervisão 

 

Síncrona 
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Curriculares (1996) 

25/11/2020 Sobre as resoluções do CFESS A ser indicada Identificar situações 

no campo de estágio 

que correspondem 

aos conteúdos das 

resoluções. 

Síncrona 

 

02/12/2020 Sobre a escuta ALVES, Rubem. O amor que acende a lua. 15. ed. 

Campinas: Papirus, 2013. (Capítulo: Escutatória) 

Elaboração de uma 

síntese do texto 

Síncrona 
 

09/12/2020 As interfaces das relações institucionais FALEIROS, Vicente de Paula. Saber Profissional e 

Poder Institucional. 11. São Paulo: Cortez, 2018 

Elaboração de uma 

síntese do texto 

Síncrona 

 

16/12/2020 As interfaces das relações institucionais FALEIROS, Vicente de Paula. Saber Profissional e 

Poder Institucional. 11. São Paulo: Cortez, 2018 

Elaboração de uma 

síntese do texto 

Síncrona 

23/12/2020 --- --- --- --- 

30/12/2020 --- --- --- --- 

06/01/2021 Aspectos importantes acerca das 

legislações em Serviço Social. 

Lei de Regulamentação da Profissão (8.662/93), o 

Código de Ética do/a Assistente Social (1993) e as 

Diretrizes Curriculares (1996) 

Apresentação de 

vivências 

articuladas às 

legislações 

Síncrona 

13/01/2021 Aspectos importantes acerca das 

legislações em Serviço Social. 

Lei de Regulamentação da Profissão (8.662/93), o 

Código de Ética do/a Assistente Social (1993) e as 

Diretrizes Curriculares (1996) 

Apresentação de 

vivências 

articuladas às 

legislações 

Síncrona 

20/01/2021 Estudo de caso Análise a partir das vivências apresentadas 

pelos/pelas supervisionandos/as 

Apresentação de 

vivências 

articuladas às 

legislações 

Síncrona 

27/01/2021 Estudo de caso Análise a partir das vivências apresentadas 

pelos/pelas supervisionandos/as. 

 

RACIONAIS MC’s. Um homem na estrada 

(Música). 1993. Disponível em: 

Desenvolvimento de 

estudo de caso 

Síncrona 
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https://youtu.be/fVlT58AIc50 

03/02/2021 Estudo de caso Análise a partir das vivências apresentadas 

pelos/pelas supervisionandos/as. 

 

DINA DI. Marcas da adolescência. 1998. 

Disponível em: https://youtu.be/zpMQUlBqZwM 

 

Desenvolvimento de 

estudo de caso 

Síncrona 

10/02/2021 Sobre a intervenção em Serviço Social 

– Reflexões a partir do documentário 

Solitário Anônimo. 

https://youtu.be/uTZEDtx8noU 

 

Apresentação de 

estratégias de 

atendimento 

Síncrona 

17/02/2021 Análise de narrativas a partir de uma 

cena do filme Espanta Tubarões 

https://youtu.be/KUIi8j97ZO4 

 

Apresentação de 

estratégias de 

atendimento 

Síncrona 

24/02/2021 Encerramento: avaliação e feedback. 

 

Diário de campo dos/as supervisionandos/as Roda de conversa Síncrona 

 


