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Apresentação 

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo ao Curso de Serviço Social da Unisul. É um prazer tê-lo conosco durante este período de 
formação.

Para facilitar seu processo de inserção no curso e ter uma ideia do que lhe espera, é que organizamos este 
manual.

Nele, você vai encontrar desde o surgimento do curso de Serviço Social da Unisul, seus objetivos da 
formação, à organização didático-pedagógica, os pressupostos da formação teórica e metodológica, a 
estrutura curricular, a matriz curricular, as competências, habilidades e conteúdos das certificações, como 
será o estágio curricular obrigatório, as ACAs, entre outros.

É um guia para facilitar e visualizar o processo de formação como um todo. Quanto às dúvidas, que surgirem, 
estaremos aqui para dar o apoio necessário.

Esperamos que seja útil e proveitoso.

Abraço,

Coordenadora do curso. 

O Curso de Graduação em Serviço Social 
O Curso de Serviço Social foi criado com o objetivo de participar da formação de recursos humanos, capazes 
de impulsionar o desenvolvimento social na região Sul de Santa Catarina. Fatores determinantes para a sua 
efetiva criação surgiram a partir da enchente catastrófica que arrasou o município de Tubarão e região em 
março de 1974. Devido às necessidades de reconstrução e reorganização das comunidades mais atingidas 
pela enchente, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Serviços Sociais, firmou um convênio com 
o Ministério do Interior, via Superintendência do Desenvolvimento do Sul (SUDESUL), com a interveniência 
das associações de municípios da região, Associação dos Municípios da Região de Laguna (AMUREL) e 
Associação dos Municípios do Extremo Sul de Santa Catarina (AMSESC), e as fundações educacionais 
da região. A Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina (FESSC) assumiu importante posição no 
cenário regional, impulsionando os trabalhos por meio do Projeto de Organização Comunitária do Litoral 
Sul de Santa Catarina (POC), que foi implantado em maio de 1974. Na leitura do contexto social sobre a 
realidade da região, ficou evidenciada a urgência de respostas às demandas sociais identificadas, entre 
elas, o fortalecimento e a capacitação das pessoas acreditando na potencialidade humana para retomar o 
desenvolvimento local/regional.

Assim, a Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina propôs a criação da Escola de Ciências Sociais 
e da Saúde, priorizando os cursos de Serviço Social e de Enfermagem. A FESSC firmou parceria com a 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, para implementar o projeto de formação em Serviço 
Social. Alguns anos mais tarde o curso se consolidou de forma autônoma.

O Curso de Serviço Social, acompanhando o planejamento estratégico da Universidade e sua proposta 
expansionista, instalou-se em 1997, nos municípios de Araranguá e Florianópolis. Em 2000, o curso iniciou 
um processo de revisão da proposta em vigência.

Com intuito de revitalizar os processos de gestão e qualificação dos serviços organizados pela Universidade, 
o novo Plano de Gestão da Unisul (2009-2013) apresenta uma proposta construída de forma participativa, 
inaugurando um novo tempo para a Universidade, pautado na perspectiva da educação permanente. O Curso 
de Serviço Social participou ativamente da nova perspectiva de organização da gestão, do processo de 
formação e do intenso movimento dirigido por Unidades de Articulação Acadêmica.
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Nesse âmbito, o Curso de Serviço Social da Unisul, por meio deste Projeto Pedagógico, pretende articular 
modalidades do ensino presencial com os recursos disponíveis do ensino virtual, ampliando as ferramentas e 
espaços de aprendizagem.

Na modalidade virtual, o curso é ofertado nos 78 polos EAD da Unisul, seguindo o posicionamento 
institucional de oferta plena do portfólio de cursos em todos os polos, independentemente da demanda, 
viabilizando o acesso e a democratização do ensino superior no Brasil, considerando as demandas do 
contexto social, a precarização das relações de trabalho, sobretudo, o desejo de formação na área aliado ao 
contexto regional e local.

O Serviço Social, ao longo de sua trajetória, foi sempre requerido como uma profissão fundamentalmente 
interventiva, presente na prestação de serviços sociais, previstos pelas políticas sociais públicas e privadas. 
Desde a década de 80, principalmente a partir da Constituição de 1988, ampliaram-se as possibilidades de 
ações no campo dos direitos sociais, e a Seguridade Social, constituída pelas áreas da saúde, previdência e 
assistência, tornou-se campo privilegiado para atuação do Assistente Social. A ampliação dos espaços de 
representação da sociedade civil, organizada na formulação, gestão e controle das políticas sociais, representa, 
também, espaço para inserção do profissional, contribuindo no fortalecimento dos mecanismos que ampliam a 
perspectiva de uma sociedade democrática. Por outro lado, também se ampliaram as possibilidades de atuação 
nas instituições filantrópicas e de interesse público: Fundações, Institutos, Organizações Não Governamentais 
que interagem no campo social. A descentralização político-administrativa e a municipalização das políticas 
sociais constituem-se em possibilidade de alargamento do espaço profissional dos Assistentes Sociais, 
no campo do planejamento, gestão, assessoria e avaliação das políticas sociais. O Assistente Social vem 
sendo requisitado para atuar nas várias políticas sociais setorizadas, públicas e privadas: saúde, educação, 
habitação, política urbana, meio ambiente, assistência (família, infância e adolescência, terceira idade e pessoas 
com deficiência). O espaço do Assistente Social está além da linha de execução de serviços, e abrange um 
contingente de outras possibilidades de ação: realização de pesquisas sociais, planejamento de programas, 
projetos, ações e serviços sociais, assessoria, consultoria, capacitação para gestão de pessoas, entre outras. 
Crescem, assim, as possibilidades de trabalhos em parcerias interinstitucionais e em equipes multidisciplinares, 
nos espaços públicos e nas organizações privadas.

O processo de reconhecimento da centralidade que ocupa o campo social para a dimensão de 
desenvolvimento das sociedades, o espaço social de atuação, tem se tornado objeto de estudo e 
intervenção, de modo mais efetivo. Nesse enfoque, a dimensão social é tratada de modo interdisciplinar, 
requerendo uma série de conhecimentos interdependentes e complementares que devem compor o processo 
de enfrentamento e superação dos desafios que hoje se apresentam ao desenvolvimento sustentável local, 
regional, nacional e global.

Essa tendência situa o Serviço Social como profissão que possui conhecimentos específicos necessários às 
novas demandas postas à sociedade. Entre elas situam-se as questões socioambiental e suas exigências à 
promoção do desenvolvimento local sustentável, partindo do enfoque de práticas de educação ambiental, 
da promoção de estratégias sustentáveis de geração de trabalho e renda, do cooperativismo, da gestão do 
desenvolvimento local de modo participativo, capacitando e fortalecendo os atores locais, a organização 
comunitária e institucional numa ação integrada, e a responsabilidade social. Na perspectiva de inclusão 
social, a superação do crescente processo de desemprego se apresenta como demanda concreta à atuação 
profissional, de modo mais direto na promoção do empreendedorismo, na qualificação profissional, na 
organização sociocomunitária para geração de processos produtivos, de trabalho e renda. A educação social, 
a formação humana e cidadã são priorizadas nas práticas do Serviço Social, por meio de metodologias 
socioeducativas e de mediação nos espaços formais, contribuindo para a construção da autonomia e 
emancipação humana. O crescimento do terceiro setor tem privilegiado a contribuição do Serviço Social nos 
níveis de gestão das organizações sociais, no planejamento, execução e controle de programas e projetos 
sociais, na captação de recursos e qualificação dos agentes sociais que o compõe. A assistência judiciária, 
espaço historicamente consolidado da prática profissional dos assistentes sociais, tem exigido a ampliação 
desse serviço, além da incorporação dos estudos sociais para trabalhos socioeducativos e socioassistenciais, 
como no enfoque da adoção, grupos de apoio, combate à violência, entre outros. Ainda se destaca nesta 
área a mediação que vem sendo regulamentada como prática estratégica na resolução de conflitos. Esse 
enfoque da mediação extrapola o âmbito judiciário e se apresenta como um mecanismo a ser incorporado em 
diversos espaços sociofuncionais, onde o convívio humano necessite de mecanismos conciliadores.
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A implementação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), não só consolida de modo mais eficiente 
e efetivo a assistência social como política pública, como destaca a família como sujeito central do processo 
de atenção social e a prática do Serviço Social, incorporando a dinâmica interdisciplinar de atuação, 
como estratégica ao planejamento, gestão, execução e controle dos serviços que dão materialidade e 
concretude a essa política de direito. Logo, pretende-se consolidar a formação do Bacharel em Serviço 
Social, comprometido em decifrar a realidade, descobrindo e incorporando novas demandas ao seu trabalho, 
ampliando o âmbito de perspectivas e tendências até então já reveladas.

Por fim, ampliando a perspectiva da educação permanente, o Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social 
pretende ampliar o processo de formação para outros sujeitos sociais: pessoas que atuam na área social 
pública e privada; acadêmicos das mais diversas áreas com interesse em compreender a dinâmica da área 
social; pessoas leigas da comunidade ávidas por conhecimento; jovens do ensino médio interessados em 
práticas empreendedoras na área social; profissionais já graduados da área e de outras áreas que vislumbram 
a formação permanente. Pretende-se flexibilizar a proposta de formação para que sejam construídos diversos 
itinerários de formação, articulando campos de saber, para além dos apresentados inicialmente. Assim, 
Universidade e curso estarão permanentemente abertos às demandas e necessidades internas e externas. 
O campo social historicamente no Brasil, é construído por práticas de uma diversidade de atores sociais. 
A profissionalização desse campo de atuação por meio do acúmulo de conhecimentos técnico-científico 
do Serviço Social tem muito a contribuir para qualificar as práticas sociais, ampliando as possibilidades e 
espaços de formação dos diferentes atores sociais e de áreas afim. A inovação acadêmica dimensionada pela 
nova proposta de gestão acadêmica da Universidade fecha um ciclo de formação e abre uma nova forma 
de pensar o processo de formação por meio de oferta de propostas de certificação, intensificando a relação 
ensino-pesquisa e extensão em diferentes espaços de formação.

Desse modo, o bacharel em Serviço Social, profissional assistente social, em sintonia com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (MEC, 2001) e com os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado 
e de Licenciatura (MEC, 2010), atua nas expressões da questão social, formulando e implementando 
propostas de intervenção para seu enfrentamento, com capacidade de promover o exercício da cidadania.

Perfil do formado
O perfil profissional do assistente social, formado no curso de Serviço Social da UNISUL, compreenderá as 
seguintes competências e habilidades: 

  Atuar nas expressões da questão social, formulando e implementando trabalho social com 
capacidade de oportunizar reflexões e a busca da cidadania; 

  Atuar no campo da formulação, gestão, execução e avaliação de políticas públicas e 
institucionais, com capacidade criativa e propositiva, nos diferentes espaços sócio-ocupacionais, 
contribuindo com o desenvolvimento integral do ser humano, pautado na dignidade e no acesso 
aos direitos. 

Desse modo, o formado no curso de Serviço Social da UNISUL deverá apresentar: 

  Domínio técnico científico no sentido de:
 » Compreender os fundamentos históricos, éticos, teóricos, metodológicos inerentes à 

formação e atuação do assistente social. 
 » Desenvolver metodologias do trabalho social mediante ações socioeducativas que 

potencializem processos emancipatórios e de autonomia de indivíduos, grupos, organizações 
comunitárias e sociais.

 » Analisar alternativas de desenvolvimento econômico, tendo por base a concepção de 
economia social e solidária e a perspectiva do desenvolvimento sustentável.
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  Domínio das estratégias políticas no sentido de:
 » Atuar nas relações sociais, compreendendo seu contexto sócio-histórico, o trabalho, a 

questão social e as expressões que dela derivam.
 » Desenvolver ações afirmativas de direitos humanos como fundamento para defesa e 

promoção da cidadania, compreendida como exercício contínuo e em construção.
  Domínio investigativo e operativo no sentido de: 

 » Aplicar metodologias de intervenção no campo social que potencializem os indivíduos, 
grupos, organizações comunitárias e sociais.

 » Coordenar, assessorar, supervisionar e avaliar programas, projetos e benefícios em 
organizações sociais públicas e privadas.

 » Atuar na gestão de risco e na gestão de desastre, de maneira articulada com as políticas 
públicas e organizações públicas, privadas e sociais. 

  Domínio ético político no sentido de:
 » Estar apto a atuar diante das relações de trabalho impostas pelo processo de globalização, 

o mundo do trabalho e pela sociedade do conhecimento, desenvolvendo trabalho social 
coerente com o projeto ético político do Serviço Social.

Objetivos geral e específicos
Os objetivos gerais do curso encontram-se em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Serviço 
Social, destacando-se a centralidade na formação teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa 
como requisito fundamental para o exercício profissional com vistas a: 

  Formar profissionais para desempenhar as atribuições previstas na legislação da profissão 
(CFESS, Lei de Regulamentação da Profissão nº 8.662/1993) e para afirmação do projeto ético-
político, com o diferencial de habilitar o profissional para atuar na gestão (de políticas públicas, 
de organizações sociais, de pessoas, de gestão de riscos e desastres), no empreendedorismo e 
inovação social. 

  Promover a apreensão do conhecimento crítico-científico no sentido de possibilitar a 
compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento sócio-histórico, nos 
cenários internacional e nacional, desvelando as possibilidades para o trabalho social. 

  Possibilitar a aquisição de competências e habilidades, com base na análise das expressões 
da questão social nos diversos espaços sócio-ocupacionais, visando a identificar as demandas 
presentes para o exercício profissional. 

  Fomentar postura investigativa, inovadora e o uso de recursos tecnológicos a serviço da 
qualificação do trabalho profissional na área social.

  Assegurar formação ética e humanista.

Objetivos específicos

Também em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Serviço Social (MEC, 2001), a 
formação profissional deverá desenvolver a capacidade de:

  Aproximar o percurso formativo do campo de atuação profissional, a fim de que o estudante 
experimente e investigue situações reais de gerenciamento, formulação, planejamento, 
execução e avaliação de políticas públicas e de organizações privadas, de programas, projetos e 
benefícios sociais, considerando os aspectos que envolvem as especificidades regionais quanto 
às políticas públicas e à dinâmica de funcionamento das organizações da sociedade civil. 

  Promover, junto ao estudante, o domínio de conhecimentos ético-políticos, teórico-
metodológicos e técnico-operativos necessários para o desenvolvimento do trabalho social 
pautado no respeito à diversidade étnico-racial e cultural, no protagonismo dos grupos 
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socialmente discriminados e no acesso universal aos bens e serviços preconizados pelas 
políticas públicas de direitos

  Propor atividades formativas que levem o estudante a exercitar a proposição de metodologias 
criativas e inovações sociais, em consonância com as exigências do mundo do trabalho e com 
as necessidades sociais.

Duração do curso
O tempo previsto para a duração do curso é de quatro anos.

Carga-horária
3.000 horas.

Reconhecimento
Autorização: Decreto nº 77.141 de 12/2/1976, publicado no D.O.U de 13/2/1976.

Reconhecimento: Portaria nº 1.081 de 29/10/1979, publicada no D.O.U. de 30/10/1979.

Abertura de Vaga: Resolução GR nº 107, de 26/11/2013.
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Organização Didático-Pedagógica

A organização didático pedagógica do curso de Serviço Social está alicerçada nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais, nas Diretrizes Acadêmicas da Unisul (PDI 2015-2019), sintonizadas com as concepções do PPI (Projeto 
Pedagógico Institucional), com o Projeto Acadêmico da UnA Ciências Sociais, Direito, Negócios e Serviços 
(UNISUL, 2011), e as diretrizes da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS). 

A organização didático-pedagógica do Curso de Serviço Social adota a concepção de educação permanente, 
e visa ao desenvolvimento de competências entendidas nas dimensões socioculturais, científico-tecnológicas 
e sócio-técnicas. Buscando a flexibilidade e inovação curricular, e a mobilidade acadêmica, o curso valoriza 
atividades formativas que integram e articulam as 14 áreas de conhecimento, as disciplinas científicas, as 
modalidades de ensino e as práticas de ensino pesquisa e extensão.

Para que de fato as competências sejam desenvolvidas há que se adotar estratégias didáticas que levem 
em consideração as múltiplas formas de aprendizagem, os diferentes estágios de conhecimento; a 
interdisciplinaridade e a abordagem relacional dos conteúdos; integrando teoria e prática; a capacidade de 
resolver problemas e de construir conhecimentos, possibilitando o exercício preparatório para a atuação 
profissional nas suas diversas dimensões. 

A inserção ativa na comunidade regional se dá a partir do diagnóstico gerado por meio do conhecimento do 
território, de suas demandas, de sua organização econômica, política, social, ambiental, da aplicabilidade das 
políticas públicas e da prestação de serviços desenvolvida por diferentes organizações (públicas, privadas, do 
terceiro setor), as quais se constituem em espaços sócio-ocupacionais para os profissionais de serviço social. 

Desse modo, o estudante no decorrer de sua formação, precisa experimentar e se experimentar, para tanto, 
o curso estabelece parcerias com diferentes organizações e espaços, os quais se tornam laboratórios de 
aprendizagem, articulando-se a academia e a sociedade na produção, socialização e aplicação do conhecimento. 

Na relação teoria e prática, integrar-se-á o ensino das unidades de aprendizagem com outros componentes 
curriculares, tais como: oficinas, seminários temáticos, estágio, atividades complementares, projetos de 
extensão e de pesquisa, assessoria a organizações sociais, entre outros, pois se entende que os espaços de 
aprendizagem extrapolam a sala de aula, integrando atividades desenvolvidas pelos estudantes em espaços 
alternativos. Dessa forma, a atuação do estudante no processo de ensino-aprendizagem se diversifica e 
intensifica, caracterizando-se como trabalho discente efetivo. 

A aprendizagem é compreendida como um processo, mediado pelas relações sociais, possibilitando ao estudante 
desenvolver a autonomia, o espírito crítico, a criatividade e a consciência ética (PPI, 2015), alicerçada nas 
dimensões sócio-técnicas, sócioculturais e científico-tecnológicas, no sentido de desenvolver competências, em 
que o professor passa a ser o mediador do saber por meio de situações significativas de aprendizagem. 

Nesse sentido, a organização didático pedagógica pauta-se num rigoroso trato teórico, histórico e 
metodológico da realidade social, associada a instrumentais técnico operativos diversificados, considerando-
se como condição central as dimensões investigativas e interpretativas, que possibilite a compreensão dos 
problemas e desafios contemporâneos com os quais o profissional se defronta, no sentido de responder às 
demandas de modo propositivo. 

Desse modo, teoria e prática são vistas em conjunto e a articulação entre ensino, pesquisa e extensão é 
fundamental para promover a formação de profissionais competentes e em sintonia com o tempo presente. 
Em relação às Atividades Práticas, destacam-se as competências específicas do Curso de Serviço Social, com 
ênfase na formação do saber (conhecimento), do fazer (habilidades) e do ser (atitudes). Entre as atividades 
práticas, além das atividades de assessoria, consultoria, pesquisa, planejamento, avaliação, projetos sociais, o 
componente curricular de Estágio Supervisionado articula de modo enfático a prática no Curso. 

O estágio curricular obrigatório configura-se como uma das mais importantes atividades de formação 
profissional de serviço social, onde a prática se efetiva nos diversos campos de atuação, sob a responsabilidade 
de um profissional já habilitado, com o objetivo de capacitar o estudante para o exercício profissional. 
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Para a Integralização Curricular, o Curso visa a um aprendizado significativo e articula conteúdos de várias 
áreas do saber, destacando-se conteúdos das ciências sociais aplicadas, estimulando o estudante para que 
também faça a escolha de unidades de aprendizagem de seu interesse, visando ao aprofundamento e o 
conhecimento de temas transversais.

O Curso de Serviço Social contempla, em seu projeto pedagógico os conteúdos de formação social e 
humanística, de direitos humanos, difusos e coletivos, de políticas públicas, no desenvolvimento sustentável 
relacionados diretamente com o pensamento corrente da Instituição, dentro dos parâmetros ético-políticos, 
teórico-metodológicos e técnico-operativos expressos no Projeto do Curso, por meio de conteúdos 
direcionados às atividades práticas e em grupo, além da valorização da atuação local para a formação de 
um profissional ciente dos valores culturais e sociais, compreendendo a importância do processo ensino-
aprendizagem ocorrer integralmente e ao longo da vida. Além disso, a formação do profissional de Serviço 
Social, respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais (MEC) e o Projeto Pedagógico do Curso, visa a 
formar um cidadão partícipe da sociedade e ciente de seu papel com respeito, ética profissional e social. O 
compromisso com a comunidade é um diferencial no processo de formação do assistente social.

 Considerando que o curso é na modalidade EaD, a oferta de certificações/unidades de aprendizagem 
ocorrem utilizando-se sala de apoio on-line no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA) e suas diversas 
ferramentas de interação e suporte aos estudos, comunicação entre o professor e estudante, bem como entre 
os próprios estudantes: Mural, Avaliação, Fórum, Exposição, Midiateca, Professor, Livro Didático no formato 
pdf , vídeo, web aulas, webconferências, entre outros, e no sentido de privilegiar atividades de pesquisa, 
de extensão, de práticas interventivas, os estudantes terão atividades presenciais, com acompanhamento 
do professor, por meio dos recursos tecnológicos adotadas na EaD e isso se dará tanto nas Avaliações a 
Distância quanto na participação em projetos de pesquisa e de extensão, privilegiando o entorno regional, 
suas demandas e aspirações. 

Desse modo, o Curso de Serviço Social atende ao conceito de Educação Permanente apresentado no PPI, na 
medida em que garante ao acadêmico o direito a titulações intermediárias, adequando o tempo do estudante, 
suas escolhas e seus interesses, respeitados os preceitos legais e institucionais. 

No curso de Serviço Social, a formação ocorre em ambientes diversificados, considerando os requisitos 
necessários para o desenvolvimento das competências, bem como os objetivos propostos no plano de 
ensino do professor, em termos da aprendizagem significativa e do domínio de habilidades e conteúdos. 
Utilizam-se ambientes profissionais externos articulados para a realização de atividades de extensão, 
estágio obrigatório e atividades previstas nas unidades de aprendizagem. São espaços complementares que 
possibilitam a realização de experiências diferenciadas de aprendizagem, as quais passam por avaliações 
periódicas, devidamente documentadas. 

As instituições campo de estágio articulam-se com a sede da universidade para fins acadêmicos, como 
celebração de convênios (quando for o caso), celebração do Termo de Compromisso de Estágio e fins 
pedagógicos durante todo o processo de formação do estudante em estágio supervisionado. Outras 
parcerias também são estabelecidas com organizações por meio de termo de cooperação, formal ou informal 
para a realização de atividades de assessoria, consultoria, realização de projetos sociais, entre outras ações. 

Entende-se que é na prática profissional do assistente social desenvolvida nos espaços socioinstitucionais 
que o futuro bacharel em serviço social irá desenvolver os conhecimentos apreendidos nas demais Unidades 
de Aprendizagem do curso e poderá interagir com a realidade, tendo a possibilidade de vivenciar experiências 
diferenciadas fundamentais para sua formação. 

Na modalidade a distância, a equipe multidisciplinar que faz parte do curso é composta por professores 
do curso e/ou da Universidade de diferentes áreas do conhecimento, por profissionais especializados 
em diversificadas áreas técnicas de design instrucional e visual, em produção multimídia, por revisores 
ortográficos e técnicos, especialistas em educação especial do Programa de Promoção da Acessibilidade, 
assistentes acadêmicos e outros.
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Concepções teórico-metodológicas
O Curso de Serviço Social (2013.1) parte do pressuposto teórico-metodológico que o processo ensino-
aprendizagem por competências visa a ser dinâmico e contextualizado, significativo para o acadêmico, 
profissional e cidadão.

Para tanto, o ensino, a pesquisa e a extensão são articulados e integrados, aproximam a teoria e a prática 
por meio de atividades formativas e ambientes de aprendizagem específicos para o estudante do Curso de 
Serviço Social. 

O processo de formação do Assistente Social está fundamentado em alguns pressupostos básicos, que 
auxiliam a compreensão coletiva dos seguintes conceitos: conhecimento, ciência, educação, ensino-
aprendizagem e avaliação. 

Conhecimento é a estratégia de desmontar certezas, desfazer as verdades, inovar. É provisório. Aprimora o 
gosto pela descoberta, impulsiona a crítica e o questionamento. Possibilita a transformação da informação 
em ação. O conhecimento não é propriamente um fim, mas um meio; é o método mais decisivo da 
intervenção, da inovação e da formação da competência humana. Constrói a capacidade de reconstruir. 
O domínio de percepção sobre a realidade somente poderá ocorrer se tivermos conhecimento suficiente 
sobre os diversos aspectos que a constituem. Por isso, conhecer precisa ser entendido como prioridade, 
e isso exige investimento e decisão tanto pessoal quanto organizacional. É, portanto, uma atividade 
construtiva e reconstrutiva. A importância do conhecimento está em pensar sobre a realidade e nela 
intervir com competência, fornecendo respostas às demandas sociais. No espaço de conhecimento do 
Assistente Social, a liberdade de expressão, a comunicação e a capacidade argumentativa são essenciais 
para distinguir o senso comum da comunicação científica/técnica. Desse modo, a informação e a atitude 
crítica e questionadora são instrumentos essenciais ao conhecimento, sendo que todo questionamento é 
desconstrutivo e inovador, tornando-se parte intrínseca da qualidade educativa. Por essa razão, propomos, 
no projeto pedagógico de formação do Assistente Social, o questionamento e o conhecimento crítico 
permanente, sistemático, coerente e em consonância com a realidade, pois o real é complexo, dinâmico e 
impreciso. Reconstruir o conhecimento é uma proposta metodológica associada à educação permanente. 

Acrescente-se ao conhecimento a arte de trabalhar em equipe, de construir sinergia, de argumentar, de 
convencer, de negociar, de escutar com atenção, de sustentar posições fundamentais, de elaborar consensos 
críticos, de se relacionar, de apresentar resultados, de construir competências.

A ciência busca tratar com precisão uma realidade imprecisa e dinâmica, por meio da sistematicidade de 
categorias e conceitos, medidas e formalizações, teorias e práticas. É um, entre muitos saberes. É um 
conhecimento contextual, contingencial, circunstancial e que resulta da combinação de fatores sociais, 
econômicos, políticos, culturais e tecnológicos. É uma estratégia crítica-construtiva e baseia-se na pesquisa 
científica, tornando-se processo infindável de problematização da realidade, o que exige atualização 
permanente. Hoje, em especial, a ciência delineia-se como uma força cultural, tornando-se uma fonte de 
informação indispensável à tecnologia e à compreensão das transformações sociais. A ciência também é 
histórica, na medida em que todo e qualquer enunciado, ou conjunto de enunciados científicos (paradigmas), 
está aberto à revisão ou substituição. É impulsionada pela pesquisa, estimula a criação de uma série de 
teorias e tende a ser progressiva. A discussão metodológica atual mostra que há uma unidade indissolúvel 
entre teoria e a prática. 

Na formação do Assistente Social, os fundamentos teórico-metodológicos são a sustentação do trabalho 
educativo. Assim, a teoria é construída sobre um recorte da realidade, havendo necessidade de investir 
na interdisciplinaridade para garantir maior visão de totalidade sobre os fenômenos que a compõem. 
A apreensão do saber científico do Serviço Social exige que as metodologias de aprendizagem sejam 
dinâmicas, como forma de estimular o acadêmico a construir uma noção de cientificidade de profissão, 
permitindo, assim, entender o estatuto técnico do agir profissional.

O Serviço Social constitui uma especialidade técnica, reconhecida como ciência particular no campo das 
ciências sociais. Nesse sentido, as tendências científicas de formação, propostas neste projeto pedagógico, 
determinam-se para construir novas representações e práticas pedagógicas no Curso, a fim de que a 
visão científica da profissão seja fortalecida na identidade e no processo de trabalho do assistente social. 
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É uma construção social, estabelecida via relações interpessoais e veiculada por uma diversidade de 
tecnologias. Ultrapassa o sistema escolar e o ambiente da sala de aula. A educação implica a aglutinação de 
conhecimentos científicos, tecnológicos, filosóficos, culturais, entre outros, de forma sistemática, contínua 
e socializadora. Deve propiciar conhecimentos múltiplos, variados, sólidos, que permitam ao estudante 
ser criativo, empreendedor, pesquisador, questionador, crítico e atento às mudanças operacionalizadas no 
contexto em que vive, bem como favorecer o desenvolvimento de suas habilidades e atitudes, visando à 
integração dos saberes à prática cotidiana. A educação deve privilegiar conhecimentos gerais, abstratos, 
específicos, intuitivos, que contribuam para a formação de cidadãos capazes de responder aos desafios 
técnicos com efetiva competência humana e ética, uma vez que o processo educativo supõe uma reflexão 
sobre o sistema de valores que o fundamenta. 

A relação ensino aprendizagem é compreendida como um processo dialético, prática transformadora 
que se edifica pelos posicionamentos dinâmicos, interdependentes e que revelam a conquista de uma 
consciência crítica de si e da realidade social. Dessa forma, a avaliação se constitui num procedimento 
didático que permite diagnosticar o processo de ensino e de aprendizagem. A contribuição do Curso para o 
alcance da missão, visão e valores da UNISUL se materializa na incorporação das concepções já definidas 
institucionalmente, traduzindo-se nas atitudes dos agentes envolvidos, na produção acadêmica, na postura 
ética e empreendedora, mas, principalmente, no compromisso com o desenvolvimento humano e social. O 
processo educativo, pelo qual se dá a relação professor-estudante, não pode ser reduzido ao espaço da sala 
de aula. A relação professor-estudante solidifica-se no ensino e nos conhecimentos teóricos, nas atividades 
de práticas de estágio/supervisão, na produção de pesquisas, nas atividades de extensão e complementares, 
ampliando a atuação do curso com a comunidade. 

O Curso, por meio de todo processo de interação com estudantes e professores, deixa explícito alguns 
princípios orientadores: 

  Responsabilidade de todos os segmentos envolvidos na condução da ação pedagógica. 
  Aplicação de metodologias de ensino que estimulem a participação acadêmica e atitude 

investigativa e propositiva.
  Consolidação da atuação interdisciplinar como direcionador da relação pedagógica e do 

trabalho social. 
  Valorização do potencial criativo dos sujeitos (estudantes e professores), com vistas 

a incrementar a aprendizagem, estimular a consciência de cooperação e ética para 
aperfeiçoamento das ações pedagógicas.

  Relevância do domínio cultural que o acadêmico possui, levando-se em consideração a relação 
dialética entre os saberes discente e docente. 

Esses pressupostos perpassam todas as atividades acadêmicas, dando suporte ao projeto ético-político 
de formação do Assistente Social. Dessa forma, o Curso de Serviço Social seleciona os procedimentos 
metodológicos que reforcem a relação permanente entre teoria-prática em todos os conteúdos das unidades, 
nas atividades formativas e nos diferentes ambientes de aprendizagem. A materialização dessa prática se 
efetivará pelos procedimentos que fortalecerão os seguintes procedimentos pedagógicos: 

  Planejamento integrado dos conteúdos, atividades formativas e ambientes de aprendizagem por 
certificação. 

  Metodologia diversificada de ensino que motive a aprendizagem, tais como: oficinas, 
vivências, dinâmicas de grupo, trabalhos de grupo, estudos de caso, seminários, entre outros 
complementados pelas atividades formativas previstas em cada certificação, articulando ensino 
com pesquisa e extensão. 

  Na perspectiva da nova lógica de educação permanente, o processo de avaliação da 
aprendizagem terá como direcionador as competências estabelecidas em cada certificação.
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Recursos gerais e materiais didáticos 
Sob a responsabilidade de uma Equipe Multidisciplinar, composta por professores, por profissionais 
especializados em áreas técnicas de design instrucional e visual e em produção multimídia, por revisores 
ortográficos, dentre outros, o curso conta com Recursos Didáticos, disponíveis e/ou com indicação de 
acesso em um Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA) que funciona como sala de aula virtual. A definição dos 
recursos didáticos atende às especificidades de cada Unidade de Aprendizagem (UA). De um modo geral 
tem-se: 

a. Manuais com informações do curso.

b. Conteúdos didáticos organizados de forma específica para cada Unidade de aprendizagem/ 
disciplina, em acordo com as ementas da organização curricular do curso. São disponibilizados 
sob diferentes formas: livros didáticos; livros da Biblioteca Virtual; textos didáticos multimidiáticos; 
atividades formativas que conduzem à construção das habilidades previstas na UA; atividades 
avaliativas de autoavaliação; atividades presenciais e a distância para a avaliação do processo 
de ensino-aprendizagem de cada UA.  Observa-se que o conjunto de tipos de materiais é 
personalizado em acordo com os conteúdos de cada Unidade de Aprendizagem. 

c. Material bibliográfico disponível nas bibliotecas físicas e virtuais. O acesso ao acervo pode ser 
feito a partir da Biblioteca Central. 

d. Webaulas, vídeos e objetos multimidiáticos são produzidos por uma equipe orientada da 
Unisul. Há também um processo de seleção de vídeos, materiais multimidiáticos, disponíveis 
na internet no formato de Recursos Educacionais Abertos (REA). Todos esses recursos 
são integrados aos conteúdos didáticos e organizados por meio de tópicos de estudos, 
projetos de estudos, disponibilizados no EVA, na sala de aula de cada disciplina/ Unidade de 
Aprendizagem.

e. Webconferências geradas a partir do EVA realizadas por professores, coordenação ou outros 
setores com o objetivo de propiciar a comunicação síncrona com o estudante em horários 
agendados. Os professores, nas suas respectivas salas de aula virtual, usam as Webconferências 
para discutir conteúdos e também para esclarecer dúvidas e orientações didáticas. 

O estudante dispõe de outros Recursos Humanos em diferentes setores de atendimento e apoio, além da 
equipe multidisciplinar, que o acompanham no decorrer da sua vida acadêmica, desde o seu ingresso até a 
inserção formal no mercado de trabalho. 

Especificamente tem-se: 

  O Núcleo Docente Estruturante (NDE). 
  O professor-tutor. 
  Os assistentes educacionais, profissionais graduados em diferentes áreas de conhecimento, 

que atuam diretamente no EVA, dando suporte metodológico e acadêmico-tecnológico para 
os estudantes e professores-tutores. Essa equipe é responsável pela geração de indicadores e 
relatórios que auxiliam a gestão do curso. 

  Os assistentes de extensão e de pesquisa atuam em parceria com a coordenação do curso 
visando qualificar as ações de extensão e pesquisa que perpassam todas as ações do ensino. 
De forma mais específica destaca-se o assistente de pesquisa que auxilia na organização das 
pesquisas de IC que são formalizadas junto a Pró Reitoria de Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação, 
Extensão e Inovação.

  O SAIAC virtual, composto por profissionais que atendem aos estudantes presencialmente 
ou por sistemas de comunicação, de modo que o estudante possa se acompanhado no dia a 
dia da sua vida acadêmica, com orientação e esclarecimentos relacionados com os diferentes 
processos existentes na Universidade. 
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  A Biblioteca Universitária (BU), que tem um atendimento especializado, disponibilizado de forma 
individual e grupal. Esse atendimento vai desde as orientações para a formalização efetiva do 
acesso às Bibliotecas Físicas até o aceso ao acervo e serviços da Biblioteca Virtual (BV). 

  A Secretaria de Ensino, que tem uma equipe especializada que acompanha os estudantes desde 
a sua intenção de ingresso até a sua diplomação. Universidade do Sul de Santa Catarina 

  A equipe do Programa de Promoção de Acessibilidade (PPA), que trabalha de forma integrada 
no âmbito da Unisul e com estratégias de comunicação adequada visando a promoção de 
condições igualitárias de acesso ao ensino, à pesquisa e à extensão para os estudantes com 
necessidades educacionais específicas nos diferentes polos da UnisulVirtual. O objetivo é 
atender aos princípios da educação para todos os estudantes com necessidades especiais que 
estejam matriculados no curso. 

Organização das competências, as habilidades e os conteúdos 
curriculares 
Nas Diretrizes Acadêmicas Institucionais, estão dispostas as orientações para a atual estrutura do curso, 
sintonizada com os dispositivos legais. Toda a organização está alicerçada na formação por competências, 
de forma que o estudante mobilize saberes, conhecimentos sistematizados, desenvolvendo habilidades 
intelectuais e manuais para intervir e tomar atitudes qualificadas e eficazes em diferentes contextos 
profissionais e pessoais. 

Todas as ações do estudante inerentes à sua formação são valorizadas e as diferentes trajetórias podem 
ser reconhecidas por meio de certificações. Dessa forma, uma certificação atesta a participação efetiva do 
estudante em atividades formativas planejadas ou reconhecidas no PPC do curso. 

As competências e habilidades formam os alicerces da organização curricular, a qual tem como componentes 
básicos as certificações. Estas podem ser: 

Certificações Estruturantes – CET Organizadas a partir de um conjunto de competências fundamentais que 
expressam a formação do gestor, de acordo com o perfil proposto. 

Estrutura curricular
O Curso de Serviço Social organiza seu currículo em quatro modalidades de certificações: certificações 
estruturantes, certificações complementares, certificações eletivas e certificações específicas. Os ciclos de 
formação se organizam em semestres e reúnem unidades de aprendizagem (antes chamadas de disciplinas) 
de diferentes certificações, baseando-se em uma organização curricular que facilita o processo de construção 
do conhecimento.

Certificações Estruturantes
As certificações estruturantes, em número de nove (9), totalizam 1710 horas e estão assim constituídas: 
Formação sociocultural; Formação acadêmico – científica; Gestão de pessoas nas organizações; Gestão de 
políticas sociais públicas; Metodologias de trabalho social; Organizações sociais e planejamento sustentável; 
Pesquisa social; Processo de trabalho e inovação social; Serviço social contemporâneo.

Em seu conjunto desenvolvem competências e habilidades que possibilitem a compreensão dos fundamentos 
históricos, éticos, teóricos, metodológicos específicos para a formação do assistente social, bem como sua 
aplicabilidade.
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Certificações Complementares
As certificações complementares, em número de quatro (4), totalizam 360 horas e estão assim distribuídas: 1 - 
Trabalho social em riscos e desastres, é composta pelas seguintes Unidades de Aprendizagem: Análise de Risco 
(30h), Resposta Social (30h) Prevenção, Mitigação e Preparação (60h); 2 - Economia solidária e desenvolvimento 
sustentável composta pelas seguintes unidades de aprendizagem: Economia Solidária (60h), Desenvolvimento 
Sustentável (60h); 3 - Direitos Humanos e Cidadania (60h); 4 - Interesses Difusos e Coletivos (60h).

Em seu conjunto desenvolvem competências e habilidades que possibilitem atuar em ambientes adversos, de 
modo preventivo, no sentido de garantir os direitos humanos e fundamentais, o desenvolvimento sustentável, 
bem como a proposição e implementação de outras alternativas.

Certificações Eletivas
As certificações eletivas totalizam 210 horas e possibilitam que o estudante escolha o seu percurso de 
aprendizagem, optando por unidades de aprendizagem de outros cursos, de modo a aprofundar e/ou inovar o 
seu conhecimento.

Certificações Específicas 
As certificações específicas totalizam 720 horas e estão assim distribuídas: estágios supervisionados 
obrigatórios, trabalho de conclusão de curso e atividades complementares.

  Estágios Supervisionados em Serviço Social
  Os Estágios Supervisionados totalizam 480 horas, sendo que as atividades de estágio obrigatório 

deverão ser desenvolvidas durante o processo de formação, a partir do desdobramento das 
certificações e considerando a realização de algumas certificações prévias e específicas em 
Serviço Social. Visam a desenvolver as competências de investigar, criar e atuar nos espaços 
sócio-ocupacionais, a partir dos conceitos éticos e teórico-práticos em Serviço Social.

  Trabalho de Conclusão de Curso.
  O Trabalho de Conclusão de Curso totaliza 120 horas e se constitui em momento de 

aperfeiçoamento da produção acadêmica e da sistematização da prática realizada pelo 
acadêmico, tendo caráter monográfico. Seu produto poderá ser apresentado em forma de 
relatório monográfico ou artigo, e deverá seguir os parâmetros e normas científicas. 

  Atividades Acadêmicas Curriculares Adicionais (AACAS): 
  As Atividades Acadêmicas Complementares totalizam 120 horas e atendem ao princípio de 

flexibilidade de organização dos currículos plenos, previstos nas Diretrizes Curriculares para 
os Cursos de Serviço Social, os quais indicam que os conteúdos das disciplinas devem ser 
integrados com outros componentes curriculares.

O Quadro a seguir apresenta a distribuição das cargas horárias de acordo com as certificações do PPC.
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Descrição da Certificação Tipo 
Certif

C/H 
Certif Descrição da UA C/H UA

Formação acadêmico – científica CET 120 Universidade e Ciência 60

Teoria do Conhecimento 60

Total 120

Serviço Social Contemporâneo CET 180 Serviço Social e Constituição Histórica 60

Fundamentos do Serviço Social 60

Etica e Serviço Social 60

Total 180  

Gestão de Políticas Sociais Públicas  CET 360 Políticas Públicas 60

Política da Assistência Social 60

Política da Criança e  Adolescente,  da 
Juventude e Pessoa Com Deficiência

60

Política da Pessoa Idosa e das Mulheres 60

Política da Saúde e da Previdência 60

Política de Habitação e de Educação 60

Total  360  

Organizações sociais e planejamento 
sustentável

CET 240 Gestão de Organizações Sociais 60

Gestão Social: Planejamento e Avaliação 60

Projetos Sociais 60

Responsabilidade Social e Sustentabilidade 60

Total  240  

Formação Sociocultural CET 120 Estudos Socioculturais 60

Socioeconomia e Geopolítica 60

Total 120

Processo de Trabalho e Inovação 
Social

CET 270 Instrumental Técnico-operativo do Serviço 
Social

60

Trabalho e Questão Social 60

Mobilização Social e Práticas 
Socioeducativas

60

Empreendedorismo e Tecnologias 60

Assessoria e Consultoria em Serviço Social 30

Total 270

Metodologias de trabalho social CET 180 Metodologias de Abordagem com Famílias 60

Trabalho Social com Grupos 60

Metodologias de Mediação 60

Total 180

Pesquisa Social 60 Projetos de Pesquisa Social 60

Total 60
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Gestão de Pessoas nas Organizações CET 180 Gestão Estratégica de Pessoas 60

Processos da Gestão de Pessoas 60

Gestão do Desenvolvimento Humano e 
Organizacional

60

Total 180

Trabalho social em riscos e desastres CCO 120 Análise de Risco 30

Resposta Social 30

Prevenção, Mitigação e Preparação 60

Total 120

Direitos Humanos e Cidadania CCO 60 Direitos Humanos e Cidadania 60

Total 60

Economia solidária e desenvolvimento 
sustentável 

CCO 120 Economia Solidária 60

Desenvolvimento Sustentável 60

Total 120

Direitos difusos e coletivos 60 Interesses difusos e coletivos 60

Total 60

Estágio Supervisionado em Serviço 
Social

CES 480 Estágio Supervisionado em Serviço Social: 
Diagnóstico

120

Estágio Supervisionado em Serviço Social: 
Projeto de Intervenção

180

Estágio Supervisionado em Serviço Social: 
Execução e Avaliação do Projeto 

180

Total 480

Trabalho de conclusão de curso em 
Serviço Social 

CES 120 Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
em Serviço Social

60

Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço 
Social: Revisão e Produção 

60

Total 120

Certificações Eletivas CEL 210 Certificações Eletivas 210

Total 210

Atividades complementares CES 120 Atividades complementares 120

Total 120

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 3000
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Certificações e suas unidades de aprendizagem 
A seguir, encontram-se as certificações com suas respectivas Unidades de Aprendizagem e suas ementas.

Certificações Estruturantes
a. Formação Acadêmico – Científica (120h)

Unidades de aprendizagem
Universidade e Ciência (60h)
Ementa: Universidade, pesquisa e extensão. Estudos da linguagem. Texto e discurso. 
Produção no campo acadêmico e científico. Metodologias técnico-científicas. Análise e 
produção de textos acadêmicos. Elaboração de projetos de pesquisa, planejamentos de 
estudo e elaboração de sínteses.
Teoria do Conhecimento (60h)
Ementa: Ciência, tecnologia e arte. O conhecimento como produção histórico-cultural. 
Concepções e formas de conhecimento. Questões clássicas e contemporâneas sobre o 
conhecimento. Questões éticas na produção e socialização de conhecimento.

b. Formação Sociocultural (120h)
Unidades de aprendizagem

Estudos Socioculturais (60h)
Ementa: Sociedade, Estado e Cidadania. Ética e Direitos Humanos. Teorias clássicas e 
contemporâneas para a análise das sociedades. Redes sociais, comunidades e formação 
do sujeito. Processos midiáticos e práticas culturais. Cultura, identidade e relações 
étnico-raciais. A formação do povo brasileiro.
Socioeconomia e Geopolítica (60h)
Ementa: Economia, política e organizações humanas. Relações sociais de produção e 
consumo. Organismos internacionais reguladores da política e da economia. Educação 
e ocupação profissional. Ocupação do espaço geográfico. Meio ambiente e dinâmicas 
socioambientais.

c. Serviço Social Contemporâneo (180h)
Unidades de aprendizagem

Serviço Social e Constituição Histórica (60h)
Ementa: Constituição do Serviço Social como profissão: na Europa, na América do Norte, 
na América Latina e, prioritariamente, no Brasil. Trajetória histórica do Serviço Social na 
divisão sociotécnica do trabalho. Identidade profissional do Assistente Social e sua inserção 
no mundo do trabalho. O Serviço Social no Brasil, o movimento de reconceituação e a 
construção do projeto ético profissional. A profissão na atualidade: demandas, atribuições 
privativas e áreas de atuação do Assistente Social.
Fundamentos do Serviço Social (60h)
Ementa: Fontes teóricas que fundamentam historicamente o Serviço Social e sua 
incorporação nos modos de pensar e atuar da profissão. Matrizes do pensamento social na 
trajetória da profissão após o movimento de reconceituação na América Latina e no Brasil. 
Tendências teórico-metodológicas que se incorporaram na fundamentação e prática da 
profissão na atualidade.
Ética e Serviço Social (60h)
Ementa: Fundamentos ontológicos da dimensão ético-moral da vida social e suas 
implicações na ética do Serviço Social. Construção do ethos profissional: valores e 
implicações no exercício profissional. Código de Ética na história do Serviço Social brasileiro. 
O projeto ético-político do assistente social. Questões éticas contemporâneas e seus 
fundamentos teórico-filosóficos. O Código de Ética do 
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Assistente Social: fundamentos e responsabilidades. Instituições da categoria e sua atuação: 
CFESS e CRESS. Resoluções que norteiam a prática do assistente social.

d. Processo de Trabalho e Inovação Social (270h)
Unidades de aprendizagem

Trabalho e Questão Social (60h)
Ementa: Teorias sociais e o significado do trabalho. Transformações nos processos de 
trabalho e a questão social. Divisão social do trabalho. Produção social e valor. Trabalho 
assalariado, propriedade e capital. Processos de trabalho e produção da riqueza social. 
Revolução tecnológica e do conhecimento e os processos de inclusão/exclusão: realidade 
urbana e rural. Inserção do Serviço Social na divisão sociotécnica do trabalho e áreas de 
atuação. Processo de trabalho do Serviço Social: significado, elementos e constituição.
Instrumental Técnico-operativo do Serviço Social (60h)
Ementa: Prática social e a prática profissional. Processo de trabalho do assistente social e o 
referencial contemporâneo. Metodologias de intervenção: abordagens individuais e coletivas 
da ação profissional. Plano de Intervenção. Estratégias profissionais e o instrumental técnico-
operativo da prática profissional. Habilidades e o cotidiano profissional diante das múltiplas 
expressões da questão social.
Assessoria e Consultoria em Serviço Social (30h)
Ementa: Serviço Social e a prestação de serviços. Modalidades de prestação de serviços: 
assessoria, consultoria, capacitação/formação, supervisão, organização de eventos na área 
social. Interdisciplinaridade no trabalho profissional. Supervisão técnica em serviços sociais. 
Eventos, Fases, Fluxos e Processos. Concepção e Dimensionamento de Eventos. Projetos, 
planos de ações e mapas de produção. Comunicação e Marketing de Eventos.
Mobilização Social e Práticas Socioeducativas (60h)
Ementa: Cultura, saber e educação popular. Cenário internacional e nacional dos 
movimentos sociais. Desenvolvimento e os movimentos sociais: práticas políticas e a 
organização popular. Sociabilidade e a condição humana. Construção da emancipação e 
autonomia dos sujeitos. Espaços socioeducativos e de mobilização social e a contribuição 
do Serviço Social nos grupos sociais vulnerabilizados.
Processos de educação popular, organização e mobilização social dos sujeitos a partir de 
sua cultura e interesses. Movimentos sociais e populares e a educação popular, trajetória 
histórica e práticas políticas.
Empreendedorismo e Tecnologias (60h)
Ementa: Concepção teórica e metodológica sobre o empreendedorismo social. Ação 
empreendedora e perfil do empreendedor social. Articulação de atores e recursos. Aspectos 
operativos do empreendedorismo social: diagnósticos, potencialidades e definição de 
oportunidades e tendências. Tecnologias sociais: aspectos conceituais e iniciativas de 
destaque. Educação para a sustentabilidade. Fontes de difusão de tecnologias sociais: 
conhecimentos e recursos.

e. Gestão de Políticas Sociais Públicas (360h)
Unidades de aprendizagem

Políticas Públicas (60h)
Ementa: Políticas sociais na sociedade contemporânea. Trajetória das políticas sociais 
na América Latina e no Brasil. Relação entre Estado e Sociedade Civil. Constituição do 
Estado Democrático e de Direitos e as Políticas Públicas. Democracia e a ampliação 
da esfera pública e os mecanismos de participação social. Perspectivas atuais sobre a 
formulação, gestão e controle social das políticas sociais. Gestão Pública: centralização x 
descentralização e o poder político.
Política de Saúde e Previdência (60h)
Ementa: Políticas de saúde no contexto da seguridade social. Reforma sanitária e o processo 
histórico de formulação e implementação das políticas de saúde no Brasil. Organização do 
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SUS. Controle social na saúde, conselhos deliberativos e o financiamento na saúde. Políticas 
e temas prioritários em saúde, segundo a política de saúde. Relação entre saúde pública 
e privada. Interfaces com a Previdência, a Assistência Social e demais políticas sociais. 
Processo de saúde e doença. Constituição e gestão do sistema previdenciário no Brasil. 
Vulnerabilidades de segmentos específicos.
Política de Assistência (60h)
Ementa: Trajetória da Assistência Social no Brasil. Sistema de proteção social e a seguridade 
social. Política de assistência social e o Sistema de Proteção Social descentralizado e 
participativo (PNAS NOB-RH, SUAS). Aspectos metodológicos da proteção social básica, 
especial de média e alta complexidade. Trabalhadores e a política de capacitação/SUAS. 
Tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Rede pública e privada da assistência 
social. Gestão, financiamento e controle social. Interface com as demais políticas.
Política da Criança e Adolescente, da Juventude e Pessoa Com Deficiência (60h)
Ementa: Política de direitos da criança e do adolescente e a organização dos serviços 
socioassistenciais de atendimento. Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da 
Juventude, a acessibilidade, direitos fundamentais, medidas de proteção e medidas 
socioeducativas. Atribuições e competências no Sistema de Garantia de Direitos. Políticas 
de atendimento no âmbito da prevenção, proteção, inclusão e medidas socioeducativas. 
Documentos nacionais e a proteção social. Atribuições e competências dos Conselhos 
de Direitos e dos Conselhos Tutelares. Política de direitos da pessoa com deficiência e a 
legislação pertinente.
Política da Pessoa Idosa e das Mulheres (60h)
Ementa: Política Nacional do Idoso e o Estatuto. Organização da rede de serviços públicos 
e privados para idosos. Sistema de proteção e garantia dos direitos da pessoa idosa. 
Conselhos de direitos da pessoa idosa. Gerontologia e estudo do envelhecimento: aspectos 
conceituais e socioculturais sobre envelhecimento. Direitos Violados e a Proteção Social. 
Políticas de atenção às mulheres. Secretaria
Nacional, a organização dos Conselhos e o avanço no campo dos direitos. Mulher e Violência 
- Lei Maria da Penha. Organização dos serviços públicos e privados.
Política de Habitação e de Educação (60h)
Ementa: Política Nacional de Habitação e o aporte legal. Sistema nacional de habitação 
de interesse social - SINHIS. Planejamento da política de habitação e os instrumentos 
operacionais. Mobilização e Organização Comunitária na área da habitação. Interface entre a 
política habitacional e as demais políticas setoriais: demandas e desafios à profissão. Política 
de habitação e a interfase com a política urbana e ambiental. Política de educação e o 
aporte legal. O sistema educacional brasileiro. Inclusão educacional. Interdisciplinaridade na 
área da educação. Interface entre a política de educação com as demais políticas setoriais: 
demandas e desafios. Novas tecnologias e vulnerabilidades.

f. Metodologias de trabalho social (180h)
Unidades de aprendizagem

Metodologias de Abordagem com Famílias (60h)
Ementa: Aspectos teórico-metodológicos sobre família. Concepções de família na 
contemporaneidade e constituição dos arranjos familiares. Dinâmica relacional familiar 
e o contexto socioeconômico, político e cultural. O universo familiar e as relações 
intergeracionais. Relações de Gênero e Poder. Instrumentalidade do trabalho com famílias. 
Processos socioeducativos e plano de acompanhamento familiar. Rede de serviços 
socioassistenciais e o suporte a família. Estudo social com grupo familiar articulado a 
programas sociais e/ou estágio com aplicação de metodologias de intervenção.
Trabalho Social com Grupos (60h)
Ementa: Revisão das teorias sobre grupo e as instituições na experiência humana. 
Fundamentos teóricos sobre processos grupais. Aspectos técnico-operativos do profissional 
nos processos e na dinâmica grupal. Classificação geral dos grupos, tipos de grupos. Ações 
socioeducativas e os grupos geracionais. Dinâmicas e Práticas de Grupos.
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Metodologias de Mediação (60h)
Ementa: A sociedade contemporânea e os conflitos sociais. Aspectos conceituais sobre 
conflito e os principais destaques no campo das relações sociais. Diferentes modos de 
resolução de conflitos: a mediação, a negociação e a conciliação. Importância de equipes 
interdisciplinares nos espaços de atuação. Perfil e atribuições do mediador. O relacionamento 
entre os envolvidos. Princípios e Técnicas utilizadas na mediação. Negociação e suas 
estratégias. Técnicas de negociação. As decisões tomadas e os acordos firmados. Práticas 
de mediação.

g. Organizações sociais e planejamento sustentável (240h)
Unidades de aprendizagem

Gestão de Organizações Sociais (60h)
Ementa: Constituição do terceiro setor e as organizações sociais. Concepções e marco 
legal de organizações sociais. Processo de gestão de organizações sociais: aspectos 
administrativos, legais e sociopolíticos. Construção de parcerias, redes e alianças e a 
interação à rede de serviços locais e conselhos. Plano de trabalho e proposta pedagógica. 
A imagem perante a comunidade. Metodologias de trabalho, monitoramento e avaliação das 
ações. Estratégias de captação de recursos e fontes financiadoras. Produção de Diagnóstico 
e Proposição de Qualificação em processos de gestão de uma ONG.
Responsabilidade Social e Sustentabilidade (60h)
Ementa: Aspectos conceituais, éticos e metodológicos sobre Responsabilidade 
social. Responsabilidade socialinterna e externa. Responsabilidade socioambiental e 
legislações específicas. Certificações Socioambientais. Relação e parceria empresas 
e ONGs. Investimento social privado em projetos públicos. Responsabilidade social e 
profissionalização. Voluntariado: organização e legislação. Organizações de referências 
em responsabilidade social. Balanço social: transparência, resultados e impacto social. 
Estruturação de relatórios.
Gestão Social: Planejamento e Avaliação (60h)
Ementa: Concepções, dimensões e modelos de planejamento. Planejamento organizacional 
e os serviços institucionais e interinstitucionais. Planejamento estratégico, tático e 
operacional. Processo de planificação: planos, programas e projetos. Diagnósticos de 
realidades sociais. Leitura e análise de indicadores socioeconômicos. Elaboração e análise 
de planos, programas e projetos sociais. 
Sistema de monitoramento e avaliação de planos, programas, projetos sociais e serviços.
Projetos Sociais (60h)
Ementa: Roteiro padrão do projeto social. Análise de viabilidade. Gestão do Projeto. 
Metodologias de execução de projetos. Riscos, impactos e resultados. Orçamento e fontes 
financiadoras. Prestação de contas do projeto social.

h. Pesquisa Social (60h)
Unidades de aprendizagem

Projetos de Pesquisa Social (60h)
Ementa: Pesquisa Social e Tipos de Pesquisa. Metodologia de Pesquisa. Ética do 
Pesquisador. Delimitação de temáticas de estudo segundo as linhas de pesquisa do curso/
UNA articulando as demandas locais e regionais. Elaboração dos projetos de pesquisa. 
Aplicação dos Projetos de Pesquisa. Tabulação, Descrição e Análise dos Dados. Elaboração 
do Relatório de Pesquisa apresentando os resultados.
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i. Gestão de Pessoas nas Organizações (180h)
Unidades de aprendizagem

Gestão Estratégica de Pessoas (60h)
Ementa: A contribuição da Gestão de Pessoas: conceitos, importância e evolução. A visão 
integrada e sistêmica dos processos da Gestão de Pessoas nas organizações. O campo de 
ação da Gestão de Pessoas. A Gestão de Pessoas em diferentes contextos organizacionais: 
micro, pequeno, médio e grande porte. Os diferentes níveis de abrangência da Gestão 
de Pessoas: micro, macro e meso-organizacional. A Gestão de Pessoas numa visão 
estratégica: consultoria interna, empregabilidade, empowerment, terceirização. Alinhamento 
do planejamento estratégico de recursos humanos com o planejamento global da empresa. 
Políticas e processos de gestão de pessoas: planejamento de recursos humanos. Noções 
dos direitos dos trabalhadores (Legislação Trabalhista).
Processos da Gestão de Pessoas (60h)
Ementa: Gestão de Pessoas na prática. Revisão dos Processos da Gestão de Pessoas 
nas organizações. Recrutamento, Seleção e Formação de Banco de Talentos. Plano de 
carreira e movimentação de pessoal.Gestão de Desempenho. Estratégias de avaliação 
de competências e desempenho. Remuneração Estratégica: sistema de remuneração, 
benefícios e planos de incentivos. Cultura e clima organizacional. Diagnóstico organizacional 
na área de gestão de pessoas. Desenvolvimento e mudança organizacional. Educação 
Corporativa: treinamento e desenvolvimento de pessoas. Desenvolvimento de pessoas: da 
carreira à aposentadoria - educação permanente.
Gestão do Desenvolvimento Humano e Organizacional (60h)
Ementa: O trabalho: diferentes significações. Trajetória histórica da Psicologia Organizacional 
e do Trabalho. Qualidade de Vida no Trabalho. Segurança e Saúde no Trabalho. Saúde mental 
do trabalhador. Atitudes e comportamento no ambiente de trabalho. Relações interpessoais. 
Grupos e equipes: motivação, comunicação, criatividade. Relações como os empregados. 
Atitudes e perfil do gestor de pessoas. Responsabilidade Social e Ambiental. Inclusão das 
pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Aspectos éticos da intervenção profissional 
nas organizações e no trabalho. Estudos étnico-raciais. Direitos Humanos.

Certificações Específicas 
a. Estágio Supervisionado em Serviço Social (480h)

Unidades de aprendizagem
Estágio Supervisionado em Serviço Social: Diagnóstico (120h)
Carga Horária: 120 horas.
Carga Horária Financeira: 60,00
Ementa: Processo de trabalho do Serviço Social no âmbito investigativo-diagnóstico. 
Identificação e analise da questão social. Fundamentos teóricos e políticas sociais 
representativas da realidade social. Metodologias e instrumentação técnica para formulação 
de diagnósticos sócio-institucionais e comunitários. Diagnóstico como elemento norteador 
do planejamento das intervenções profissionais. Apresentação de espaços de trabalho dos 
assistentes sociais dos campos de estágio. Relatos de práticas profissionais com assistentes 
sociais: plano de trabalho e metodologias de intervenção profissional.
Pré-Requisito da Unidade de Aprendizagem: Ética e Serviço Social.
Estágio Supervisionado em Serviço Social: Projeto de Intervenção (180h)
Carga Horária: 180 horas.
Carga Horária Financeira: 120,00
Ementa: Processo de trabalho do serviço social no âmbito do planejamento de práticas 
profissionais: fundamentos teóricos, metodológicos e técnico-operativos. Operacionalização 
do planejamento de trabalho: domínio e experimentação de metodologias e instrumentação 
técnica. Aprimoramento dos fundamentos teóricos norteadores da intervenção diante do 
objeto de trabalho.
Pré-Requisito da Unidade de Aprendizagem: Estágio Supervisionado em Serviço Social: 
Diagnóstico.
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Estágio Supervisionado em Serviço Social: Execução e Avaliação do Projeto (180h)
Carga Horária: 180 horas.
Carga Horária Financeira: 120,00
Ementa: Processo de trabalho do serviço social no âmbito da operacionalização e avaliação 
de práticas profissionais. Aprimoramento dos fundamentos teórico-metodológicos e 
técnico-operativos para resolução e mediação das expressões da questão social. Efetivação 
de metodologias e instrumentação técnica de avaliação de serviços e projetos sociais. 
Sistematização e disseminação de resultados de avaliação.
Pré-Requisito da Unidade de Aprendizagem: Estágio Supervisionado em Serviço Social: 
Projeto de Intervenção

b. Trabalho de conclusão de curso em Serviço Social (120h)
Unidades de aprendizagem

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social (60h)
Carga Horária Financeira: 60,00
Ementa: Concepção de Trabalho de Conclusão de Curso. Política pedagógica do Curso de 
Serviço Social para elaboração do TCC. Planejamento do TCC e os elementos constitutivos 
do projeto: aspectos estruturais, éticos e metodológicos. Etapas de construção do projeto de 
TCC. Orientações quanto as Normas ABNT.
Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social: Revisão e Produção (60h)
Carga Horária Financeira: 60,00
Ementa: Revisão de projetos de TCC. Política pedagógica do curso para constituição e 
apresentação do TCC. O Trabalho de Conclusão de Curso: estrutura, elementos norteadores 
e etapas de elaboração. Aspectos metodológicos e revisão de normas ABNT. Orientação e 
produção do TCC.
Pré-Requisito da Unidade de Aprendizagem: Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso em 
Serviço Social.

Certificações Complementares 
a. Trabalho social em riscos e desastres (120h)

Unidades de aprendizagem
Análise de Risco (30h)
Ementa: Percepção de risco. Ameaça. Suscetibilidade. Vulnerabilidade. Política Nacional, 
Estadual e Municipal de Defesa Civil: estrutura, conceitos e atribuições. Desastres naturais: 
concepções e magnitudes. Clima e seus efeitos.
Resposta Social (30h)
Ementa: Assistência humanitária. Logística. Reabilitação e reconstrução. Gerenciamento de 
situação de risco e desastre, e de abrigos. Atendimento psicossocial. Públicos vulneráveis. 
Decretação de emergência e de calamidade pública. Comunicação em desastres. Sistema de 
Comando de Operações (SCO).
Prevenção, Mitigação e Preparação (60h)
Ementa: Preparação da comunidade. Fortalecimento dos núcleos, conselhos, instituições 
e voluntariado. Formação escolar. Planos de contingência. Plano diretor de Defesa Civil. 
Capacitação e projetos. Resiliência. Monitoramento. Alerta. Alarme. Mapeamento de risco. 
Sensibilização e mobilização da rede e de serviços.
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b. Direitos Humanos e Cidadania (60h)
Unidades de aprendizagem

Direitos Humanos e Cidadania (60h)
Ementa: Cidadania. Direitos Humanos. Fundamentos éticos e morais do comportamento 
humano. Ética aplicada. Fundamentos filosóficos e políticos dos direitos humanos. 
Abordagens histórico-culturais dos direitos humanos. As declarações Internacionais. Direitos 
humanos e a Constituição Brasileira de 1988. Direitos humanos no Brasil: atualidade e 
desafios. Direitos humanos e hermenêutica.

c. Economia solidária e desenvolvimento sustentável (120h)
Unidades de aprendizagem

Economia Solidária (60h)
Ementa: Introdução à economia solidária. Atores e sujeitos da economia solidária e suas 
organizações (Clubes de troca, associações, microcrédito, finanças solidárias, bancos 
comunitários, arranjos produtivos locais). Cooperativas autogestionárias no Brasil e em 
outros países. Autogestão de fábricas recuperadas. Incubação de empreendimentos 
da Economia Solidária: Processos de incubação, metodologias de monitoramento e 
avaliação. Cooperativas sociais. Instituições e alcances da economia solidária. Movimentos 
sociais. Autogestão. Princípios da Cogestão do Trabalho na Economia solidária. Políticas 
Públicas para a economia social e solidária. Economia do trabalho. Economia comunitária. 
Socioeconomia. Economia popular.
Desenvolvimento Sustentável (60h)
Ementa: Concepções de desenvolvimento, de Estado e de Sociedade. Ecologia Política. 
Conflitos socioambientais. Gestão dos bens coletivos de uso comum. Desenvolvimento 
Sustentável: concepções, dimensões, impacto. As diferentes dimensões do Desenvolvimento 
Sustentável (ambiental, econômica social, política, tecnológica). As organizações como 
agentes de desenvolvimento e sua responsabilidade com a sustentabilidade.

d. Direitos difusos e coletivos (60h)
Unidades de aprendizagem

Direitos Difusos e Coletivos (60h)
Ementa: Humanismo. Princípio da dignidade da pessoa humana. Neoconstitucionalismo. 
Novos direitos. Interesses ou direitos difusos e coletivos. Tutela coletiva.  Ação civil pública.  
Direitos das crianças e dos adolescentes. Direitos dos idosos. Direitos dos índios. A 
potencialidade dos direitos difusos.

Certificações Eletivas (60h) 
De acordo com as diretrizes acadêmicas institucionais, as certificações eletivas (unidades de aprendizagem 
de outros cursos) expressam o conjunto de competências entendidas como significativas pelos estudantes e 
que integralizam o currículo em função da dinâmica dos campos de saber e de atuação, que aparecerem ao 
longo do processo de formação. Dependem de validação pela Coordenação e devem ser avaliadas quanto à 
carga horária e às competências desenvolvidas.
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Ciclo de formação

Sem Unidade de Aprendizagem C/H Pré Req Estrut 
Curr

Base 
Notas

1 014938- Universidade e Ciência 60 CET 6,0

1 014015- Serviço Social e Constituição Histórica 60 CET 6,0

1 013367- Políticas Públicas 60 CET 6,0

1 013749- Direitos Humanos e Cidadania 60 CET 6,0

1 014939 Teoria do Conhecimento 60 CET 6,0

Subtotal 300

2 014016 Fundamentos do Serviço Social 60 CET 6,0

2 014025- Política de Assistência Social 60 CET 6,0

2 014032 Gestão de Organizações Sociais 60 CET 6,0

2 013780- Interesses Difusos e Coletivos 60 CCO 6,0

2 014940- Estudos Socioculturais 60 CET 6,0

Subtotal 300

3 014034- Gestão Social: Planejamento E Avaliação 60 CET 6,0

3 014026- Política da Criança e Adolescente, da Juventude e Pessoa Com 
Deficiência

60 CET 6,0

3 014027 Política da Pessoa Idosa e das Mulheres 60 CET 6,0

3 014035 Projetos Sociais 60 CET 6,0

3 014941- Socioeconomia e Geopolítica 60 CET 6,0

3 013267 Gestão Estratégica de Pessoas 60 CET 6,0

Subtotal 360

4 014024- Política de Saúde e Previdência Social 60 CET 6,0

4 014017- Ética e Serviço Social 60 CET 6,0

4 014018- Trabalho e Questão Social 60 CET 6,0

4 013542 Processos da Gestão de Pessoas 60 CET 6,0

Subtotal 240

5 014028- Política de Habitação e de Educação 60 CET 6,0

5 014029- Metodologias de Abordagem Com Famílias 60 CET 6,0

5 014019 Instrumental Técnico-Operativo do Serviço Social 60 CET 6,0

5 014037- Estágio Supervisionado em Serviço Social: Diagnóstico 120 01469 CES 7,0

5 014022 Empreendedorismo e Tecnologias 60 CET 6,0

Subtotal 360

6 014036- Projetos de Pesquisa Social 60 CET 6,0

6 014030- Trabalho Social Com Grupos 60 CET 6,0

6 014031- Metodologias de Mediação 60 CET 6,0

6 014038 Estágio Supervisionado em Serviço Social: Projeto de Intervenção 180 01600 CES 7,0

6 014042 Análise de Risco 30 CCO 6,0

6 014043- Resposta Social 30 CCO 6,0

6 014033- Responsabilidade Social e Sustentabilidade 60 CET 6,0

Subtotal 480
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7 013088- Economia Solidária 60 CCO 6,0

7 014021- Mobilização Social e Práticas Sócio-Educativas 60 CET 6,0

7 014039- Estágio Supervisionado em Serviço Social: Execução e Avaliação 
do Projeto

180 01602 CES 7,0

7 014040- Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social 60  CES 7,0

7 014044- Prevenção, Mitigação e Preparação 60 CCO 6,0

Subtotal 420

8 013089- Desenvolvimento Sustentável 60 CCO 6,0

8 014020- Assessoria e Consultoria em Serviço Social 30 30 CET 6,0

8 01609- Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social: Revisão e 
Produção

60 01607 CES 7,0

8 Subtotal 180

Certificação eletiva 210 CEL 6,0

Subtotal 210

Atividades complementares 120 CES

Subtotal 120

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 3000

Legenda: 
CET - Certificação Estruturante 
CCO - Certificação Complementar 
CES - Certificação Específica 
CEL - Certificação Eletiva

Atividades Curriculares Adicionais (ACAs) 
As atividades complementares totalizam 120 horas no projeto de formação em Serviço Social e são 
reconhecidas enquanto possibilidade de ampliação, complementação e interação com outros espaços e 
formação. Para atingir esse propósito, o estudante será orientado a diversificar o cumprimento das atividades 
complementares em diferentes possibilidades ofertadas, enriquecendo seu processo de formação.

São as possibilidades de ACAs: 

Atividades Complementares

Atividades Científicas

Atividades de Extensão

Atividades de Iniciação Científica

Participação em Grupos de Estudo

Prestação de serviços relevantes à comunidade

Atividades voluntárias desenvolvidas junto às organizações privadas, públicas e não governamentais

Atividades profissionais correlatas à área de formação

Ações de caráter científico, técnico, cultural e comunitário.

Participação e/ou desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão

Projeto integrador

Curso de Extensão

Estágio curricular não obrigatório
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Relatório de Pesquisa

Produção Científica

Aproveitamento em disciplinas dos demais cursos de graduação e/ou pós-graduação da UNISUL

Apresentação ou comunicação de trabalhos em congressos, seminários, exposição e outros eventos de 
natureza acadêmica, cultural e científica

Aproveitamento em disciplinas oferecidas por outras instituições de ensino superior e não previstas no 
currículo da área de formação em curso

Atividades em Empresas Juniores, Escritórios Modelos e Incubadoras

Cursos de treinamento, aperfeiçoamento, qualificação e técnicos na área de formação

Elaboração de artigo científico para publicação em periódico

Estudos de caso, viagens de estudo e visitas técnicas

Ministrante de cursos de extensão na área de formação

Organização e/ou participação em eventos científicos ou culturais internos ou externos como seminários, 
simpósios, congressos, conferências, semanas científicas e similares

Participação em palestras, simpósios, seminários e eventos de natureza acadêmica, cultural e científica

Premiação em trabalhos acadêmicos e de pesquisa

Participação em Projeto de Pesquisa

Produções Técnicas

Unidades de aprendizagem / disciplinas complementares e não equivalentes às do currículo na área de 
formação

Experiências profissionais adquiridas em ambiente extraescolar

Elaboração, coordenação e responsabilidade por eventos técnicos ou científicos

Participação em Atividades de Monitorias

Publicação de Pesquisa

Libras

Laboratório Virtual de Aprendizagem 
Este ambiente de aprendizagem visa a oferecer um espaço onde você pode encontrar ferramentas para 
realizar experiências e simulações, bem como propostas de experimentos relacionadas às ferramentas 
indicadas. 

O laboratório virtual é um ambiente de aprendizagem livre, que pode ser utilizado por todos que tenham 
interesse. A maioria deles está assim organizada: Apresentação; Ferramentas: com a descrição de todos 
os recursos à disposição, tutorial de utilização, links para downloads etc.; Atividades: são propostas de 
experimentos, casos, simulações para que você faça uso da ferramenta indicada. 

O acesso a este ambiente de aprendizagem pode ser feito pelo endereço eletrônico:  
www.unisul.br/laboratoriosuv
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Diplomação 
Uma vez concluídos todos os créditos concernentes às Unidades de Aprendizagem de todas as Certificações 
previstas na estrutura curricular, os participantes do curso receberão da Universidade do Sul de Santa 
Catarina o Diploma de bacharel em Serviço Social. 

Caso o aluno seja convocado para a prova do ENADE, a expedição do diploma só ocorrerá após publicação 
da confirmação de participação pelo INEP.
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Avaliação

As avaliações serão realizadas mediante instrumentos diversificados – que não venham a exigir somente a 
memorização dos conteúdos, mas, principalmente, a reflexão e a interpretação –, de forma presencial e por 
meio de atividades de avaliação a distância.

Sistema de avaliação
A avaliação na unidade de aprendizagem será verificada considerando os objetivos propostos no seu plano 
de ensino e compreenderá as atividades de avaliação mencionadas nesse documento. 

Atenção para a fórmula de cálculo da média de aprovação indicada no plano de ensino de cada 
Unidade de Aprendizagem.

Média para aprovação
Será aprovado de forma direta o estudante que obtiver aproveitamento igual ou superior a sete (7.0), numa escala 
de zero a dez (0 a 10), resultante do processo de avaliação desenvolvido durante a unidade de aprendizagem.

No plano de ensino constará a forma de aprovação ao estudante que não obtiver, na avaliação da unidade de 
aprendizagem, nota igual ou superior a sete (7.0).
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico
Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL (http://minha.unisul.br): Atendimento On-Line > Informação/ Reclamação > Solicitar 
Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça/SC. 
CEP: 88137-900.
Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000 | (48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)
Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos 
sábados das 8h às 12h (quando houver aplicação de avaliações presenciais).

Assistência Educacional
E-mail: suporte.ead@unisul.br

Correio Postal
UnisulVirtual - Educação Superior a Distância
Avenida Pedra Branca, 25 | Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça - Santa Catarina | CEP 88137-900. 

Coordenação do Curso
Profa. Dra. Regina Panceri
Email: regina.panceri@unisul.br




