
Jl?, f r '

RESOLUçÃO No 47,íA-CEPE

Aprovl o Prcjeto pedagógico e respectiva
otganização curricular do Curco de Gnduaçao em
Seruiço Social- bacharelado, da Llniversidade Fedenl
do Panná, UFPR, oferecido no Setor Liionl.
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O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO,órgão normativo, consultivo e deliberativo daadminístração Superior, no uso de suas atribuiçõesconferidas pelo art. 21 do Estatuto da uFpR e considérando'o disposto no úiÀãã, no 14!1aexarado no processo no 022855t2010-01,

RESOLVE:

Art' 10 - o Cunículo do Curso de Serviço Social, da UFpR, Setor Litoral, em nível deBacharelado e realizado no perÍodo notumó, é constituído pelos seguintes eíxos pedagógicos,
mÓdulos de aprendÍzagem, ativÍdades fomlativas e dêmâís componentes curriculares:

I. FUNDAMENTOS TEORICO.PRÁTICOS

1. lntrodução ao Mundo Universitário
2. Reconhecimento da Realidade Local
3. Introdução ao Serviço Social
4. Íneíivícíuo ë Sociedacte I
5. Economia política
6. Fundamentos Teórico-Metôoológicos e Históricos do serviço social I7. lnclivícluo e Sociedade ll
8. Gultura e Sociabilidade
9. Fundamentos Teórico-MeÌodológicos e Históricos do serviço social lÍ10. Cidadania e Formação Sócio-niJtórica do Brasill
11. Etica Profissional
12. Fundamentos Teórìco-Metodológicos e Históricos do serviço social ilt13. Prática profissional
14. Cidadania e Formação Sócio_histórica do Brasil ll
15. PolÍticas Públicas e Sociais I
16. Processo de Trabalho I
17 Oficìna de Supervisão de Estágio
19 Estágio Curicutar Obrigatório ãm Serviço Socíat I
19. Questão sociarno Brasir, no paraná e no Litorar paranaense
20. Políticas públicas e Sociais ll
21. Processo de Trabalho ll
22. Geslão Social
_23 Estágto currícutar obrtgatório em serviço socíâl ll
24. Direitos e Legislaçâo Social
25. Políticas Públicas e Sociais lil
28. Segmentos Sociais
27. ïrabalho de Conclusão de Curso _ TCC I
28. Participação e Controle Social
29. Temas Atuais em Sorviço Social
40. Trabalho de Conclusão de Curso _ TCC tl
41. Atividades Formativas Complementares
42. Comunicação em LIBRAS - optativa



II. PROJETO DE APRENDIZAGEM

43. Projeto de AprendÍzagêm I
44. Projeto de Aprendizagem ll
45. Projeto de APrendizagem lll
46, Projëto cle APrencllzagem lV
47. Projeto de APrendizagem V
48. Projeto de APrendizagem Vl
49. Projeto de Aprendizagem Vll
50. Projeto de APrendizagem Vlll

ilt. TNTERAçÕES CULTURAíS E HUMANiST|CRS

51. Interações Culturais e Humanísticas I
52. Interações Culturais e Humanísticas ll
53. lnterações Culturais e HumanÍsticas lll
54. lnterações Culturais e Humanísticas lV
55. lnterações Culturais e Humanísticas V
56. lnterações Culturels e hlumanlstlcas Vl
57. lnterações Culturais e Humanísticas Vll
58. lnterações Culturais e Humanísticas Vlll

Art.2o - A integralização curricular do Curso de Serviço Social - bacharelado - se dará mediante o
cumprimento das seguintes cargas horárias parciais e total, integrantes dos eixos pedagÓgicos,
módulos de aprendizâgem ê âtividedês formetivas dispostas a sêguir:

Gomoonentes Cuniculares GH Total
UoOulos Oe Fundamentos Teórico-práticos - Formação Geral e EspecÍÍica 1.656 h
Módulos de Fundamentos Teórico-práticos - Estáglq çunicular ObrigatÓrio 450 h
Módulos de Fundamentos Teórico-práticos - Trabalho de Conclusão de Curso 256 h
Proieto de Aprendizagem 640 h
lnteracões Culturais e Humanísticas 640 h
Atividades Formativas Complementares 100 h
Carga HoÉria Total 3.430 h

Art. 30 - A integralizaçâo cunicular ocorrerá em no mínimo 08 (oito) semestres letivos e no
máximo em 12 (doze) semestres, excetuando-se situações de comprovado conhecimento
prévio conformê díspõe a Leí 9.394/96 e dêmâís legíslações vigentês e normatívas
institucionais.

Art. 40 - No âmbito dos Fundamentos Teórico-Práticos, os módulos de formação geral e
especíÍìca articulam conteúdos e temátÍcas de estudo obedecendo às Diretrizes CurrÍculares e
prerrogativas legais da área de Serviço $ocial, possibilitando ao estudante os saberes
específicos e transversais necessários à sua formação profissional.

Art. 50 - No espaço das lnterações Culturais e Humanísticas os estudantes integram-se em
atividades diversas de acordo com seus interesses de formação para conhecer, debater e
compreender de modo interdisciplinar os diversos saberes, buscando despertar para a
compreensão da complexidade da problemática cultural e humanística na sociedade
contemporânea.
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Art' 60 - o espaço cunicutar dos Proletos de Aprendizagem ctesenvolve-se por meio de umprocesso orientado para identificar, compreender, analisar. e propor alternativas técnicas,cÍentÍflcas e humanas em resposta as demãú; il ;ethoía da quatícÍacte de vÍcta dapopulação focal/regional' Desenvolve-se ao longo do'curso adquirindo maÍor complexidade eaprofundamento no .d9con9r do percurs_o, soo ! meoiafão constante de um professor; esteespaço ãítlcula proJetos dê aprendtzagëm, oe intervónçãg r cle pesqufsa, seguindo asativídades didático-pedagógicas, as ementas e carga noraria fixadas #;óì;ü;"s respecrivasde acordo com o PPc e àpiovaoas pela câmara oo"cuiiàìe Graduação em serviço sociat.

Art' 70 - o Estágio supervisionado em serviço social integra o processo de aprendizagem edeverá ser desenvolvido concomitante a fórmaçao unìubrsitária e mediante processo desupervisão' configura-se possibifídade para o estúdante experÍencÍar o exercícÍo cto trabalhoproÍissional' aproximando-se das áreas. oe intervànúo,'oo" 
"ont"rctos 

sócio-institucionais
!:ïJi$.:os. 

rundamentos teórico-metodolósicos. ãiió-politicos e tecniãã-tperativos oo

Art' 8o - o Estágio supervisionado 
.cunicular obrigatório do curso de serviço socialcompreende um total de 450 horas que deverá 

""i "urpïãã 
e contabilizada da seguinte forma:

l' Participação e cumprimento do Módulo 9{gn" de supervisão de Estágio a ser reafizadono quinto semestre do cuÍso, totalizando O+ noras; 
-

ll' cumprtmento do Móclulo Estágio cuntcutai óürtbrtorro êm sérurço socrar r, a pargr daaproximação do estudante a experiências 
" 

r*riJãã" Jã munoo do trabatho, desenvolvidono 50 semestre do curso, no contra-tumo do horáriodãaulas, totalizando 1g3 horas, dasquais 33 horas são refativas à supervisão pãoãóágJãa e 160 horas de atividades emc a m p o ;  
' - -  ' r v ' s e  e v  q '

lll' cumprimento do Módulo Estágio cunicular obrigatório em seMço social ll, a partir dodesenvolvimen'to de ações pro[ostas nos projetoJde intervengão nos campos de estágio,realizado no 60 semestre db curso, no contra-turno do horário de eulas, totalízando 1g3horas' clas guais 33 horas sâo retativ.. a Jüóãruúao p.orgógica e 160 horas deatividades em campo.

Art' 90 - o Estágio cunicular em serviço. social_obrigatório e nâo-obrigatório seguirá ascondições Íixadas ef-[eorltgmento integrante do Ppc e aprovado pela câmara cto curso deGraduação em Servioo Solial.

Art' í0 - o rrabalho de conclusão de..curso integra o processo de aprendizagem,desenvolvido simultaneamente ao período letivo, r"prurããirndo um momento de síntese e de
:iffiïil: 

da totalidedê ctos proôessos o. aóreïoúãsôil''r o. rormação prorissionar do

Art' 11 - o Trabalho de conclusão de curso constitui-se em trabalho científico, elaboradoindividualmente pelos estudantes, soo óiientaçao oe'um prãtessor do setor Litorar, submetido aprocesso avaliativo de acordo com as Diretriies fixadas nã iãspectivo ppc e aprovadas pelaCâmara do Curso de Graduação em Serviço Social.

Art' 12 - As Atividades Formativas complementares se caracterizam pela articulação enÍreensino' pesquisa e extensão, assegurando seu caráter inieroisciprinar, cuja validação dashoras seguirá os critérios esiaoereilãos óèrrïËJo"Ëti"u".'õirutrizes integrantes cro ppc eaprovadas pera câmara do curso de Graduaçao em'serviç" ú;i"1:* 
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Art. {3 - Acompanha a presente Resolução a Periodização Recomendada (Anexo l).

Art. í4 - Esta Resolução entrará em vigor a partir 2011, aplicando-se aos alunos

ingressaram no Curso de Graduação em Serviço Social a partir de 2006.

Salas das Sessões, em 13 de agosto de 2010'
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/President/ il
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ANEXO I

PERTODíZAçÃO RECOMENDADA

BACHARELADO EM SERVTçO SOCTAL
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Prática Profissional
P1oje1g de Apren_dEãgem tV 
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Interações Culturais e Humanísticas lV
80h
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SS003 ; Introdução ao Se
L.L . t  12

_ vvvv | | f tulELtJ \ttt ÊuJll j i lulzagel[l I
ê l  ^ ,1 80h
vLv I I rrrrsÍsur.rgu \ruu.UtÈtÍü tl F|UmAnfSIlGAS I

cargffi
80h
352h

Economia Políticã
e Históricos do Servico Social t

ffi

Cultura e

Cufturais e Human ffl

giOaOania e form j 64h

Mú
\./ 

|

352h



('()NSFlt,H() tlFl h;NstN(). Plrs0rtll$A !:, Fl'x't'PiNSÃ() ' Rhls()l,li("\() No 't7l10-('!lPFl 6-7

Semestral
SSO14 Cidadania e do Brasil ll 32h
SSOl Políticas e Sociais I 32h
ss016 Processo de Trabalho I

Oficina de

no Semestre

SSO19
Públicas e

Processo de Trabalho ll

Culturais e

CH
Semestral

e Leoislacão Social
Públicas e Sociais

ì ss027
SSO37

Culturais e Human
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Semestral

e Controle 32h
Temas Atuais em Social 32h
Tra de Curso - TCC 1

Gulturais e Humanísticas Vlll 80h
416h
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s ê HumânístiÕas v

Socíalno Brasil. no Paraná e no Litoral Paranaense

Gestão Social 32h

lho de Conclusão de Curso - TCC I
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Semestral

Carga Horária Total Obrigatória do Curso: g.430h

Carga HoÉria Optativa: gOh


