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1) DADOS GERAIS  

1.1 Curso  

         Graduação em Serviço Social na modalidade EaD 

 

1.2 Titulação 

           Bacharel em Serviço Social  

 

1.3 Regime  

Seriado Semestral  

 

1.4 Vagas oferecidas e turnos 

Matutino X 

Vespertino X 

Noturno 100 

TOTAIS ANUAIS 100 

 

1.5 Fundamentos legais 

O Curso de Serviço Social EAD do Centro Universitário do Norte, foi aprovado pela 

Resolução CONSUNI n° 05/2013 de 4 de setembro de 2013, tendo sua autorização pelo MEC 

mediante a portaria Portaria 102012 de 13/12/2012.  

A carga horária dos cursos é orientada pela Resolução CNE/CES nº 3/2007 e pelo Parecer 

CNE/CES nº 261/2006.  

 

1.6 Carga horária total  

3000 mil horas-relógio  

 

1.7 Integralização 

           Mínima: 4 anos       Máxima: 5 anos 
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2) INTRODUÇÃO  

 

2.1 Histórico da Instituição 

 

A Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas – SODECAM, CNPJ 

63.692.180/0001-30, situada à rua 10 de Julho, n° 873, Centro – CEP 69010-160, em Manaus 

– AM, Brasil, foi criada em outubro de 1991 como entidade jurídica de direito privado, 

constituída na forma de sociedade civil, de caráter educativo, técnico e cultural. O Estatuto 

desta Instituição foi registrado no Cartório de Registro Especial de Títulos e Documentos de 

Manaus, sob o número de ordem 174.071, Livro B, página 184, em 14/11/1991.  

Desde 14/04/2004, a SODECAM é a mantenedora do Centro Universitário do Norte – 

UNINORTE. A SODECAM, responsável pela oferta de cursos/habilitações, é a mantenedora do 

Instituto Cultural de Ensino Superior do Amazonas – ICESAM. Ela iniciou, de fato, suas 

atividades no ensino superior em setembro de 1994, através da implantação do curso de 

graduação em Administração com ênfase em Análise de Sistemas, anteriormente ofertado 

pela Associação Educacional da Amazônia – ASSECAM, absorvida por força da Portaria nº 149, 

de 04 de fevereiro de 1999.   

Pelo Processo nº 23000.006259/98-65, foi solicitado à transferência da Mantenedora 

dos Cursos de Tecnologia em Processamento de Dados e Turismo do Instituto Manauara de 

Ensino Superior – IMES, mantida pela Sociedade Educacional de Manaus – SEMA, para o 

Instituto Cultural de Ensino Superior do Amazonas – ICESAM. Apesar do Parecer ter sido 

favorável pelo Conselho Nacional de Educação, a Instituição, em 09/10/1998, solicitou a 

sustação temporária do Processo, porque a SEMA havia firmado convênio para realização de 

projetos de pesquisa e desenvolvimento com empresas do Distrito Industrial da Zona Franca 

de Manaus, cujo prazo de vigência se encerrava apenas em 31/12/1999. Em virtude disso, a 

SEMA não poderia, à época, ser desativada. Em 01/12/1998, o Conselho Nacional de 

Educação, por meio do Parecer nº 845/98, aprovou o pedido de arquivamento do Processo 

(fls. 78/79 do Processo nº 23000.006259/98-65). 

Em 2001, por meio do Processo nº 23000.006204/2001-49, foi novamente solicitado à 

transferência de mantenedoras. Tal pedido prendeu-se ao fato de que a Sociedade 

Educacional de Manaus – SEMA passou a ser composta pelos mesmos integrantes da 

Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas – SODECAM, razão pela qual se 

impunha a unidade de comando da organização para racionalizar o planejamento global do 

ensino traduzido por: facilidade na criação e estruturação dos colegiados; lotação docente e 

administrativa na mesma mantenedora; facilidade no fluxo de informações; possibilidade de 

melhor distribuição de atividades; inexistência de acúmulo de cargo. 

O Centro Universitário do Norte – UNINORTE - iniciou suas atividades em 1998 com o 

nome fantasia de Faculdades Objetivo, cuja mantenedora era o Instituto Cultural de Ensino 

Superior do Amazonas (ICESAM). Na época, foram implantados os cursos de Serviço Social e 

Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda. Em 1994, os cursos de 
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Tecnologia em Processamento de Dados e Turismo do Instituto Manauara de Ensino Superior 

(IMES) e o curso de Administração com ênfase em Análise de Sistemas do Instituto 

Amazonense de Ensino Superior (IAMES) foram incorporados ao Centro. 

A UNINORTE foi credenciada como Centro Universitário em 14 de abril de 2004 pela 

Portaria N° 995, recebendo o conceito máximo do Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

Em 08 de dezembro de 2010, recebeu o credenciamento para atuar na Educação a Distância, 

tendo portaria de recredenciamento publicada. Nesse interim, a IES já conquistara o 

reconhecimento social pelo desempenho que vinha desenvolvendo na área do ensino 

superior privado.  

Em 2001, a UNINORTE implantou a Pós-Graduação Lato Sensu com a oferta gradativa 

de cursos, além de desenvolver atividades de iniciação científica, conforme política 

institucional, prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A UNINORTE em 2008 passou a ser integrante da rede global líder em ensino superior, 

a Laureate International Universities (LIU), presente em 28 países e com mais de 1 milhão 

estudantes em 80 instituições, oferecendo cursos presenciais e a distância. 

A visão da UNINORTE é ser referência no ensino superior de qualidade na Amazônia, 

formando profissionais para o mercado global. Enquanto sua missão é atuar por meio da 

educação superior na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável da Amazônia, 

conforme observa-se na figura: 

 

Atualmente, o Centro Universitário do Norte – UNINORTE oferece cursos e atividades 

de ensino, iniciação científica e extensão, sendo a maior Instituição de Ensino Superior privado 

do Norte do país. Reforça sua atuação na sociedade com as atividades de extensão e 

responsabilidade social assumidas principalmente, pelas Clínicas-escola e pelo Núcleo de 

Prática Jurídica, com ampla repercussão no cenário local e regional. 

•Atuar por meio da 
educação superior na 
promoção da cidadania e 
do desenvolvimento 
sustentável da Amazônia.

Missão

•Ser referência no ensino 
superior de qualidade na 
Amazônia, formando 
profissionais para o 
mercado global.

Visão
• Integridade e conduta Ética

• Valorização e Respeito com as 
Pessoas

• Paixão por performance e 
orientação para resultados

• Excelência na oferta 
educacional, orientada às 
necessidades do mercado de 
trabalho 

Valores 
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Os cursos da Instituição estão distribuídos em 11 unidades onde são oferecidos 59 

cursos de graduação tradicional e tecnológico (presencial e a distância), cursos de extensão e 

de pós-graduação Lato Sensu. 

A estrutura acadêmica da UNINORTE constitui-se em três áreas de conhecimento: 

● Ciências Humanas e Sociais orientada para produzir, difundir e aplicar conhecimentos 

nas áreas de humanidade trata dos aspectos do ser humano como indivíduo e como 

ser social, do desenvolvimento sustentável e bem-estar da sociedade local, regional, 

nacional e internacional. 

● Ciências Exatas e Tecnologias forma profissionais com ênfase no raciocínio lógico e no 

estratégico, aspectos importantes para resolver e organizar melhor a sociedade. 

● Ciências da Saúde abrange os cursos da área da saúde para classificar e estudar a vida 

em todas as formas e evoluções. 

 

2.2 Histórico da área de conhecimento no âmbito institucional 

A Escola de Ciências da Saúde é composta de 13 cursos de graduação: Biomedicina, 

Ciências Biológicas, Licenciatura e Bacharelado em Educação Física, Enfermagem, Farmácia, 

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Odontologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia, Serviço 

Social nas modadalidades Presencial e EaD, Tecnologia em Estética e Cosmética.  

A Escola da Saúde apresenta como filosofia:  

 Contribuir com a saúde e o bem-estar das coletividades, desenvolvendo 

profissionais com competências e habilidades adequadas ao papel de sua profissão 

para o mercado global;  

 Proporcionar  ao  aluno  desenvolvimento  cognitivo 

(desenvolvimento intelectual), psicomotor (habilidades físicas específicas ao 

profissional) e socioafetivo (comportamento, atitude, responsabilidade e respeito);  

 Formar profissionais conscientes de seu papel na sociedade;  

 Promover a conscientização dos direitos e da dignidade própria do homem, a 

avaliação de fatores que interferem na saúde individual e coletiva, com ênfase na 

prevenção e na promoção da Saúde com uma perspectiva internacional.  

 

Nessa direção, ressalta-se que, nos últimos 6 anos, os cursos da Escola de Ciências da 

Saúde do Uninorte passaram por significativas mudanças referente ao modelo de ensino, com 

o intuito de preparar profissionais sob um novo conceito de aprendizagem, por meio de um 

modelo de integração de ciências básicas e profissionalizantes, articulação entre teoria e 

prática, orientado pelas competências profissionais desejadas para os egressos e baseado em 

melhores práticas nacionais e internacionais, na eficiência e na interdisciplinaridade. Tais 

mudanças, pautam-se no entendimento que as mudanças no mundo trabalho, sobretudo em 

uma sociedade na era tecnológica, fazem-se necessário instrumentalizar os alunos para 
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atuação nesse contexto, o que exige uma formação cada vez mais voltada para o 

desenvolvimento de competências e habilidades. 

Dessa forma, destaca-se que os currículos dos cursos da Escola de Ciências da Saúde 

buscam preparar o egresso para trabalhar em equipe interdisciplinar, preocupado com a 

promoção da Saúde e Bem-Estar da coletividade, substituindo uma perspectiva com foco 

apenas nas doenças e adotando a promoção da Qualidade de Vida como um referencial.  

No que se refere ao Serviço Social EaD, o leque de possibilidades se amplia, uma vez que a 

formação do egresso de Serviço Social EaD se pauta em uma formação genérica e, por 

conseguinte, com a abertura para atuar em diversos espaços sócio-ocupacionais como: 

saúde, assistência social, educação, previdência, empresas, sócio-jurídica, movimentos 

sociais, dentre outras áreas. 

 

2.3. JUSTIFICATIVA SOCIOECONÔMICA  

 2.3.1 Inserção Regional, áreas de atuação Acadêmica e dados Geoeconomicos  

 

O Estado do Amazonas, situado na região Norte do país, é, entre as 27 unidades 

federativas do Brasil, a mais extensa delas, visto que ocupa uma área de 1.570.745,680 km2. 

Ele detém o mais baixo índice de densidade demográfica do país, com 2,58 habitantes por 

quilômetro quadrado. A população estimada do Estado é de 4.063.614 habitantes, sendo o 

segundo Estado mais populoso da região Norte. O mapa abaixo apresenta a localização 

geográfica do estado do Amazonas1. (IBGE, 2017).  

O Estado possui 62 municípios, que enfrentam uma distribuição espacial da população 

bastante desigual, visto que mais de 50% vive na capital, Manaus. Essa distribuição repercute 

diretamente sobre os problemas que a capital enfrenta nas últimas décadas: crescimento 

desordenado 

Manaus, capital do Estado, está localizada na parte central da Amazônia Brasileira, na 

foz do rio Negro, afluente do rio Amazonas. Sua população é de 2.130.264 habitantes, sendo 

considerado o sétimo município mais populoso do país e o maior da região Norte (SUPLANCIT, 

2017). Possui uma área de 11.401,092 km2 e densidade demográfica de 158,06 habitantes por 

quilômetros quadrado. A cidade de Manaus teve sua fundação em 1669. As principais 

atividades econômicas do município de Manaus são: indústria (principalmente eletrônica e 

petroquímica), serviços, construção civil, turismo e comércio, tendo como destaque o Pólo 

Industrial de Manaus, Refinaria de Petróleo Isaac Sabbá (pertence à Petrobrás) e o Centro de 

Biotecnologia da Amazônia (CBA). Em 2016, apontam que entre os anos de 2015 e 

2016, “Manaus foi o município que mais cresceu em números absolutos de habitantes, 

2.094.391. A capital amazonense "ganhou" mais de 36 mil pessoas. Segundo o IBGE, a capital do 

Amazonas está em 7º lugar na lista dos 17 municípios com mais de 1 milhão de habitantes. 

                                                 
1 Estado do Amazonas - Dados Econômicos, Geografia, Pontos turísticos, Bandeira». Acessado em 20 de julho de 2018. 

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2015/08/populacao-de-manaus-cresce-e-chega-2057711-estima-ibge.html
http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2015/08/populacao-de-manaus-cresce-e-chega-2057711-estima-ibge.html
http://www.suapesquisa.com/estadosbrasileiros/estado_amazonas.htm
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A cidade possui um caráter cosmopolita, atraindo imigrantes e turistas de diversas 

nacionalidades. Segundo levantamento anual feito por uma das maiores empresas de 

consultoria do mundo, a Mercer, a capital amazonense aparece como a 4ª melhor cidade para 

se viver no Brasil e a 127ª no mundo. De modo geral, a consultoria analisou 10 categorias, 

incluindo saúde, educação, política, transporte, recreação e meio ambiente. A relação pacífica 

de Manaus com os países vizinhos é o item que mais se destaca no levantamento e corrobora 

para que a cidade figure entre as quatro melhores cidades para se viver no Brasil.  

Manaus possui PIB per capita de 32592.94 (2015, IBGE), sendo classificado com o 7º 

maior PIB do Brasil representando, isoladamente, 1,1% de todo o PIB brasileiro. O 

desenvolvimento rápido de Manaus para uma cidade de grande porte deu-se principalmente 

através da dispersão do polo industrial na cidade, devido a Zona Franca de Manaus, o que hoje 

resulta numa grande importância deste setor para a sua economia. Apesar do setor 

secundário responder por 32% do PIB manauense, há registros de uma significativa diminuição 

de sua concentração nos últimos anos, haja vista o crescimento da participação econômica de 

outros setores, como a construção civil, comércio, comunicação, logística, turismo, 

transportes e serviços em geral. Responsável por 36,2% da economia, o setor 

terciário atualmente é a maior fonte geradora do produto interno bruto manauara, 

destacando-se principalmente na área do comércio, a prestação de serviços rendeu 24,3 

bilhões de reais ao produto interno bruto municipal em 2015 segundo o IBGE cidades.  O IDH 

(Índice de Desenvolvimento Humano) é 0,737, considerado elevado, de acordo com dados de 

2010 segundo o IBGE. 

Nos últimos vinte anos, o número de migrantes em Manaus (tanto do interior do 

Estado quanto do resto do país) aumentou significativamente. A área urbana da cidade passa 

por um processo de “inchaço populacional”, e não tem mais comportado esse contingente, 

que cada vez mais se dirige às zonas periféricas da cidade tornando as áreas chamadas de 

expansão urbana em uma ocupação desordenada, rápida e crescente.  

A implantação da Zona Franca de Manaus (ZFM)2, na década de 1970, mudou a 

configuração social, política e econômica da cidade, em função da chegada das atividades 

industriais que atraíram um grande número de pessoas em busca de emprego e melhorias na 

qualidade de vida. Constitui-se em um modelo de desenvolvimento econômico implantado 

pelo governo brasileiro, a ZFM objetivara viabilizar uma base econômica na Amazônia 

Ocidental, promover a melhor integração produtiva e social dessa região ao país, garantindo 

a soberania nacional sobre suas fronteiras.  

A mais bem-sucedida estratégia de desenvolvimento regional, o modelo leva à região 

de sua abrangência (estados da Amazônia Ocidental: Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima e 

as cidades de Macapá e Santana, no Amapá) desenvolvimento econômico aliado à proteção 

ambiental, proporcionando melhor qualidade de vida às suas populações.  

                                                 
2 Regulamentada pelo Decreto Lei n° 288/1967, a Zona Franca de Manaus (ZFM) foi concebida como área de livre 

comércio de importação, exportação e incentivos fiscais especiais, tendo a finalidade de criar no interior da 

Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econômicas que permitissem a 

ocupação e o desenvolvimento da região.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constru%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o
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A ZFM compreende três polos econômicos: comercial, industrial e agropecuário. O 

primeiro teve maior ascensão até o final da década de 80, quando o Brasil adotava o regime 

de economia fechada. O industrial é considerado a base de sustentação da ZFM. O polo 

Industrial de Manaus possui aproximadamente 600 indústrias de alta tecnologia gerando mais 

de meio milhão de empregos, diretos e indiretos, principalmente nos segmentos de 

eletroeletrônicos, duas rodas e químico. Entre os produtos fabricados destacam-se: aparelhos 

celulares e de áudio e vídeo, televisores, motocicletas, concentrados para refrigerantes, entre 

outros. O polo Agropecuário abriga projetos voltados às atividades de produção de alimentos, 

agroindústria, piscicultura, turismo, beneficiamento de madeira, entre outras.  

Vale ressaltar que, a base de sustentação desse modelo é o Polo Industrial de Manaus 

(PIM), que reúne indústrias nacionais e multinacionais com alto grau de competitividade, 

capazes de atender ao mercado nacional e ajudar o Brasil a ampliar a sua inserção no mercado 

internacional.  

 O Produto Interno Bruto do Brasil sentiu fortemente a crise que atingiu o ano de 2015, 

tendo o seu volume produtivo uma retração de 3,55% e o PIB a preço de mercado, onde se 

inclui a inflação, um crescimento de 3,75%, registrando R$ 5.995.787 milhões contra R$ 

5.778.953 milhões no ano de 2014. Entre as unidades da federação, os três maiores continuam 

sendo São Paulo com R$ 1.939.890 milhões, Rio de Janeiro com R$ 659.137 milhões e Minas 

Gerais com R$ 519.326 milhões. O estado do Amazonas permaneceu na 15º posição, com R$ 

86.560 milhões. Os três menores PIB’s foram Roraima com R$ 10.354 milhões, Acre com R$ 

13.662 milhões e Amapá com R$ 13.861 milhões.O que mais influenciou a queda do PIB desses 

estados foi a Extrativa Mineral e a Indústria de Transformação,sendo a Indústria o principal 

carro forte para a economia desses Estados. (SEPANCIT, 2015)  

 

              

Figura 1: Faturamento PIM . Fonte: COISE/CGPRO/SAP, 2014. 

  

Quanto à geração de emprego e renda, o PIM ofertou em média mais de 120 mil 

empregos diretos somente em Manaus, entre os anos de 2012 a 2014, como demostrado na 
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movimentação da mão de obra (SUFRAMA, 2014). Em 2015, o contexto da crise econômica 

nacional atinge diretamente o setor industrial e provoca uma retração no nível de admissões 

de mão-de-obra e uma queda significativa na média mensal dessa movimentação.   

     

             

 

Figura 2: Evolução da mão-de-obra. Fonte: COISE/CGPRO/SAP, 2015. 

A variação salarial da mão-de-obra empregada no PIM é um dado que merece 

destaque nesse contexto. Dentro de um cenário de economia estável, entre os anos de 2011 

a 2014, se observa que a grande maioria dos trabalhadores do setor industrial possui 

remuneração de até 1,5 salários mínimos.  

  

          

     Fonte: COISE/CGPRO/SAP, 2015.  

    

Este indicador aponta para uma ampla demanda por qualificação de mão-de-obra se 

levarmos em conta a variável renda e a necessidade de melhoria na produtividade das 

empresas dos diversos segmentos.  

 O PIB per capita é o Produto Interno Bruto dividido pela quantidade habitantes de um 

país. O PIB per capita brasileiro em 2015 foi de R$ 29.326 contra R$ 28.500 em 2014. O maior 

  

   

Tabela 1  -   Setor Industrial   
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PIB per capita registrado em 2015 foi do Distrito Federal com R$ 79.971, seguido por São Paulo 

e Rio de Janeiro, com R$ 43.694 e R$ 39.826 respectivamente. O Estado do Amazonas ocupa 

o 12º lugar no ranking dos PIB’s per capita com R$ 21.978 em 2015, contra R$ 22.373 em 2014. 

Os Estados que possuem os menores PIB’s per capita são Maranhão com R$ 11.366, Piauí com 

R$ 12.218 e Alagoas com R$ 13.877.  

Diante desse contexto, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em 

parceria com instituições acadêmicas tecnológicas da região e empresas do PIM, investe na 

formação de capital intelectual, com o objetivo de multiplicar os recursos de ciência e 

tecnologia, capacitar pessoas e instituições, prover soluções e inovações que ampliem a 

competitividade das empresas e promova a abertura a novos caminhos do desenvolvimento 

sustentável. Sendo assim, foram criados o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo 

Industrial de Manaus (CT-PIM) e o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA).  

A biodiversidade da Amazônia tem atraído à atenção das indústrias nacionais e 

internacionais que utilizam produtos e essências naturais para formulação de medicamentos, 

vacinas e cosméticos, por isso a industrialização e a comercialização são em larga escala. 

Ciente do valor estratégico dessa potencialidade, o governo brasileiro, a comunidade 

científica e o setor privado executam o Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para Uso 

Sustentável da Biodiversidade da Amazônia (PROBEM).  

No Amazonas, ao longo de décadas, a floresta, uma das maiores riquezas da região, 

tem sofrido pela ação do homem. Há por parte do governo brasileiro a determinação de criar 

políticas para preservar o legado ecológico, incentivando, com isso, o desenvolvimento 

sustentável. Por conseguinte, no Amazonas o grande desafio é reduzir o desmatamento 

(INPE), visto que a floresta é economicamente viável e ambientalmente sustentável, pois é 

fonte de renda que deve ser preservada. As políticas são orientadas por ferramentas de gestão 

ambiental, atividades em áreas como agroindústria, turismo, bioindústria e piscicultura que 

garantam a produtividade e a rentabilidade, evitando a devastação do meio ambiente 

amazônico.  

No setor extrativista, a produção agropecuária é baseada no cultivo da mandioca, do 

cupuaçu, dos cítricos e das hortaliças. Enquanto a pecuária é representada principalmente por 

bovinos e suínos, com produção de carne e de leite. Ambas as atividades são destinadas ao 

consumo local. A pesca é abundante, para consumo e criação de peixes ornamentais, com 

exportação para os demais estados do país e exterior.  

O ecoturismo é o segmento que mais se expande (6% ao ano), conforme dados da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). No Estado do Amazonas, hotéis de selva de categoria 

internacional oferecem incursões e outras atividades na floresta amazônica, além de 

empresas de cruzeiros fluviais e de pesca esportiva.  

Outra grande fonte de renda é a Refinaria Isaac Sabbá que recebe investimentos da 

PETROBRAS para sua ampliação. Manaus se transformará em um polo petroquímico, porque 

possui jazidas de gás e de petróleo na Bacia do Urucu, com gasoduto pronto até o porto de 

Coari, no Solimões, e a Bacia do Juruá, também já em exploração.  
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A dinamicidade das mudanças de natureza social, política, econômica, cultural e 

tecnológica, reflexo da globalização, repercute nas necessidades de as pessoas apropriarem-

se do conhecimento sistematizado para fazer frente às novas exigências do mundo do 

trabalho e da própria sociedade.  

A Amazônia brasileira está marcada por sua grandiosidade e diversidade 

socioambiental. A complexidade do contexto amazônico, historicamente tratado por 

superlativos identificadores das especificidades regionais, abriga paradoxos como a 

exuberância natural contrastada com a sofisticação tecnológica dos processos produtivos 

globalizados do Polo Industrial de Manaus e das cadeias produtivas locais, basEaDas na 

economia extrativista e culturas de subsistência, com excepcional acervo de práticas e saberes 

tradicionais locais.    

Por outro lado, apesar dessas riquezas naturais e humanas – expressadas, atualmente, 

por novos objetos e relações envolvendo os créditos de carbono – a Amazônia convive com a 

pobreza de grandes massas populacionais aguçadas pela degradação crescente do meio 

ambiente e pela ausência de políticas públicas voltadas para as particularidades naturais, 

culturais e étnicas regionais, sobretudo das áreas não urbanas do Estado. 

A Macrorregião Amazônia Legal desde a segunda metade do século XX vem sofrendo 

intensos processos de mudanças socioeconômicas, ambientais, de saúde e bem-estar e onde 

os conflitos entre desenvolvimento econômico e degradação ambiental são constantes. Como 

resultado dos diferentes processos de ocupação e desenvolvimento socioeconômico 

houveram melhorias em alguns indicadores tradicionais de saúde e bem-estar (redução da 

mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida), mas também nítida degradação 

ambiental. Houve no Brasil uma ampliação dos serviços de saúde ligados à rede do Sistema 

Único de Saúde, o que pode ser visto na atenção básica, com aumento do número de famílias 

atendidas pelo programa Saúde da Família (BRASIL,2011).  

A implantação da Zona Franca de Manaus, na década de 1970, mudou a configuração 

social, política e econômica da cidade, em função da chegada das atividades industriais que 

atraíram um grande número de pessoas em busca de emprego e melhorias na qualidade de 

vida, impactando até os dias de hoje o contexto econômico e social da cidade. 

O Produto Interno Bruto (PIB) do Amazonas, o maior da região norte é de R$ 86,560 

bilhões (em 2015). Enquanto o PIB per capita de Manaus atingiu R$ 64,3 bilhões (ano de 2014), 

posicionando-o como o 6º maior entre os municípios brasileiros. Todo esse movimento 

decorre do crescimento do Polo Industrial de Manaus e da movimentação de gás natural e 

petróleo (IBGE, 2014). 

No setor extrativista, a produção agropecuária é basEaDa no cultivo da mandioca, do 

cupuaçu, dos cítricos e das hortaliças. Enquanto a pecuária é representada principalmente por 

bovinos e suínos, com produção de carne e de leite. Ambas as atividades são destinadas ao 

consumo local. A pesca é abundante, para consumo e criação de peixes ornamentais, com 

exportação para os demais estados do país e exterior. 
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As indústrias situadas na cidade de Manaus têm o faturamento anual de 18,9 bilhões 

de dólares, com exportações superiores a 2,2 bilhões de dólares. São mais de 500 fábricas de 

grande, médio e pequeno porte, que produzem em grande escala nacionalmente: televisores; 

monitores para PC, inclusive de LCD e plasma; cinescópios; telefones celulares; aparelhos de 

som; DVD players; relógios de pulso; aparelhos de ar condicionado; bicicletas e motocicletas; 

oferecendo mais de 120 mil empregos diretos somente em Manaus. (Fonte: SUFRAMA). 

Quanto ao saneamento, o abastecimento de água de Manaus é realizado pelo do 

Complexo de Produção da Ponta do Ismael, situado à margem esquerda do Rio Negro, 

localizado na zona Oeste da cidade, onde estão as instalações das estações de tratamento de 

água denominadas: Estação de Tratamento de Água I (ETA I), a mais antiga, operando desde 

1973; a Estação de Tratamento de Água II (ETA II), inaugurada no segundo semestre de 1998. 

Na zona Leste, está situada a estação ETA Mauazinho, que abastece o Distrito Industrial de 

Manaus, inaugurada em mEaDos da década de 70. Atualmente, ela é responsável pelo 

abastecimento de outras áreas próximas às suas instalações no bairro Mauazinho, às margens 

do igarapé do mesmo nome, afluente do rio Negro. Em junho de 2013, entrou em operação o 

Programa Águas para Manaus (PROAMA) para auxiliar, principalmente, os bairros da zona 

Leste da capital. Existem, também, as estações de tratamento de água que funcionam 24horas 

por dia para o abastecimento da cidade.  

Hoje, Manaus conta ainda com 165 unidades de Centros de Produção de Águas 

Subterrâneas (CPAS), localizadas nas zonas Norte e Leste. O sistema de esgoto sanitário, 

existente na cidade de Manaus, tem uma extensão de 478 km de redes coletoras associadas 

a 60 estações de tratamento e 51 elevatórias, subdividindo-se em dois sistemas: um que 

abrange o centro da cidade e partes dos bairros Educandos, Morro da Liberdade, Santa Luzia 

e adjacências, denominado de sistema integrado, e outro formado por vários sistemas 

isolados dispostos ao longo de toda a cidade (MANAUS AMBIENTAL, 2015). 

A limpeza urbana da cidade é realizada por meio de coleta em caminhões, sendo que 

90,69% do lixo coletado é despejado no Aterro Controlado, localizado no Km 11 da estrada 

AM 010. A dinamicidade das mudanças de natureza social, política, econômica, cultural e 

tecnológica, reflexo da globalização, repercute na necessidade de as pessoas apropriarem-se 

do conhecimento sistematizado para fazer frente às novas exigências do mundo do trabalho 

e da própria sociedade.  

No aspecto educacional, Manaus possui 1.365 escolas, destas 447 de ensino pré-

escolar, 746 de ensino fundamental e 172 de ensino médio, totalizando 508.998 alunos 

matriculados, distribuídos em 145.793 alunos matriculados no ensino pré-escolar, 713.666 

alunos matriculados no ensino fundamental e 199.808 alunos matriculados no ensino médio. 

(INEP, 2017)  

Nesse contexto, no que se rerefe a trajetória da Educação Superior no nosso Estado, 

faz-se necessário destacar a necessidade de aberturas e de novas posturas frente à oferta 

desse nível de ensino, embora os dados na Região indiquem que uma parcela muito pequena 

da população na faixa etária de 18 a 24 anos esteja frequentando ou concluíram a Educação 

Superior.  Estima-se que na Região Norte, isto signifique apenas 12,9% dessa população 
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(INEP/MEC, 2012), o que denota a necessidade de um maior incremento da oferta de vagas 

em todo o Estado. Os desafios se tornam ainda maiores frente à demanda por vagas na 

Educação Superior no Amazonas em que se visualiza uma média de 48.516 concluintes por 

ano do Ensino Médio em todo o Estado (série histórica dos últimos cinco anos), o que significa 

uma demanda total de mais de 242.580 concluintes nos últimos cinco anos letivos (2010 a 

2014), conforme dados do MEC/INEP.  Se considerarmos que até o ano de 2013, foram 

totalizadas 150.363 matrículas em IES do Amazonas, pelo censo da Educação Superior/2013, 

há uma demanda reprimida de cerca de 90.000 vagas nesse nível de ensino.  

Quanto ao número de instituições do Ensino Superior, o estado tem 21 Instituições, 

das quais três são públicas (01 estadual e 02 Federais) – a Universidade Federal de Amazonas 

(UFAM), com unidades distribuídas em 03 municípios, e o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), com unidades estabelecidas em 14 municípios; e 

uma Estadual – a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com atuação em 47 municípios; 

e 17 Particulares. Do total de 18 instituições de ensino privado, 07 ofertam o curso de Serviço 

Social (INEP, 2016). 

Os registros apontam que, em 2016, houve 160.584 matrículas em cursos de 

graduação no Estado do Amazonas, sendo 51.988 em instituições públicas e 108.596 em 

instituições particulares. (INEP, 2016)  

Com isso, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento social do estado do 

Amazonas, o Uninorte tem mantido cursos de graduação em diversas áreas, dentre elas no 

campo da saúde, campo expressivo na região, uma vez que absorve profissionais de diversas 

áreas. E, considerando, que esta é uma das significativas áreas de atuação do Assistente Social, 

sendo legalmente reconhecido como profissional da área da saúde, o curso de Serviço Social 

EaD compõe o conjunto de cursos da Escola de Ciências da Saúde do Uninorte. Assim, a 

propositura do curso versa em atender à demanda de formação de profissionais para atuarem 

na região, sobretudo nas áreas demandadas a profissão no setor de cuidados à saúde e 

proteção social, dentre outras necessidades, apresentadas no estado.  

Dessa forma, com a proposta de formar profissionais com competência teórico-

metodológico-técnico-político para atender a realidade social no contexto amazônico, o curso 

visa promover mudanças positivas nos diversos espaços sócio-ocupacionais nos campos da 

saúde, previdência, assistência social, educação dentre outras áreas de sua atuação, 

possibilitando ações estratégias para o acesso aos bens e serviços sociais, elevando o nível 

educacional e, consequentemente, contribuindo para o alcance da qualidade de vida da  

população local, melhorando sobremaneira a perspectiva de vida e o futuro da população 

desta região do país. 

Dessa forma, a proposição do Curso de Serviço Social EaD encontra-se aliada à missão 

do Uninorte e compatível com as Diretrizes Curriculares Nacionais e proposta do Projeto Ético-

Político, instituídas para o Curso de Serviço Social no Brasil. Pois, acreditamos na possibilidade 

de uma formação pautada nos fundamentos éticos-políticos da profissão, no sentido de 

propor ações estratégicas de enfrentamento da questão social, tendo como campo de atuação 
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as políticas públicas e sociais, nos mais diversos espaços sócio-ocupacionais dada sua 

perspectiva de uma formação genérica. 

E considerando, que a docência em Serviço Social é uma atribuição privativa do 

Assistente Social, compreende-se que é um compromisso ético-profissional, 

idependentemente da natureza institucional, atuar no processo de formação de futuros 

Assistentes Sociais, pois pela natureza da profissão, é inerente ao fazer profissional do 

Assistente Social a dimensão pedagógica, desenvolvida em todos os espaços profissionais de 

atuação. 

Nesse sentido, o curso de Serviço Social EaD do Uninorte, vem assumindo o 

compromisso de contemplar, na formação acadêmica, a visão crítica, científica, ético-política, 

técnico-operativa e humanitária, o que que possibilita uma formação compromissada em 

contribuir com a sociedade amazonense. Para tanto, tem buscado promover a integração 

interdisciplinar, a visão holística da realidade social, política, econômica e cultural, de modo a 

conferir a compreensão desta realidade em sua complexidade. Assim, formando profissionais 

com capacidade crítica, aliada a uma visão integrada do seu trabalho com o ambiente em que 

se insere, garantindo solidez na formação da conduta ética, em respeito aos demais 

profissionais, e na adoção de atitude correta na aplicação de seus conhecimentos, 

desenvolvendo o potencial de criatividade, análise, síntese, crítica e inovação, e na elaboração 

de projetos, desenvolvimento de estudos e pesquisas em quaisquer contexto do exercício 

profissional do Assistente Social.   

Nessa direção, a estruturação da matriz curricular resulta de uma reflexão crítica sobre 

os processos pedagógicos, com permanente aprimoramento do processo formador. A 

proposta privilegia a articulação do currículo, pautado nas Diretrizes Curriculares, 

promovendo a interface entre os diversos saberes e os campos do conhecimento e da prática, 

contemplando ensino, pesquisa e extensão, estimulando a produção de conhecimento.  

Diante do exposto, o Projeto Pedagógico do Curso sustenta tal proposta visando aliar 

a necessária competência técnica-teórica-política, exigida do profissional de Serviço Social. 

Compreendendo, que o processo de ensino-aprendizagem está no bojo das contradições do 

mundo globalizado e de educação, que impactatm diretamente o modo de ensinar e, 

porconseguinte, situado em processo complexo, dinâmico, relativo. Dessa forma, exigindo 

uma formação que supere as barreiras existentes entre teoria e prática.  

Assim, apesar dos desafios no processo de ensino-aprendizagem no ensino superior 

no Brasil, compreende-se que os esforços e o compromisso na formação de futuros 

profissionais de Serviço Social, encontra terreno fértil para busca de estratégias para 

contribuir na formação acadêmica de nossos alunos, considerando, sobretudo uma formação 

crítica da realidade social. 

 

3) CONCEPÇÃO DO CURSO  

O projeto pedagógico do curso de Serviço Social EaD visa a formação de cidadãos 

preparados profissionalmente para atuar no enfrentamento das expressões da questão social, 
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buscando um modelo de sociedade sustentável, pautado numa educação que apreenda o 

movimento da realidade social, considerando que o Serviço Social é uma profissão 

investigativa-interventiva, atuando de modo crítico, criativo e propositivo no enfrentamento 

da desigualdade social, politica e econômica expresas no que se concebe como questão social. 

Nesse entendimento, a proposta de formação se pauta, ainda, na apreensão do movimento 

da profissão e de sua vinculação com o movimento societário, considerando que a profissão 

se transforma a partir das mudanças operadas na sociedade. 

 Concebendo a profissão no bojo do processo de produção e reprodução das relações 

sociais incide implicações no pensar a sociedade, requerendo uma teoria social crítica 

(tradição marxista), pois esta possibilita a reflexão numa perspectiva de totalidade, das 

contradições e lutas de classes, a qual nortea o processo de formação do futuro Assistente 

Social formado no curso de Serviço Social EaD do Uninorte. Com isso, pontua-se que pautar 

esse perfil de formação no contexto atual se configura como desafiante, considerando as 

exigências do mercado de trabalho no âmbito da lógica competitiva imprimida na sociedade 

capitalista. 

 Há que se observar que a diretriz teórico-metodológica na formação do aluno do curso 

de Serviço Social EaD, contempla o pluralismo como elemento necessário e inerente a vida 

acadêmica e profissional, assim como princípio ético-político, compreendendo o projeto 

hegemônico da formação profissional, direcionado pelas DCN’s, Abepss e do conjunto CFESS-

CRESS, os quais de forma coletiva tem pautado a formação profissional como bandeira de luta 

da categoria, sobretudo no que se refere a qualidade da formação que garanta um olhar crítico 

acerca da realidade social.  Compreende-se com isso que, essa diretriz interfere 

significativamente no alcance dos objetivos políticos-pedagógicos contemplados neste 

projeto-pedagógico, incidindo na ação educativa e diretamente na aprendizagem3.  

 Aliado a essa compreensão, ressalta-se a aprendizagem, segundo estudos da UNESCO4 

(Organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) da Comissão 

internacional para o século XXI, que direciona  o processo de aprendizagem a partir de  quatro 

pilares para o conhecimento: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos; 

e aprender a ser. Sendo este último essencial para os três precedentes. 

 Compreende-se nessa indicação que a aprendizagem não se limita ao ensino formal, 

uma vez que esses pilares são remetidos a vida das pessoas, evidenciando a dinâmica da 

formação, imprimindo um caráter processual, na qual a instituição formadora exerce sua 

contribuição com novos saberes, na qual o sujeito que está aprendendo não é um receptáculo 

do conhecimento, pois aprende a conhecer e participar do processo de construção. Assim, 

aprende a fazer, a relacionar-se e a conviver na diferença (étnica, religiosa etc.), pois “a vida 

cotidiana é permeada por demandas de caráter ético-moral”, tendo em vista que “a presença 

dos valores na vida social é um fato ontológico inegável” (BARROCO, 2012). 

 A partir dessa perspectiva, é oportuno para o estudante de Serviço Social a condução 

da formação profissional observando as indicações da UNESCO, considerando a 

particularidade do seu objeto de trabalho, a necessidade de (re) leitura permanente da 

                                                 
3 Aprendizagem denomina todo o processo desencadEaDo pelo corpo docente e discente para obter, de início ao fim, a 
finalidade maior: assimilação do conhecimento e a tradução deste em atitudes e valores (Morin, 2000). 
4 DELORS, J. (1999) Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez, UNESCO, MEC. 
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realidade para a devida intervenção, e por fim, acredita-se assim potencializa-lo como um 

sujeito de sua história individual e da coletividade. 

 No que tange a ação educativa, a educação, como afirma Freire (1981), é um que fazer 

humano que ocorre no tempo e no espaço, entre os homens, uns com os outros. Nesse sentido, 

a concepção de educação que nos pautamos está relacionada a um conceito de homem e de 

mundo, não é neutra, logo está comprometida com uma perspectiva filosófica-política e 

transformadora. Assim, a concepção pedagógica do curso de Serviço Social EaD, está em 

consonância com o projeto ético-político da profissão, atendendo ainda as diretrizes 

institucionais de ensino do Uninorte.  

Além dos pressupostos e conceitos contidos no Modelo Educacional institucional, o 

curso contempla os aspectos legais das DCN’s no que se refere aos requisitos legais como 

estágio supervisionado obrigatório, TCC com defesa pública, bem como os eixos de formação 

acadêmica concernente aos eixos de fundamentação teórica, conforme figura 3.  

 

 

 

Figura 03: Núcleo de Fundamentação da Formação Profissional 

 

 

A partir do que se apresenta acerca dos fundamentos, destaca-se como princípios  da 

formação profissional5 a:  

 1. Flexibilidade de organização dos currículos plenos, expressa na possibilidade de 

definição de disciplinas e ou outros componentes curriculares - tais como oficinas, seminários 

temáticos, atividades complementares - como forma de favorecer a dinamicidade do 

currículo, ampliando as possibilidades de aprendizagem, extrapolando o espaço da sala de 

aula como único espaço de aprendizagem;  

                                                 
5 http://www.abepss.org.br/arquivos/textos/documento_201603311140412406970.pdf 
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2.  Rigoroso trato teórico, histórico e metodológico da realidade social e do Serviço 

Social, que possibilite a compreensão dos problemas e desafios com os quais o profissional se 

defronta no universo da produção; e reprodução da vida social.   

Para tanto, a formação dos estudantes de Serviço Social EaD se fundamenta na 

compreensão das relações sociais engendradas na lógica da sociedade capitalista, 

considerando que tais relações conduzem o modo como a sociedade se desenvolve e, 

consequentemente, configuram o fazer profissional nesse contexto, exigindo do aluno a 

compreensão da dinâmica da sociedade brasileira, em sua relação com a dinâmica global, 

nacional e local. Com isso, o processo de ensino proposto no curso contempla os aspectos, 

sociais, culturais e econômicos, bem como os impactos desses contextos na vida cotidianda 

dos grupos sociais que envolve o fazer profissional do assistente; 

3. Adoção de uma teoria social crítica que possibilite a apreensão da totalidade social 

em suas dimensões de universalidade, particularidade e singularidade. Dessa forma, o curso 

tem sua formação hegemonicamente fundamentada na teoria crítica, pois compreende-se 

que essa direção teórica possibilita uma leitura sólida da realidade social, sobretudo no 

âmbito dos espaços sócio-institucionais que atuam os Assistentes Sociais, de forma a 

fortelecer estratégias coletivas de enfrentamento ético-político, muita das vezes influenciadas 

pelas situações-limite que exigem respostas profissionais imediatas (BARROCO, 2012); 

4. Superação da fragmentação de conteúdos na organização curricular, evitando-se a 

dispersão e a pulverização de disciplinas e outros componentes curriculares. Assim, o curso 

articula saberes, de modo a possibilitar a compreensão e análise da realidade social;   

5. Estabelecimento das dimensões investigativa e interventiva como princípios 

formativos e condição central da formação profissional, e da relação teoria e realidade, pois 

compreende-se que para desenvolver ações criativas e inovadoras para o enfrentamento da 

questão social, se faz necessário conhecer a realidade, possibilitando a definição de 

intervenções estratégicas e efetivas.  

6. Caráter interdisciplinar nas várias dimensões do projeto de formação profissional. 

Tal propositura é possível a partir do desenvolvimento de atividades articuladas entre as 

disciplinas;  

 8.  Indissociabilidade nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão;   

9. Exercício do pluralismo como elemento próprio da natureza da vida acadêmica e 

profissional, impondo-se o necessário debate sobre as várias tendências teóricas, em luta pela 

direção social da formação profissional, que compõem a produção das ciências humanas e 

sociais, rompendo com a visão monolítica; 

10. Ética como princípio formativo perpassando a formação curricular, delineando um 

ethos profissional singular, onde o sujeito é capaz de agir conscientemente; 

11. Indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e profissional. 

Tais princípios é o que conduz a intencionalidade da formação acadêmica dos 

estudantes do curso de Serviço Social EaD do Uninorte, uma vez que o contexto de profundas 
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transformações capitalistas, impactam diretamente na materialidade dessa proposta. No 

entanto, conforme já sinalizado, busca-se acreditar na formação de futuros profissionais com 

competências e habilidades necessárias para o exercício profissional, sendo, portanto, uma 

tarefa ousada e instigante, pois pretende-se uma formação que possibilite a emancipação dos 

sujeitos sociais.  

 

Portanto, a proposta de implementação do curso na modalidade EaD, no Centro 

Universitário do Norte, se pautou em oferecer uma formação comprometida com a qualidade, 

de modo a atender às demandas da região, fundamentada no respeito ao ser humano e 

atenção aos princípios éticos nortEaDores da prática profissional, não deixando de enfatizar a 

necessidade da educação continuada, para manter a sintonia com a missão própria do 

Uninorte e do Projeto Ético-Político. Assim, o Curso de Serviço Social EaD norteado por este 

conceito procura estimular práticas pedagógicas inovadoras, através de metodologias ativas, 

dinâmicas diferenciadas de ensino contemplando enfoques interdisciplinares, propiciando 

interação entre teoria e prática, estimulando a observância dos princípios éticos que norteiam 

a profissão de Assistente Social. 

 

3.1 Contexto educacional  

A sociedade atual caracteriza-se por propor, cada vez mais, um conhecimento que 

permita a vida em harmonia no planeta Terra. Dessa forma, o conhecimento científico e 

tecnológico passa a ter importância cada vez maior. Cria-se, desta forma, necessidade de 

integração entre a vida profissional e privada das pessoas e o desenvolver da coletividade 

humana. Assim, se percebem as pessoas obrigadas a buscar uma educação qualitativamente 

melhor, para ampliar suas chances profissionais e sociais, bem como melhor participarem da 

vida em sociedade.  

 É inquestionável a importância da Educação, principalmente a Superior, na caminhada 

em busca do desenvolvimento das nações. Os países que investiram maciçamente em 

educação — e, por consequência, em Ciência e Tecnologia — elegendo esta perspectiva como 

prioridade estratégica, estão entre os mais desenvolvidos ou em célere processo de 

crescimento (buscando alternativas sustentáveis).   Há a necessidade de superar etapas 

básicas no processo educacional brasileiro, como a diminuição das taxas de evasão escolar em 

todos os níveis de ensino, a ampliação ou a universalização do ensino médio (propedêutico 

ou profissionalizante/técnico) e, principalmente, definir um modelo de educação que atraia 

jovens e adultos para o Ensino Superior.  

A meta de maior inserção dos jovens entre 18 e 24 anos matriculados em um curso 

superior só será possível se a Educação Superior, oferecida pela instituição, for compatível 

com as relações sociais vigentes e que possibilite ao futuro profissional competências que lhe 

favoreçam atuações seguras e efetivas. No contexto educacional, Manaus possui 1.303 

escolas, destas 422 de ensino pré-escolar, 723 de ensino fundamental e 158 de ensino médio, 

totalizando 508.998 alunos matriculados, distribuídos em 50.453 alunos matriculados no 

ensino pré-escolar, 360.754 alunos matriculados no ensino fundamental e 97.791 alunos 
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matriculados no ensino médio. O município dispõe de 17.346 professores, dentre os quais 

2.056 docentes no ensino pré-escolar, 11.755 docentes no ensino fundamental e 3.535 

docentes no ensino médio (INEP, 2012). 

Em 2014 o número de matrículas atingiu um total de 451 mil matrículas em 150 IES na 

região norte. A região norte representa 6,9% de matrícula de ensino superior no país na 

modalidade presencial. O Amazonas representa 2,2% do total de 6,9%. No que se refere aos 

cursos na modalidade EAD, a região norte representa um total de 11,8%, destes o Amazonas 

representa 1,3%. (INEP, 2016) 

Segundo dados do INEP, no período de 2010 a 2014 houve um crescimento de 60% em 

matrículas nos cursos de graduação na modalidade EAD. Na rede privada o aumento foi de 

80% e uma queda de 19% na pública. Dados do INEP apontam que: 

No período de 2013 a 2014 o crescimento na rede privada alcançou 20% (999 
mil matrículas para 1,2 milhão). No entanto, na rede pública ocorreu uma 
queda de 10% nas matrículas (eram 155 mil em 2013 e chegou a 139 mil em 
2014). Já os cursos tecnológicos de nível superior presenciais, de 2013 a 2014, 
tiveram uma queda de 1,4%, sendo 3% na rede privada e leve aumento de 
4,9% na pública. No acumulado de 2009 a 2014, o crescimento total chegou 
a 25% (INEP, p.12, 2016) 

 

Segundo Camelo (2017), o ensino superior privado teve crescimento em 73%, nos 

últimos 10 anos e, consequentemente, desencadeou a competição entre as IES no que se 

refere a oferta de serviço de ensino superior, exigindo a busca pela inovação na forma de 

ensinar de forma contínua. A autora ressalta que:  

 

no Amazonas existem 19 IES sendo 3 universidades, 3 1 Fatores de 
posicionamento estratégico: preço, marca, qualidade 6 Centros e 12 
faculdades, escolas, ou institutos superiores e 1 Centro Tecnológico, sendo 
que 84% das IES pertencem ao setor privado. Nos últimos dez anos houve um 
crescimento de 73% de IES no ensino superior. Isto demonstra que este 
mercado está cada vez mais competitivo com implicações na gestão 
acadêmica das instituições (CAMELO, p. 12. 2017). 

 

O UNINORTE, no cumprimento de sua missão institucional, oferece atualmente a 

população da região metropolitana de Manaus mais de 59 cursos de graduação (bacharelado, 

licenciatura e tecnológicos) nas mais diferentes áreas do conhecimento, nas modalidades 

presencial e a distância, distribuídos em 11 unidades de ensino. Hoje, conta com um universo 

de 26.302 alunos, sendo a maior IES da cidade e o maior Centro Universitário da Região Norte. 

Diante desse cenário, o Uninorte entende como necessidade primordial a orientação 

de um profissional com competências e habilidades para atuar no mercado de trabalho. Uma 

leitura desse mercado nos permite perceber que, na medida em que avança a sociedade do 

conhecimento, novas oportunidades de trabalho são criadas, muitas vezes requisitando 

profissionais com experiências e competências que não são encontradas nas tradicionais 

carreiras superiores, configurando um desafio para as instituições formadoras. 



24 

  

Por seu turno, a universalização do acesso à educação superior constitui-se tema 

emergente, complexo e de fundamental importância para a sociedade brasileira, 

especialmente se considerarmos o cenário da revolução tecnológica, da globalização e das 

mudanças no mundo do trabalho. Assim, é preciso reconhecer que o acesso ao ensino 

superior no Brasil sempre foi um tema polêmico, porque confronta, de um lado, perspectivas 

elitistas de contenção do acesso, visando, em grande parte, à manutenção do prestígio dos 

diplomas e o status dos profissionais no mercado de trabalho; de outro, perspectivas mais 

populares de ampliação do acesso, o que representa aspirações de largas camadas da 

sociedade à obtenção do emprego, por meio do qual é possível a ascensão social e uma vida 

mais digna.  

Nesse contexto, ressalta-se que a vocação da Amazônia se pauta a partir da proposta 

do desenvolvimento sustentável, convergindo o ensino, a produção do conhecimento e a 

extensão para essa finalidade. Assim, em seu próprio nome, o Centro Universitário do Norte 

expressa sua vocação. Pois, considera-se a necessidade contínua de produção científica 

relacionada a Amazônia, sobretudo, no que se refere a questão sócio-ambiental e cultural que 

define diretamente as demandas sociais e econômicas da população que vive nessa região. 

Nesse contexto, o Uninorte contribui com a inclusão social e o desenvolvimento 

econômico da região pela proposta de um ensino diferenciado. O seu centro de interesse e 

busca permanente convergem para o ensino superior caracterizado pela inserção do seu 

egresso no mercado de trabalho de uma nova sociedade.  A proposta é instrumentalizar o 

futuro profissional para relacionar a teoria à prática, ou seja, o ensino acadêmico deve estar 

vinculado à prática profissional e à realidade social e econômica da região e do país, 

compreendendo ainda os projetos societários em curso na sociedade. 

Ressalta-se que a Uninorte tem um papel gerador e distribuidor de conhecimento, 

sendo que, historicamente, a Instituição aproximou a sua ação educativa da realidade e das 

necessidades nitidamente urbanas de adultos jovens que desejam melhor formação 

educacional, visando à ascensão profissional. Os trabalhos desenvolvidos em parceria e o 

estabelecimento de convênios com várias instituições têm criado oportunidades de acesso ao 

ensino superior para um contingente expressivo de pessoas, além de reforçar o contato da 

Instituição com a sociedade e estimular a realização de projetos que ampliam suas ações na 

busca da melhoria contínua do projeto institucional. Em 2016, o CENTRO UNIVERSITÁRIO DO 

NORTE teve 80% de taxa de empregabilidade, considerando que seus os egressos conseguiram 

emprego em até 1 ano da conclusão do curso. Após formado, o egresso teve incremento 

salarial de 40% e 77% dos alunos formados tiveram a oportunidade de estagiar durante a 

faculdade, segundo pesquisa realizada pelo departamento nacional da Laureate – o Market 

Analysis Planning (MAP). 

Destaca-se, ainda, que o CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE contribui para o 

desenvolvimento econômico-social pela disponibilização de suporte científico e tecnológico. 

Por meio do ensino, da pesquisa e da extensão prepara recursos humanos e produz tecnologia 

colaborando no crescimento e desenvolvimento regional; contribui efetivamente para 

assegurar os direitos e garantias individuais e sociais estabelecidos na Constituição Federal e 

cumpre as exigências relativas ao desenvolvimento nacional sustentável, conforme Decreto 
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nº 7746 de 05 de junho de 2012. As atividades educacionais são orientadas para a formação 

profissional e cidadã, com foco na autonomia intelectual, responsabilidade social, respeito à 

dignidade humana e ética.  

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE busca, com profunda dedicação, cumprir as suas 

obrigações sociais, atuando de diferentes formas para estabelecer relações estreitas com a 

comunidade. Estas obrigações são partes inerentes à missão e aos objetivos da Instituição. 

Neste sentido, o Projeto Pedagógico do Curso de Serviço Social EaD do Uninorte está 

alinhado às Diretrizes Curriculares e às premissas estabelecidas na Educação Superior 

Nacional, com fundamentação na perspectiva teórico-prática, buscando a formação de um 

profissional com atitude crítica, autônoma e contextualizada. O Curso apresenta, ainda, 

estreita relação com o PDI/PPI, orientando-se pelo Regimento Interno do Uninorte. 

 

3.2 Justificativa Social para Existência do Curso de Serviço Social na modalidade à 

Distância do Centro Universitário do Norte 

 

O Estado do Amazonas está dividido em 62 municípios, tendo por capital a cidade de 

Manaus que ocupa uma área de 11.401,092Km2 e uma população de 2.130.264 milhões de 

habitantes (IBGE, 2017).  As transformações societárias conduziram para um conjunto de 

mudanças nos estados e municípios, impactando diretamente a dinâmica destes. Dentre as 

diversas mudanças vivenciadas, ao longo dos últimos vinte anos, destaca-se a intensificação 

do fluxo migratório em Manaus, com a chegada de pessoas advindas tanto do interior do 

Estado, quanto de outras regiões do país. Nesse contexto, a área urbana da cidade passa a 

não mais comportar o expressivo contingente populacional, e, que cada vez mais, tem se 

dirigido às zonas periféricas da cidade em busca de moradia, contribuindo para o fenômeno 

da expansão urbana desordenada e crescente. 

O Amazonas, apresenta carência no acesso ao ensino superior, sobretudo, em 

decorrência da distância geográfica, havendo a necessidade de atender essa demanda da 

população, especialmente, dos municípios e comunidades ribeirinhas no que se refere ao 

ensino superior. Com isso, o Uninorte preocupado, com a carência de recursos e profissionais 

com competências e habilidades, principalmente, na área do Serviço Social para a Região 

Norte, considerou importante a criação do curso visando equacionar essas dificuldades de 

acesso ao ensino superior, visto que o Estado do Amazonas possui potencialidades necessárias 

para um pleno e saudável desenvolvimento.  

Assim, em Manaus, a expansão da oferta dos Cursos de Serviço Social esteve 

diretamente relacionada com a demanda pelo curso, pois a questão geográfica tem sido um 

dos fatores que contribuem para a procura, uma vez que o Estado possui 62 municípios, 

havendo abertura de vagas sobretudo nos municípios. Dessa forma, quando relacionadas às 

Instituições de Ensino Superior situadas na Região Metropolitana de Manaus e o número de 

vagas para o curso de Serviço Social EAD, diante da oferta, evidencia-se a necessidade de 

profissionais para atendimento dessa demanda.  
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Com isso, um dos diferenciais da oferta do curso de Serviço Social EaD no Uninorte 

está relacionado ao período de aula disponível ao discente: no horário noturno, com horário 

flexível, possibilitando que o estudante desenvolva outra atividade laboral no período da 

graduação, uma vez que 87% dos alunos do curso são trabalhadores em instituições e 

empresas no horário diurno, bem como professores mestres e doutores nas disciplinas 

específias do curso que são ministradas na modalidade presencial.  

Ressaltamos ainda, outros diferenciais, do curso de Serviço Social EaD como: a 

infraestrutura, qualidade e capacitação do corpo docente de modo permanente, bem como o 

desenvolvimento de aprendizagem em laboratórios específicos de Simulação Complexa, 

Consultórios Simulados e Enfermaria, o que possibilita o deenvolvimento de competências e 

habilidades a partir de treinos de habilidades, pois considera-se relevante o aluno 

compreender como se estabelece a relação teoria e prática.  

Com isso, as metodologias de ensino fazem com que o acadêmico seja o responsável 

pelo seu aprendizado, que agregado a 85% dos professores doutores e mestres, impacta de 

forma marcante e positiva no desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos, permitindo 

que o discente perceba a necessidade de uma formação contínua que não se encerra na 

graduação. Além disso, faz-se mister pensar a educação como processo de formação do 

sujeito para o mundo.  

Dessa forma, o curso busca permanentemente criar canais de aprendizagem para 

possibilitar formas de pensar e agir socialmente, uma vez que, aprender envolve: saber, 

relacionar-se, analisar e refletir acerca da realidade. 

Assim, os princípios e os pressupostos pedagógicos para a formação profissional são 

reafirmados, dentre os quais se destaca: a concepção da profissão, compreendida como 

especialização do trabalho da sociedade, inscrita na divisão sócio técnica do trabalho social, 

que tem como centralidade de sua atuação a questão social. Pois, o ambiente no qual as 

organizações estão inseridas mostra-se cada vez mais competitivo, exigindo profissionais com 

habilidades e competências essenciais para propor, avaliar e implementar políticas públicas e 

sociais, bem como atuando como gestor das diversas áreas de atuação do Assistente Social. 

Diante do exposto, o curso de Serviço Social da Uninorte tem priorizado a articulação 

dos diferentes saberes sistematizados numa perspectiva teórico-metodológica; técnico-

operativo e ético-política, os quais são desmembrados metodologicamente e desenvolvidos a 

partir dos componentes curriculares obrigatórios e eletivos (disciplinas, seminários, 

oficinas/laboratórios, atividades complementares etc.), idealizados  para dar ao discente 

todas as possibilidades para o seu efetivo desenvolvimento e das suas competências, a fim de 

que consigam atender plenamente as exigências da profissão e respectivos espaços 

ocupacionais. 

 

3.3 Políticas institucionais no âmbito do curso  

Diante do preceito constitucional de INDISSOCIABILIDADE entre ensino, pesquisa e 

extensão, as políticas institucionais no âmbito do curso consideram a articulação entre esses 
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três pilares que conduzem a significativas mudanças nos processos de ensino-aprendizagem, 

além de colaborar com a formação profissional dos estudantes e docentes, nos atos de 

aprender, ensinar, formar cidadãos e profissionais, viabilizando uma relação transformadora 

entre a Instituição e a sociedade.  

Para isso o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) prevê políticas de ensino, 

pesquisa e extensão já implantadas ou em fluxo contínuo de implantação, no âmbito do curso. 

Destaque se deve a implantação de práticas que medem o atingimento de competências 

profissionais gerais e competências obtidas no âmbito das disciplinas ou unidades curriculares 

detalhadas a seguir. 

  

3.3.1 Ensino 

Em termos de ENSINO destacam-se:  

a) Planos de Ensino basEaDos em competências, tanto gerais quanto específicas do 

curso.  

O nível de competências desenvolvidas pelos estudantes são avaliadas ao longo do 

curso numa perspectiva formativa. Para o processo de avaliação a coordenação do 

curso acompanha atividades específicas como simulação, visitas técnicas. Além disso, 

visita a sala de aula, reúne com professores, liderança de qualidade da Escola de 

Ciências da Saúde e lideranças regionais, com intuito de buscar estratégias de 

melhoria, buscando a efetividade das metodologias propostas. As competências gerais 

avaliadas são: 

I. Analisar e resolver problemas  

II. Trabalhar em equipe  

III. Atingir objetivos  

IV. Adaptar-se à mudança  

V. Aprender e autodesenvolver-se  

As competências específicas do curso e das disciplinas são avaliadas no âmbito da 

própria disciplina, já que seus objetivos correspondem às competências relevantes à formação 

o egresso do curso; 

b) A avaliação de aprendizagem é baseada nos objetivos da disciplina, por sua vez, 

baseados em competências relevantes à formação do egresso; 

c) Adoção contínua de práticas pedagógicas pautadas em metodologias ativas e no uso 

de avaliações formativas, detalhadas no item Metodologia de Ensino, mais à frente 

neste documento. 

 

3.3.2 Pesquisa 

Conforme destacado no PDI, a existência da PESQUISA é inseparável das atividades de 

ensino e extensão, contribuindo para elevação da qualidade dos processos educacionais. Para 
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isso a Instituição conta com uma coordenação de Pesquisa no incentivo às atividades de 

investigação científica e tecnológica nas áreas de conhecimentos de cada curso, além do 

estímulo à produção científica dos professores e estudantes. A coordenadoria incentiva à 

participação em encontros científicos internos e externos à Instituição, como forma de 

possibilitar a integração em ambientes de desenvolvimento do conhecimento técnico 

científico e ampliação da pesquisa e extensão. Esse engajamento leva ao fortalecimento 

profissional e acadêmico do corpo docente, assim como o permanente aprimoramento do 

projeto pedagógico dos cursos. No âmbito da pesquisa destacam-se:   

a) O aumento da concessão de bolsas de iniciação científica, próprias e/ou de órgãos 

de fomento;  

b) A ampliação dos programas latu sensu que contribui com a valorização e a prática 

da pesquisa em todas as áreas de conhecimento.  

A PESQUISA é elemento indissociável da tríade ensino-pesquisa-extensão, está 

regulamentada, conta com política de Iniciação Científica, é respaldada nos cursos stricto 

sensu, mas não se restringe a eles, permeando toda a Instituição em nível de graduação e pós-

graduação.  

Atualmente a pesquisa no âmbito institucional se dá por meio de incentivo aos alunos 

a participarem de projetos de iniciação científica (IC), que tem por principais objetivos: (1) 

Incentivar a pesquisa científica entre os componentes do corpo discente de graduação; (2) 

Apoiar a elaboração de projetos de pesquisa dos componentes do corpo docente, viabilizando 

sua execução e posterior divulgação nos meios acadêmico e social; (3) Fomentar através de 

recursos da Uninorte e de outros órgãos de apoio à pesquisa ligados a projetos de IC (FACEPE; 

CNPq e Capes- se houver), o conhecimento científico da região Amazônica.  

A pesquisa na instituição contempla três linhas de pesquisa desenvolvidas pela escola 

de saúde:  

(1) Saúde e Bem-estar;  

(2) Promoção, Prevenção e Diagnóstico em Saúde;  

(3) Diversidade, Educação e Saúde.  

Estas linhas estão propostas enquanto projetos guarda-chuva interdisciplinares e 

contemplam atividades de todas os cursos da escola de saúde. A seleção de alunos se dá por 

meio de Edital divulgado diretamente na página web Institucional. A coordenação do curso 

intensifica a divulgação, de modo que os alunos tenham a oportunidade de participar dos 

processos, bem como desenvolver competências e habilidades oportunizadas pela pesquisa.  

A pesquisa no curso de Serviço Social EaD, também é motivada nas disciplinas 

específicas, sobretudo nas disciplinas de Pesquisa Social, Trabalho de Conclusão – TCC I e II. 

As diretrizes do TCC, em regimento do curso, definem de forma específica o processo de 

construção, acompanhamento e avaliação do TCC. Além disso, conta com as orientações do 

Comitê de Ética na Pesquisa da UNN.   
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No que se refere aos aspectos específicos do curso concernente ao TCC, as linhas de 

pesquisa se fundamentam em três grandes áreas:  

 

Linha 01 – Políticas Sociais; Questões Sociais e Direitos Sociais. 

Esta linha de pesquisa está voltada ao aprofundamento da análise das políticas sociais 

em suas características e expressões na sociedade brasileira e ao entendimento dos processos 

que redefinem a questão social no Brasil e seu contexto. Este tema inclui a gestão das ações 

sociais públicas, seus processos de avaliação e monitoramento. Concentra ainda, os estudos 

a respeito de políticas sociais e processo de gestão, bem como as questões sociais enquanto 

indicativos e sinalizadores das políticas sociais nas diversas áreas: gerontologia, saúde, 

crianças e adolescentes, violência, segurança pública, família, portadores de necessidades 

especiais entre outras. 

 

Linha 02 – Trabalho; Gênero e Ações Sociais. 

Esta linha de pesquisa procura articular as categorias trabalho, gênero e ações sociais 

e suas relações com o cotidiano na contemporaneidade. Nela busca-se compreender os 

processos de trabalho e suas funções sociais, enquanto ação social determinante no processo 

cultural de uma sociedade e suas implicações em relação ao gênero, tendo como pano de 

fundo a investigação das ações sociais em relação ao trabalho e as questões de gênero, 

enquanto possibilidade de análise teórica e histórica dos processos sociais. Enfatiza ainda, as 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho, bem como, suas diferenciações de gênero e a 

redefinição das ações sociais. 

 

Linha 03 – Processos Socioculturais e Questões Ambientais 

Esta linha de pesquisa busca articular os estudos sobre a realidade regional com o 

desenvolvimento social através de projetos que envolvam preservação do meio ambiente, 

auto-gestão e sustentabilidade econômica e social na Amazônia, a partir da compreensão das 

particularidades culturais enquanto orientação relacional teórico-metodológico que analisa a 

dimensão simbólica da vida, procurando compreender a realidade e a pluralidade cultural 

amazônica, sua biodiversidade em suas diferentes esferas (cultural, social, econômica, 

política, institucional ) e a constituição dos sujeitos nesse processo. Busca ainda especificar as 

determinações que compõem o campo social e seu funcionamento, esclarecendo os vínculos 

entre as representações e o mundo vivido. 

 

3.2.3 Extensão  

Em consonância com a missão institucional, a EXTENSÃO é considerada como 

elemento fundamental no processo de formação profissional e de produção do 

conhecimento, conectando o mundo do ensino e as necessidades da comunidade, 

respondendo às demandas do mundo globalizado e contribuindo para o progresso social e 
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ambiental. Sendo a extensão universitária orientada à transformação social é parte integrante 

das ações de responsabilidade social. 

A Responsabilidade Social é entendida “como a forma de gestão que se define pela 

relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona 

e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento 

sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações 

futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais”. 

(Instituto Ethos, 1998) 

É, portanto, ainda mais amplo que Extensão, envolvendo aspectos gerenciais e de 

conduta administrativa, além da conexão com a comunidade no entorno. Essa função é um 

diferencial da Rede Laureate, ilustrada pelo slogan Here for Good. Além disso, 

Responsabilidade Social é uma das funções desempenhadas pela Qualidade Acadêmica e sua 

existência encontra respaldo na missão institucional: “Atuar por meio da educação superior 

na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável da Amazônia”.  

Por sua amplitude, as atividades de Responsabilidade Social são conduzidas com base 

em diferentes iniciativas: há uma Agenda Institucional de extensão contemplando atividades 

permanentes, bienais, anuais, semestrais e mensais.  

a)  Atividades permanentes: se referem às parcerias com o governo e não 

governamentais;  

b)  Atividades bienais se referem basicamente à certificação de Empresa B; 

c) Atividades anuais englobam várias iniciativas: 

 Prêmio Here For Good, promovido pela Laureate, envolve colaboradores, docentes 

e estudantes, que relatam suas ações de impacto social submetendo-se às regras do concurso; 

 Reconhecimento institucional pelo grau de envolvimento com causas sociais; 

 Global Days of Service, promovido mundialmente pela Laureate, no mês de 

outubro em que são oferecidas várias iniciativas de cunho social reforçando o compromisso 

social da Instituição; 

 Prêmio Laureate Brasil, que confere capacitação online e presencial a 

empreendedores sociais selecionados em parceria com a International Youth Foundation; 

 Semana da Responsabilidade Social, constitui uma semana de ações endereçadas 

a uma comunidade ou instituição selecionada previamente cuja agenda é definida com base 

em ofertas institucionais e demandas solicitadas. Todos os cursos se envolvem de alguma 

forma. Alguns com ações realizadas localmente, outros colaborando com as etapas de 

planejamento, divulgação e gestão do evento. O sucesso desse evento permite a obtenção do 

Selo Social fornecido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior – 

ABMES; 

d) Atividades semestrais dão conta de outras iniciativas: 
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 Trote Solidário, que engloba a Ação do Bem, posta em prática a cada início de 

semestre por ocasião da recepção dos calouros, envolvendo também veteranos em uma ação 

de trote, porém com propósito elevado; 

 Rodas de Conversa, que discutem temas sobre diversidade, relevantes na 

atualidade e no ambiente universitário, envolvendo toda a comunidade acadêmica ao redor 

de temas como sexualidade, raça, religião, gênero, deficiências; posicionando a Instituição e 

o regime disciplinar aplicável a questões de intolerância e à prática de bullying; 

e) Atividades mensais baseadas em três grandes macroprojetos da Escola de Saúde 

da Uninorte: 

1. Projeto Angatu: Este projeto tem como objetivo principal discutir a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira, Africana 

e Indígena em nosso país; possibilitando debater sobre a diversidade cultural como 

construção da identidade social e a Educação em Direitos Humanos, aos acadêmicos 

no decorrer de sua prática, a constituição da população brasileira, de maneira 

interdisciplinar com todos os cursos da Escola de Ciências da Saúde Centro 

Universitário do Norte - UNINORTE. Este projeto é desenvolvido de forma transversal 

partindo de uma temática em todos os períodos, 1° ao 2° períodos com apresentação 

de cine-fórum sobre Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Afro-Brasileira, 

Africana e Indígena; 3° ao 4° períodos realização de palestras e mesas redondas 

também nos temas acima; 5° ao 6° períodos prestação de serviços de atenção básica 

em comunidades localizadas na Zona Urbana da Cidade de Manaus. O projeto justifica-

se pela constituição da sala de aula como centro de reflexão e análise das questões 

educativas e sociais, pois nesse espaço de aprendizagem é possível perceber, mais 

evidentemente, os comportamentos que legitimam, ou não, a formação do cidadão. A 

Educação das Relações Étnico - Raciais e da Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena 

é considerada item obrigatório nas disciplinas e ações dos cursos de graduação, 

devendo ser trabalhada de maneira transversal. A Lei Federal nº 11.645, de 10/03/08, 

altera a Lei 9.394/96 Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sendo modificada pela 

Lei 10.639/03, que estabelece a inclusão, no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Sendo 

assim, os cursos da Escola de Ciências da Saúde – UNINORTE estão possibilitando, a 

seus acadêmicos, o desenvolvimento de atividades voltadas a essa temática, no intuito 

de melhorar a relação prática/teoria, além de prepará-los para uma melhor atuação 

no mercado de trabalho. 

 

2. Projeto Motirõ: É promovido pela Escola de Ciências da Saúde do Centro Universitário 

do Norte – Uninorte, com o principal objetivo oferecer de maneira efetiva 

atendimento e orientação em saúde básica para a comunidade. Por meio do evento é 

possível reafirmar o compromisso da Uninorte com as práticas associadas a 

Responsabilidade Social, orientar a comunidade sobre boas práticas em saúde e 

promoção da vida saudável; prestar atendimentos a comunidade nas áreas de 

Psicologia, Enfermagem Fisioterapia, Serviço Social EAD, Educação Física, Estética, 
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Nutrição, Biomedicina, Fonoaudiologia, Farmácia e Odontologia. Sendo possível 

promover nos alunos o desenvolvimento e consolidação de conhecimento na área da 

Saúde Coletiva e Atenção Básica à Saúde e oportunizar, de maneira responsável, 

segura e tutelada, a chance de colocar em prática em ambiente real dos 

conhecimentos adquiridos por eles em sala de aula. 

 
3. Projeto Intervenção do Bem: O projeto tem como principal objetivo realizar ações de 

promoção à saúde numa perspectiva inter e multiprofissional junto à comunidade do 

Paço da Liberdade em Manaus-Am. O projeto conta com a participação de professores 

e acadêmicos dos cursos da Escola de Ciências da Saúde da Uninorte(Estética, 

Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Biomedicina, Odontologia, 

Nutrição, Educação Física, Psicologia,  Medicina Veterinária e Serviço Social), os quais 

prestam assistência multiprofissional à população, visando ao atendimento contínuo 

e de qualidade, tendo como a base os protocolos da saúde pública. O projeto 

estrutura-se com atividades assistenciais e educativas voltadas à população geral. 

 

4. Projeto Serviço Social na Trinha dos Direitos Sociais – O projeto é desenvolvido pelo 

curso de Serviço Social EaD e tem como objetivo desenvolver competências e 

habilidades dos estudantes nos temas relacionados aos direitos humanos e sociais. 

Pois, um dos princípios que norteia a profissão é a defesa intransigente dos direitos 

humanos e sociais. O projeto conta com a articulação dos cursos da Escola de Ciências 

da Saúde, bem como do curso de Direito. O projeto se configura como campo de 

Estágio Supervisionado para os alunos do curso de Serviço Social EaD. O projeto 

estrutura suas atividades considerando: a realização de ações socioeducativas na 

busca da democratização do acesso à informação e aos direitos sociais e justiça; e 

ações de formação dos membros do projeto primando pela formação comprometida 

com a qualidade técnica, visão humanista e postura ético-política; 

 

Ao mesmo tempo em que mede a performance da Instituição, o processo serve como 

fonte de aprendizagem orientando o trabalho dos vários departamentos envolvidos conforme 

as dimensões abordadas no instrumento de avaliação:  

• Governança: missão, engajamento, ética, transparência, métricas específicas de 

governança;  

• Funcionários: remuneração e salários, benefícios, treinamento e educação, gestão e 

comunicação, direitos humanos e política trabalhista, saúde e segurança trabalho;  

• Comunidade: geração de empregos, diversidade, engajamento cívico e doações, 

envolvimento local, fornecedores e distribuidores;  

• Meio ambiente: instalações, insumos e produtos;  

• Impacto de negócios: modelo educacional e engajamento; marketing, recrutamento 

e transparência; experiência do estudante; resultados do estudante.  
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Também merece destaque especial a Semana de Responsabilidade Social que, ao 

envolver ações de extensão de vários alunos e cursos da Instituição, cumpre com o que orienta 

o Plano Nacional de Educação (2014-2024), assegurando, no mínimo, 10% da carga horária 

total do curso em projetos de extensão universitária, privilegiando as linhas de extensão 

institucionais, e disponibilizando ao público externo o conhecimento adquirido por meio do 

ensino e da pesquisa, viabilizando assim a interação entre a Instituição e a sociedade. As ações 

de extensão se materializam em eventos, projetos, cursos, produções tecnológicas e outras 

possibilidades, que a partir das disciplinas norteadoras geram frutos em benefício das 

comunidades selecionadas pela Instituição.    

Essas atividades são registradas e operacionalizadas por curso, envolvendo docentes e 

discentes, criando oportunidades de participação efetiva de exercício da cidadania e 

responsabilidade social. Mais do que tão somente ouvir falar, alunos, docentes e funcionários 

são instigados a conhecer de perto e se envolver com as questões da comunidade. O material 

e documentação específica que detalha as ações de cada curso estão disponíveis para 

consulta.   

Todas as ações de Extensão estão amparadas em Política de Extensão que norteia suas 

práticas em sintonia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das 

Nações Unidas – ONU, contidos na Agenda 2030. Dessa forma, fica garantido que todas as 

atividades desenvolvidas tenham lastro e arcabouço teórico-metodológico e, principalmente, 

somarão contribuições com diversos atores sociais para a transformação social colaborando 

para a construção de um mundo mais justo e igualitário, a efetivação dos direitos humanos e 

a promoção de um desenvolvimento realmente sustentável.  

Nesse sentido os Eixos e Linhas de Extensão definidos na Política, contemplam as três 

dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental, e se articulam aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. E da maneira como estão dispostos e 

organizados, permitem a propositura de um amplo leque de programas, projetos, ações e 

atividades. Os quatro eixos e suas linhas estão apontadas a seguir:     

Quadro 1 – Quatro Eixos e Linhas 

1 2 3 4 

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL, INOVAÇÃO 

ECONOMIA SOLIDÁRIA E CRIATIVA 

SUSTENTABILIDADE E 
MEIO AMBIENTE 

SAÚDE, QUALIDADE DE 
VIDA E BEM ESTAR 

 

DIREITOS HUMANOS, 
CIDADANIA, 

DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

ASSISTÊNCIA SOCIAL A 
POPULAÇÕES E 

COMUNIDADES VULNERÁVEIS 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
QUALIDADE DE VIDA 

SAÚDE COMUNITÁRIA 
 

DESENVOLVIMENTO E DIREITOS 
HUMANOS 

NUTRIÇÃO E 
AUTOABASTACIMENTO PARA 

POPULAÇÕES E 
COMUNIDADES VULNERÁVEIS 

PRODUÇÃO E CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS 

 

SAÚDE E QUESTÃO 
AMBIENTAL 

ACESSO À JUSTIÇA, 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

SEGURANÇA CIDADÃ 

INOVAÇÃO, AÇÕES 
CRIATIVAS E INCLUSÃO EM 

PROCESSOS PRODUTIVOS E SOCIODIGITAIS 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

PREVENÇÃO DE DOENÇAS E 
PROMOÇÃO DE SAÚDE 

EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 
LAZER 

EMPREENDEDORISMO 
SOCIAL E ECONOMIA 

SOLIDÁRIA E CRIATIVA 

MEIO AMBIENTE DO TRABALHO SAÚDE DE GRUPOS 
VULNERÁVEIS DIVERSIDADE E INCLUSÃO 

EDUCAÇÃO, CULTURA E 
PROMOÇÃO DE ARTE E 

COMUNICAÇÃO 
   

RESPONSABILIDADE SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO 
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Fonte: Curso de Serviço Social EAD do Uninorte  

  

  Os detalhes sobre os eixos e linhas, incluindo suas ementas, público beneficiário, 

articulações com esse público, articulação com os ODS, e temas encontram-se bem 

detalhados na Política que se encontra disponível para consulta.  

Além das ações de Responsabilidade Social institucionais, há incontáveis iniciativas no 
âmbito dos vários cursos, vinculadas ou não, ao atendimento de caráter permanente no 
Centro Integrado de Saúde, Núcleo de Práticas Jurídicas, entre outras.  

O curso de Serviço Social EaD participa da Agenda Institucional das ações de 
Responsabilidade Social, além de operacionalizá-las no âmbito do próprio curso. Estas ações 
serão operacionalizadas no âmbito do curso a partir de três frentes, a saber:  

a) Ações de extensão com inscrições disponibilizadas no portal institucional para todos 

os alunos do curso que contemplam fundamentalmente propostas sócioeducativas; 

b) Práticas de estágio básico e supervisionado que estão fundamentalmente voltadas 

para a transformação social e para a promoção dos direitos humanos como prevê a 

prática profissional;  

c) Nas disciplinas com foco interventivo como é o caso das disciplinas: Práticas em 

Serviço Social I e II.  

 

A intersecção entre os conceitos de EXTENSÃO e de RESPONSABILIDADE SOCIAL 
evidencia várias ações e resultados ocorridos nos âmbitos dos cursos e Escolas. Além disso, 
várias outras ações e resultados institucionais estão apontados em relatório da área disponível 
para consulta.  

f) Atividades mensais baseadas em: 

1. São realizadas ações com temas relacionados: Setembro Amarelo, Outubro Rosa, 

Novembro Azul, Angatu para tratar de temas relacionados a questão afrodescendente 

e indígena. Jornada de Serviço Social, já realizada na sua XIX edição na UNN, 

incorporando a participação dos alunos de Serviço Social EaD a partir do ano de 2015, 

debatendo temáticas da agenda nacional, regional e local da categoria, por meio de 

mesas redondas, palestras, conferencias, painel, salas temáticas, mobilizações;  

2. O curso participa do Global Day, realizado anualmente, que possibilita a realização de 

ações que possibilitem o crescimento intelectual e pessoal dos alunos, bem como 

realizar ações de responsabilidade social junto à comunidade, de forma a contribuir 

com ações que atendam a demanda da população. Destaca-se que o Global Days se 

configura como um programa institucionalizado em toda rede Laureate, no sentido de 

organizar e sistematizar as ações realizadas, dando direcionamento para as ações a 

serem desenvolvidas. As atividades no curso têm sido desenvolvidas na Casa Mamãe 

Margarida; Fazenda da Esperança; Comunidade Mestre Chico – no Prosamim; na 

Escola J.G. Araújo no bairro de Santa Luzia; Centro de Convivência da Família Padre 

Pedro Vignola; Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;  

3. No período de 2014 – 2018 o curso desenvolveu o Projeto de Extensão do Serviço 

Social no Núcleo de Práticas Jurídicas - NPJ. O Serviço Social no NPJ realizou 
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atendimentos sóciojurídico, ponderando o acompanhamento de casos sócio-

jurídicos através de trabalho multidisciplinar; Realização de ações acerca do 

Reconhecimento de Paternidade via atendimento do Projeto Meu Pai é Legal; 

Acompanhamento junto aos acadêmicos inseridos em campo de Estágio; Realização 

de ações sócio-educativas no campo dos direitos com temas como: violência sexual; 

exploração sexual; aborto e reconhecimento de paternidade. O NPJ tem se 

consolidado como campo de estágio para os cursos de Direito, Psicologia e Serviço 

Social atuando diretamente com população de baixa renda. Em 2017 o NPJ firmou 

Termo de Cooperação Técnica com a Defensoria Pública, onde o Serviço Social 

contribuiu diretamente para o atendimento social, sendo a porta de entrada dos 

atendimentos da Defensoria. 

 

Dentre as ações da agenda, destaque ao processo rigoroso de avaliação conduzido pelo 

B-Lab iniciado em 2015 cujo coroamento ocorreu com a obtenção da certificação no início de 

2016. B-Lab é uma empresa independente, sem fins lucrativos, com sede nos Estados Unidos, 

que tem como intuito reconhecer empresas cujos negócios são orientados como uma força 

para o bem. O processo percorrido envolveu o preenchimento de formulários, entrevistas 

virtuais, e eventual visita in loco da equipe do B-Lab. Ao final desse processo tornou-se uma 

Empresa de Benefício Público ou Empresa B, reconhecida por gerar impacto positivo na 

sociedade. O certificado tem validade de 2 anos, por isso em 2017 houve nova rodada de 

submissão, cujo resultado foi divulgado no início de 2018 e resultou na recertificação 

institucional.  

A intersecção entre os conceitos de EXTENSÃO e de RESPONSABILIDADE SOCIAL 

evidencia várias ações e resultados ocorridos nos âmbitos dos cursos e Escolas. Além disso, 

várias outras ações e resultados institucionais estão apontados em relatório da área disponível 

para consulta. 

 

3.4 Histórico do curso  

O curso de Serviço Social EaD tem sua história pautada na trajetória histórica do curso 

de Serviço Social na modalidade presencial do Centro Universitário do Norte, o qual teve 

sua autorização para funcionamento em 26/06/1998 por meio da portaria 578 (D.O.U-de 

29/06/98, p. 3 –Seção 1), iniciando suas atividades em 24/08/98, mantido pela Sociedade 

de Desenvolvimento Cultural do Amazonas – SODECAM.  

O histórico do curso no Centro Universitário do Norte, tem sido demarcado legalmente 

ao longo de 20 anos de funcionamento na cidade de Manaus. Assim, registra-se que em 

03/04/2001, a Câmara de Educação Superior aprovou a proposta das Diretrizes Curriculares 

do Curso de Serviço Social por meio do parecer CNE/CES 492/2001, No. De processo 

23001,000126/2001-69. Em 18/10/2001, o curso foi reconhecido com o conceito B, pela 

Comissão de Especialistas de Serviço Social do MEC, pela portaria 371 (D.O.U -de 07/02/2002, 

p 13 -Seção 1). Em 15/08/2002, a Diretora do Instituto Cultural de Ensino Superior do 

Amazonas, tornou público a nova estrutura curricular do curso de Serviço Social aprovado pelo 
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Conselho Superior do Instituto através da Resolução n˚. 10-CONSUP passando a vigorar a 

partir do primeiro semestre de 2003.   

A partir da experiência vivenciada no ensino presencial, bem como com o propósito de 

contribuir para ampliação do acesso ao ensino superior, o Uninorte abriu a oferta do curso na 

modalidade EaD para atender a demanda de formação acadêmica com um modelo 

pedagógico de ensino diferenciado à sociedade amazonense. Assim, em 2012 o curso de 

Serviço Social na modalidade EaD obteve autorização para funcionamento pela Secretaria de 

Educação Superior por meio da Portaria n˚. 102012 de 07/11/2008.  

O curso está inserido na Escola de Ciências de Saúde, com proposta pedagógica 

fundamentada nas Diretrizes Curriculares Nacionais, direcionadas pela Associação Brasileira 

de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), configurnado uma formação intelectual 

generalista, o que habilita o profissional formado no Uninorte a atuar nos diversos espaços 

sócio ocupacionais para os quais sua intervenção é demandada.  

Dessa forma, o PPC do curso fundamenta-se nas seguintes legislações: 

a) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/1996, de 20 de dezembro de 

1996;  

b) Lei n. 11788, de 25 de setembro de 2008 (estágios);  

c) Lei n. 12764, de 27 de dezembro de 2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos 

da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista)  

d) Decreto n. 5626, de 22 de dezembro de 2005 (Libras);  

e) Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a graduação em Serviço Social 

(ABEPSS)  

f) Política nacional de estágio da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social – ABEPSS; 

g) Parecer CNE/CES n. 8, de 31 de janeiro de 2007, e; 

h) Resolução CNE/CES n. 2, de 18 de junho de 2007 (carga horária e duração de cursos 

e procedimentos para sua integralização)  

 

Destacam-se ainda as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, das 

relações étnico-raciais e em direitos humanos, respectivamente:  

 Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281, de 25 de junho de 2002 - 

educação ambiental;  

 Parecer CNE/CP n. 003, de 10 de março de 2004 e Resolução CNE/CP n. 1, de 17 de 

junho de 2004 - educação das relações étnico-raciais;  

 Parecer CNE/CP n. 8, de 6 de março de 2012; Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio 

de 2012 - educação em direitos humanos. 

 

O curso de Serviço Social EaD do Uninorte prioriza a articulação dos diferentes saberes 

sistematizados numa perspectiva teórico-metodológica; técnico-operativo e ético-política, 

pois ao longo do período de sua constituição o curso de Serviço Social do Uninorte, vem 

provando sua utilidade nos vários campos da sociedade, adquirindo prestígio 
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primordialmente pelo seu caráter científico e pela qualificação intelectual dos profissionais 

que exercem suas atividades no âmbito institucional numa visão coletiva.  Para os serviços 

ofertados, considerou-se a amplitude da população de Manaus, a característica do potencial 

de desenvolvimento da região, que passa pela fase de transformação econômica e social, 

causando mudanças nos hábitos e costumes dos habitantes de origem, e também na 

necessidade da atuação do profissional de Assistentes Sociais em diversas áreas, sobretudo, 

integrado a uma equipe multiprofissional.   

Alicerçado nos eixos estruturantes nos quais estão balizados os conhecimentos, 

competências e habilidades ao longo do processo de formação, o Curso de Serviço Social EaD  

vem valorizando os fundamentos epistemológicos, na construção do saber acerca da 

realidade social, os fundamentos teóricos e metodológicos, em estratégias de produção do 

conhecimento científico, na diversificação do estudo da questão social e nas suas múltiplas 

interfaces com as ciências da saúde e sociais e aplicadas, e a inserção do graduado em 

diferentes contextos institucionais e sociais de forma articulada com profissionais de áreas 

afins mediante práticas profissionais.  O Amazonas, apresenta significativa oferta de cursos, 

tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância.  

Nessa perspectiva, pontua-se que a histórica da humanidade produziu grandes 

transformações biológicas, científicas, psicológicas, econômicas, culturais e sociais. O mundo 

do atual milênio, corpo de tantas transformações, ocasionou um descompasso, criado entre 

essas revoluções e a adaptabilidade a padrões emergentes. Descompasso esse que cada 

sujeito tem por desafio propor adequações (Bauman, 2003). Face à globalização, cada 

acontecimento repercute em todos os lugares do planeta. Somos testemunhas oculares de tal 

processo por meio de uma fantástica rede de comunicações através de satélite, fibra óptica, 

etc. Por conseguinte, cada acontecimento em uma parte específica do mundo, repercute em 

todo o resto do planeta, ocasionando consequências que podem influenciar os aspectos 

socioculturais de uma sociedade em nível mundial, aprofundando antigas e novas expressões 

da questão social, merecendo atenção especial, por parte do profissional Assistente Social.     

Diante desse contexto, afirma-se como indispensável ao Assistente Social uma formação 

acadêmica que desenvolva um modo de pensar e visualizar os problemas coletivos de forma 

unificada por aspectos interdependentes, ou seja, uma forma holística e crítica no processo 

de vislumbrar o mundo e a vida, capaz de “dar conta” da aproximação da realidade de todos 

estes fatores que se expandem em ritmo acelerado, e que são compartilhados por todas as 

sociedades.  

Avaliando os aspectos Assistentes Sociais característicos da atualidade, convive em seu 

dia-a-dia, com um cenário social marcado por diversos desafios, em função do surgimento de 

novas configurações familiares, de mudanças de valores éticos, morais, religiosos e 

ideológicos, violências, em vários níveis, injustiças sociais, inflação, corrupção, desemprego e 

miséria. Todos estes fenômenos refletem a contemporaneidade do homem apoiada na 

incerteza, no caos e na liquidez dos valores e ideias.  

Diante destas transformações, o profissional de Serviço Social deverá assumir um 

novo perfil – estar preparado para atuar, não simplesmente para o mercado de trabalho, 
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mais exatamente num mercado fruto de necessidades existentes enquanto campo de 

atuação profissional, definido por demandas sociais e por possibilidades de atuação.  

Sabemos que se deve pensar a academia como o lugar para desenvolver, nos alunos, 

aptidões que os capacitem a atuar de forma consoante com o mundo moderno, 

necessitando ser a formação vasta e ampla, de modo a respeitar a diversidade de pontos 

de vista teóricos e metodológicos que existem apoiados em paradigmas e maneiras 

diferentes de conceber a ciência, bem como a multiplicidade de intervenções que propõem, 

dentro de contextos múltiplos de atuação.  

A primeira turma do curso de Serviço Social EaD concluiu o curso em 2017/2, com 

colação de grau no dia 22 de fevereiro de 2018/1.  

 

3.5  Justificativa para a oferta 

 

A universalização do acesso à educação superior constitui-se tema emergente, 

complexo e de fundamental importância para a sociedade brasileira, especialmente se 

considerarmos o cenário da revolução tecnológica, da globalização e das mudanças no mundo 

do trabalho.  

No Brasil, a democratização do acesso e permanência na educação básica ampliou 

excepcionalmente a demanda pela educação superior, o que representa um enorme desafio 

para o país em termos de sistema educacional superior, modos de organização acadêmica e 

modalidades de cursos a serem ofertados. Para tanto, o futuro Assistente Social, ao possuir 

uma formação gerenalista poderá atuar em diversas áreas como: saúde, assistência, 

educação, entre outras. 

No que se refere ao âmbito da saúde da população humana no contexto envolvendo 

o Assistente Social, verificou-se que em função da ampla área geográfica do estado do 

Amazonas, a Macrorregião Amazônia Legal desde a segunda metade do século XX vem 

sofrendo intensos processos de mudanças socioeconômicas, ambientais, de saúde e bem-

estar e onde os conflitos entre desenvolvimento econômico e degradação ambiental são 

constantes. Como resultado dos diferentes processos de ocupação e desenvolvimento 

socioeconômico houve melhorias em alguns indicadores tradicionais de saúde e bem-estar 

(redução da mortalidade infantil e aumento da expectativa de vida), mas também nítida 

degradação ambiental. Dentre os desafios na região, pontua-se a melhoria no contexto da 

Saúde Pública, concernente a melhoria de saúde e bem-estar atrelada a qualidade ambiental 

(FREITAS e GIATTI, 2009). 

A capital abriga a rede de maior complexidade do Estado, a qual é composta por 12 

CAICs, 03 CAIMIs, 02 Policlínicas /SPA, 13 Policlínicas, 06 Maternidades, 05 Pronto-Socorros, 

05 Hospitais, 05 CAPS, 07 SPA, 06 Fundações, 01 Hospital Dia, 220 UBS e 05 Centros 

Especializados Odontológicos. Além de contar com 02 Hospitais Universitários. Do total de 

5.501 leitos SUS cadastrados no CNES em 2009, cerca de 70% são leitos de unidades da 

administração estadual. A capital possui (desde 2009) 802 leitos, 6% a mais que no ano 
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anterior, sendo destes, 327 pediátricos e 475 nas maternidades. O referido relatório afirma 

que apesar de possuir um total de 11.227 servidores prestando serviço nas atividades fins, 

ainda possui déficit de 4.087 servidores, sendo necessária a contratação, imediata, destes 

profissionais. (SUSAM, 2010) 

No interior do estado a rede estadual de saúde é composta por 01 CAPS, 01 UBS, 03 

Hospitais Gerais, 01 Policlínica, 01 Posto de Saúde, 49 Unidades Mistas e 01 SADT.  A rede 

assistencial predominante no interior é a que concentra serviços básicos de saúde, 

essencialmente pela Estratégia Saúde da Família com 226 equipes. Muitas atividades de saúde 

junto às comunidades do interior do Amazonas são desenvolvidas pelas Forças Armadas e 

Organizações Não Governamentais – ONGs, com o Pronto Atendimento Itinerante – Barco 

PAI, coordenado pelo Conselho de Desenvolvimento Humano – CDH e Secretaria de Estado da 

Assistência Social e Cidadania – SEAS (SUSAM, 2010). A assistência em saúde no interior do 

Amazonas é ainda muito precária, precisando de ampliação de estrutura física, serviço e 

profissionais de saúde. Houve no Brasil uma ampliação dos serviços de saúde ligados a rede 

do SUS, o que pode ser visto a atenção básica, com aumento do número de famílias atendidas 

pelo programa Saúde da Família (BRASIL,2011). 

No campo da Proteção Social o Estado conta com um conjunto de equipamentos 

sociais, que possibilitam a abertura de campo de atuação para os Assistentes Sociais. Para o 

desnvolvimento da Política de Assistência Social, pontua-se que esta se divide em Proteção 

Básica e Especial, esta última está subdividida em serviços de Média Complexidade e de Alta 

Complexidade. A alta complexidade “oferece atendimento às famílias, seus membros e aos 

indivíduos com direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram 

rompidos. Neste caso, requerem atenção especializada e acompanhamento monitorado”6. 

Na área da assistência social, destaca-se alguns dos principais equipamentos 

vinculados a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos – 

SEMMASDH7:  

 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) – “O CRAS presta serviços 

continuados de Proteção Social Básica de Assistência Social para famílias, seus 

membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, por meio do PAIF 

tais como: acolhimento, acompanhamento em serviços socioeducativos e de 

convivência ou por ações socioassistenciais, encaminhamentos para a rede de 

proteção social existente no lugar onde vivem e para os demais serviços das 

outras políticas sociais, orientação e apoio na garantia dos seus direitos de 

cidadania e de convivência familiar e comunitária; A existência do CRAS está 

estritamente vinculada ao funcionamento do Programa de Atenção Integral à 

Família – PAIF, ou seja, à implementação do PAIF, co-financiado ou não pelo 

Governo Federal, que constitui condição essencial e indispensável para o 

funcionamento do CRAS”. Em Manaus  os CRAS estão distribuídos por zonas 

                                                 
6 Disponível em: http://semmasdh.manaus.am.gov.br/protecao-social-especial/.Acessado em 20/06/2018 
7 Disponível em:http://semmasdh.manaus.am.gov.br/amine-daou-2. Acessaod em 20/06/2018 

http://semmasdh.manaus.am.gov.br/protecao-social-especial/.Acessado
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sendo estas: Zona Leste com 4 CRAS; Zona Centro-Oeste com 4 CRAS; Zona 

Oeste com com 3 CRAS; Zona Sul com 4 CRAS; Zona Norte com 5 CRAS. 

 S.O.S Funeral – atendendo a população em situação de vulnerabilidade social, 

que não tem condições de garantir o processo de sepultamento de familiares; 

 Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua – 

CENTRO POP, foi inaugurado em 07 de abril de 2011 em Manaus, 

contemplando as orientações da Política Nacional de Assistência Social – PNAS, 

“na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, com texto da Resolução 

nº. 109, de 11/11/2009 e publicada em Diário Oficial da União em 25/11/2009, 

o qual objetiva se configurar como referência e contrareferência para pessoas 

em situação de rua quer sejam jovens, adultos, idosos e/ou grupos familiares 

que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência”. 

 Espaço De Atendimento Multidisciplinar Ao Autista Amigo Ruy- Eamaar: O 

Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy 

– EAMAAR,  Centro de referência  da Prefeitura de Manaus, administrado pela 

Secretaria Municipal da Mulher, Assistência  Social e Direitos Humanos foi 

inaugurado no dia 02 de abril de 2013, objetivando atender de forma integral 

em Educação, Assistência  Social e Saúde, a nível ambulatorial,  a faixa etária  a 

partir  de 6 meses a 14 anos de idade  com diagnóstico de Transtorno do 

Espectro Autismo -TEA e /ou quem não tem diagnóstico, de acordo com o 

Decreto Municipal nº0687, de 03 de novembro de 2010. 

 SAICA – “atende crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por 

meio de medidas protetivas de abrigo (ECA, Art. 101), em função de abandono 

ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que seja 

viabilizado o retorno ao convívio familiar de origem ou na sua impossibilidade, 

encaminhamento para família substituta por meio de Guia de Acolhimento 

expedida pelo o Juizado da Infância e Juventude”. 

Assim, destaca-se que as principais áreas de atuação dos Assistentes Sociais no 

Amazonas, refere-se as áreas da saúde e assistência social. Além da assistência e saúde, a 

educação se apresenta como campo de expansão, pois em 2012 foi aprovada a PEC 03/2012, 

que garante a inserção de Assistentes Sociais e psicólogos nas escolas. Já foram realizados dois 

concursos públicos para as vagas de assistente sócia na escola, com perspectiva de 

crescimento na área, tendo em vista que em todos os municípios do Estado do Amazonas, 

estão previstas escolas. Na capital a Secretaria Estadual de Educação conta com 7 distritos, 

comportando um total de 221 escolas e 25 anexos (SEDUC, 2016). 

Neste contexto, o Centro Universitário do Norte concretiza a formação de profissionais 

de bacharéis em Serviço Social EaD para atuar na: área da saúde, previdência e assistência 

social e outras áreas, formando profissionais com um caráter genérico com qualificação para 

aumentar a demanda destes profissionais no mercado de trabalho em todo o Estado.  
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Sabendo destes fatores e, conforme já preconizado no PDI institucional, a missão do 

Centro Universitário do Norte assume o compromisso com o desenvolvimento humano 

sustentável – social, cultural, tecnológico, ambiental e humano – através de sua concepção e 

desenvolvimento de trabalho pedagógico, da implementação de programas de investigação e 

extensão, de projetos e de atividades que visam a atender a demandas de estudos nas áreas 

de atuação da Instituição, ao focalizar temas e problemas locais e regionais.  

A Instituição utiliza, para a abertura de seus cursos, estudos acerca do mercado de 

trabalho e das necessidades educacionais de Manaus, e região, de forma a assegurar a 

adequada inserção local, cumprindo o seu compromisso educacional. Disso também decorre 

que um dos grandes diferenciais do Curso está no fato de que resta alicerçado em uma visão 

que compreende o mundo como um espaço global e local, capaz de, por intermédio da 

emancipação e da autonomia do indivíduo, ofertar oportunidades condizentes com a 

realidade circundante. E através das análises locais, observou-se a importância de se instalar 

o curso de Serviço Social EaD na Zona Centro Sul de Manaus, para assim agregar não só 

conhecimento aos estudantes locais, quanto para formação profissional de assistente sociais 

qualificados que possam atender a população local. O curso de Bacharelado em Serviço Social 

EaD, em funcionamento na Zona Centro Sul possibilitará aos alunos vivenciarem na prática 

acadêmica, por exemplo, os três níveis de atenção à saúde: primária, secundária e terciária.  

Pois, essa área de abrangência é atendida pelo distrito Sul de Saúde onde encontram-

se as unidades:  Capes III Benjamim Matias Fernandes; Centro de Atendimento Psicossocial 

Álcool e Drogas (Caps AD) Dr. Afrânio Soares; UBS Lúcio Flávio; UBS Mansour Bubol; Instituto 

da Mulher Dona Lindú; Maternidade Balbina Mestrinho; Hospital e pronto e Socorro Dr. 

Fajardo; Hospital e Pronto Socorro João Lúcio Pereira e a Fundação Centro de Controle de 

Oncologia do Amazonas, os quais já são locais de estágio para alunos do Uninorte e 

possibilitam maior formação na prática profissional. 

Diante desse cenário, o Centro Universitário do Norte contribui com a inclusão social 

e o desenvolvimento econômico da região pela proposta de um ensino diferenciado. O seu 

centro de interesse e busca permanente converge para o ensino superior caracterizado pela 

inserção do graduando no mercado de trabalho de uma nova sociedade. A ideia é relacionar 

a teoria à prática, ou seja, o ensino acadêmico deve estar vinculado à prática profissional e à 

realidade social e econômica da região e do país. Por essa razão, o curso de Bacharelado em 

Serviço Social na modalidade EAD do Centro Universitário do Norte contempla dinâmicas e 

estratégias teórico-práticas, objetivando a formação do profissional cidadão, preocupado com 

o desenvolvimento de competências e habilidades.   

Dessa forma, o curso de Bacharelado em Serviço Social EaD do Uninorte é justificado 

frente às perspectivas das necessidades sociais e locais desse profissional na região do 

Amazonas. Destacando a autonomia acadêmica na construção de seu conhecimento, fator 

indispensável para a formação de um profissional ético, preparado a atuar com qualidade nas 

atividades de profissionais, desenvolvendo competências e habilidades essenciais capaz de 

inserir no processo de formação da sociedade e responder às prementes expressões da 

questão social.   



42 

  

O Assistente Social formado no Uninorte possui diferencial em sua formação que o 

destaca dos demais egressos de outras instituições de Manaus. As principais diferenças estão 

inicialmente dentro do próprio ambiente acadêmico. Os discentes são preparados para 

atuação profissional nos espaços sócio-ocupacionais, pois são preparados a partir da 

oportunidade de iniciar práticas externas (visitas técnicas), aulas em ambiente laboratoriais 

com cenários de simulações desde o 1º período do curso, metodologias de ensino centrada 

no aluno, de modo a desenvolver autonomia do aluno no seu processo de aprendizagem, 

sobretudo em um contexto de ensino à distância, uma vez que exige autonomia e gestão do 

tempo. Uma vez que, não só as aulas teóricas buscam estas mudanças, como também as aulas 

práticas laboratoriais básicas, como na disciplina de Práticas em Serviço Social I, II e III, onde 

são trabalhadas estações de aprendizagem dinâmicas com maior intensidade. 

Destaca-se, as metodologias ativas, como um dos pontos-chave para o processo de 

ensino aprendizagem, pois segundo Diesel et al., (2017), é nessa perspectiva que se situa o 

método ativo - tido como sinônimo de metodologias ativas - como uma possibilidade de 

deslocamento da perspectiva do docente (ensino) para o estudante (aprendizagem), ideia 

corroborada por Freire (2015) ao referir-se à educação como um processo que não é realizado 

por outrem, ou pelo próprio sujeito, mas que se realiza na interação entre sujeitos históricos 

por meio de suas palavras, ações e reflexões. Com base nessa ideia, é possível inferir que, 

enquanto o método tradicional prioriza a transmissão de informações e tem sua centralidade 

na figura do docente, no método ativo, os estudantes ocupam o centro das ações educativas 

e o conhecimento é construído de forma colaborativa. 

O curso de Graduação em Serviço Social na modalidade EaD do Uninorte mostra seu 

diferencial na formação de egressos, pautado na visão em formar profissionais capacitados 

nas diversas áreas do conhecimento e habilitado para o atendimento das necessidades 

regionais, como é regulamentado na DCN do curso, possibilitando assim o desenvolvimento 

de competências e habilidades para o exercício nos diversos espaços de atuação do Assistente 

Social e atento para a realidades locais. O Assistente Social egresso do Uninorte poderá, ainda, 

ter maior aderência ao mercado de trabalho local,  pois é preciso notar a existência de uma 

significante via de acesso do egresso ao mercado de trabalho também fora dos grandes 

centros urbanos, bem como no próprio estado do Amazonas, pois em decorrência da 

dimensão geográfica os municípios ainda apresentam carência de profissionais para atuar 

nestes, de modo a atender as diversas políticas sociais: Saúde, Assistência, Educação dentre 

outras. Tal necessidade se dá em todo o Estado e, principalmente, de serviços de saúde e 

assistência nos municípios do interior. 

Utilizando desta premissa, o Uninorte não só capacita seus docentes para aplicar estas 

metodologias aos alunos, como também garante, que os docentes sejam qualificados para o 

desenvolvimento de aulas mais dinâmicas que possam levar o aluno a ser participativo e o 

principal protagonista no processo de ensino-aprendizagem.  

Assim, a profissão também se torna cada vez mais requisitada, à medida que se verifica 

a diversificação da demanda para o Assistente Social. Pois, cada vez mais o Assistente Social 

tem sido demandado para atuar no campo da assessoria e consultoria, sobretudo no âmbito 
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dos órgãos governamentais, bem como um crescimento para atuação em pesquisas, 

treinamentos em equipes interdisciplinares e para atuação em organismos não 

governamentais de naturezas diversas. 

Sendo assim, nosso aluno está sendo preparado para  atuar como Assistente Social, 

instrumentalizado para  o desevolvimento de ações efetivas no sentido de atender a demanda 

do público atendido no âmbito das políticas públicas, bem como no âmbito da assessoria e 

consultoria, seja para instituições públicas e/ou privadas, estimulando-o a reconhecer a 

importância do conhecimento sobre as expressões da questão social, seja no campo da saúde, 

assitência, previdência, jurídica, meio ambiente, movimentos sociais. Além disso, ao participar 

das atividades de extensão e responsabilidade social, nosso aluno tem contato com a 

sociedade e a comunidade mostrando como ele está sendo preparado para exercer sua 

profissão, uma vez que possui uma formação genérica. 

Diante do exposto, considerando a dinâmica da região e a necessidade de ampliação 

do curso de Serviço Social, o Uninorte se propôs a implementar o curso de Serviço Social na 

modalidade à distância, numa perspectiva que pudesse atender as necessidades do aluno 

trabalhador. Dessa forma, a proposta se pautou na flexibilidade do horário para que este 

aluno pudesse conciliar trabalho e faculdade, uma vez que o perfil do alunado dos alunos do 

Serviço Social em Manaus, é de um grupo que precisa trabalhar para custear as despesas da 

família, bem como da faculdade. 

Para tanto, o curso oferece, para além da flexibilidade, infra-estrutura de laboratório 

modernos, aulas presenciais das disciplinas, onde o aluno é sendo inserido desde o 1º período 

em atividades práticas, com o desenvolvimento de metodologias ativas apropriadas para o 

desenvolvimento de competências e habilidades. No que se refere as disciplinas presenciais, 

estas são ministradas pelos professores de formação em Serviço Social, uma vez que as 

disciplinas são de atribuição privativa do curso. Os alunos contam com orientações 

presenciais, para o acompanhamento sistemático para as disciplinas de Estágio e Trabalho de 

Conclusão de Curso, atendendo as diretrizes concernente a apresentação pública deste. 

Os Estágios Supervisionados com os alunos dos 3 últimos períodos ocorrem em 

Unidades de Saúde, CRAS, Maternidades, Projeto de Extensão do curso, dentre outros espaços 

conveniados com a IES. Desta forma, o discente do Uninorte tem uma formação que o 

direciona para o fazer profissional com competências necessárias para sua atuação nos 

diversos espaços sócio-ocupacionais. 

Assim, a implantação do Curso de Serviço Social em EaD atende, no âmbito do estado 

do Amazonas, às demandas geradas pelo contexto econômico, social e político, aos princípios 

da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao Plano de Desenvolvimento da Educação, 

à função social e às finalidades do Uninorte, assim como às diretrizes curriculares nacionais e 

às orientações da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS, 

contribuindo para o incremento da qualidade dos serviços prestados à sociedade, uma vez 

que forma o Assistente Social, por meio de um processo de apropriação e de produção de 

conhecimentos científicos, capaz de impulsionar a formação humana articulados aos 

processos de democratização e justiça social. 
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3.6 Objetivos do curso 

Geral:  

Formar bacharéis em Serviço Social, numa perspectiva generalista nos aspectos intelectual e 

cultural, capacitados para o pleno exercício da profissão, comprometidos com uma formação 

sólida e postura ético-política, para atuar o enfrentamento das diversas expressões da 

questão social, com competência teórico-metodológica e técnico-operativa, desenvolvendo 

competências e habilidades para implementação das políticas públicas nos diversos espaços 

de atuação profissional, na perspectiva da efetivação dos direitos sociais e humanos, 

possibilitando a ampliação da cidadania e participação democrática. 

 

Específicos: 

a) Possibilitar formação ao aluno sobre o estudo de fundamentos teórico-metodológicos, 

ético-políticos, técnico-operativos e formativos; 

b) Qualificar o aluno para conhecer e interpretar a formação sócio-histórica da sociedade 

brasileira e, nesse contexto, a profissão de Serviço Social como uma das 

especializações do trabalho coletivo.  

c) Estimular uma postura investigativa e de produção de conhecimentos no tratamento 

analítico da questão social e das formas de enfrentamento efetivadas pelo Estado e 

por iniciativas das instituições da sociedade civil, através das políticas sociais, em 

função da sistematização teórica e prática do exercício profissional.  

d) Desenvolver competências e habilidades para a apreensão das demandas 

consolidadas e emergentes postas ao Serviço Social, visando formular respostas 

profissionais que potencializem o enfrentamento da questão social; 

e) Desenvolver competência teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política 

para proposição de estratégias, a partir de uma visão crítica da realidade social, de 

modo a contribuir na solução dos problemas e questões dos sujeitos envolvidos; 

f) Orientar o aluno no aprofundamento da reflexão sobre o objeto e processos de 

trabalho do Serviço Social; 

g) Fortalecer a postura ético-política do aluno diante das grandes questões sociais na 

contemporaneidade; 

h) Orientar os alunos na formulação e implementação de propostas de intervenção 

profissional, nas áreas de atuação do Serviço Social; 

i) Facilitar a inserção do aluno no espaço ocupacional da profissão por meio do 

acompanhamento sistemático no campo de estágio; 

j) Oportunizar espaços, momentos e atividades educativas interdisciplinares e 

comunitárias para a realização das atividades complementares à formação; 
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k) Provocar reflexões e elaborações de trabalhos de natureza científica com os alunos 

oriundas da vivência e realização de processos investigativos no espaço sócio-

ocupacional da profissão e/ou articuladas com o ensino. 

l) Estimular a participação dos alunos em atividades complementares à formação 

oferecidas tanto interna quanto externa a instituição. 

 

Os objetivos estabelecidos relacionam-se às habilidades e competências previstas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) Resolução Nº 15, de 13 de março de 2002, Resolução 

Nº 2, de 18 de junho de 2007 pareceres homologados que deram origem à resolução, bem 

como às habilidades competências definidas no âmbito institucional e da Escola a que 

pertence o curso.  A descrição das competências encontra-se detalhada no próximo item. 

Além de uma formação completa, o curso contempla características locais e regionais, 

e considera novas práticas emergentes no campo do conhecimento do curso. O curso de 

Serviço Social EAD do Uninorte tem como foco reconhecer o aluno como centro no processo 

de ensino aprendizagem. Para tanto, as metodologias ativas desenvolvidas no curso como: 

mapa conceitual, visita técnica, problematização, aprendizagem por projetos, simulação em 

laboratórios, estudo de caso, buscam desenvolver o aluno, de modo que para além de “saber 

fazer”, este também seja capaz de:  

1. Pensar soluções criativas, transmitindo suas ideias, tanto de modo escrito como 

oralmente;  

2. Interpretar dados e tomar decisões fundamentadas;  

3. Trabalhar em grupo e tenha iniciativa, entre outras características desejáveis.  

 

A partir dessas três diretrizes o curso de Serviço Social possibilita que o aluno se 

aproporie de conteúdos relacionados ao campo de atuação, e articule conhecimentos, 

habilidades e atitudes aos problemas que emergem nos diversos espaços ocupacionais. 

Destaca-se que esse perfil considera que o futuro profissional irá se deparar com ambientes 

de trabalho complexos, o que irá exigir a articulação de competências e habilidades para 

proposição de ações criativdas e inovadoras.  

Nesse sentido, o curso por meio das metodologias propostas, busca aproximar o 

estudante da realidade local ao realizar atividades práticas no contexto das comunidades no 

entorno do Centro Universitário do Norte, exigindo deste o conhecimento acerca do modo de 

vida da população amazonense, bem como quando articula as ações em organizações 

governamentais e não-governamentais. Vale ressaltar que, nesse momento o estudante é 

desafiado a conhecer a realidade local, devendo fazer a relação com a realidade macro, 

regional e local. 

Para atender esse pressuposto, o curso trabalha a temática na disciplina Antropologia 

e Cultura, Desafios Contemporâneos, de modo a compreender e analisar o contexto local, 

sobretudo no que se refere as demandas da população local como: indígenas, ribeirinhos, 

pescadores, agricultores, quilombolas dentre outras categorias que se expressam no cotidiano 
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do contexto social da amazônia. Pois, a exemplo da população ribeirinha exige-se um conjunto 

de estratégias para garantir o acesso dessa população à direitos e benefícios sociais, uma vez 

que a logística na região se apresenta como um desafio a romper.  

Alé disso, a Escola de Saúde, desenvolve semestralmente o Projeto Angatu que, tem 

como objetivo discutir a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e 

Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena em nosso país em nossa região, de modo a 

possibilitar ao estudante a aproximação com a realidade das problemáticas local, porém 

global. As disciplinas de Práticas em Serviço Social I, II e III ao desenvolver estudos de caso, 

simulação realísiticas (baseda em cenários locais) e visitas técnicas nos espaços sócio-

ocupacionais dos Assistentes Sociais em Manaus, possibilitam uma formação, tendo como 

pano de fundo a realidade local de atuação profissional, articulando com o contexto regional 

e nacional. 

Há um quadro no item 4.5 que evidencia essa relação explicitando a coerência absoluta 

entre objetivos do curso, definidos a partir das habilidades e competências previstas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, institucionais e da Escola, matriz curricular e perfil do 

egresso, sempre respeitado o contexto educacional cuja expressão máxima se materializa no 

perfil dos estudantes. 

 

3.7 Perfil profissional do egresso (competências enfocadas)  

O perfil profissional do egresso é fruto das competências expressas na Diretriz 

Curricular Nacional, Resolução Nº 15, de 13 de março de 2002, Resolução Nº 2, de 18 de junho 

de 2007 pareceres homologados que deram origem à resolução, considerando as orientações 

nacionais da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social - ABEPSS, e também 

é fruto das competências institucionais definidas no âmbito da Rede Laureate, competências 

da Escola ou área de formação, e competências específicas do curso. 

As competências institucionais estão presentes em todos os cursos da Instituição e 

consistem em competências básicas também denominadas de softskills, desejadas em todos 

os ambientes e situações de trabalho, e são medidas internamente por uma ferramenta 

denominada Laureate Professional Assessment – LPA. As competências das Escolas são 

aqueles relevantes à área de formação, e as competências do curso são exclusivas. Nesse 

sentido, o processo de ensino aprendizagem do curso se estabelece a partir da seguinte 

estrutura a seguir, uma vez que o modelo de ensino parte de uma uma visão Macro 

(competências) para o Micro (aulas e suas respectivas ferramentas): 
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Assim, o mapa de competências do curso de Serviço Social EaD expressa o perfil 

profissional do seu egresso. 

Essas competências colaboram na construção do perfil profissional do egresso definido 

para o curso. O curso forma profissionais para atuação em âmbito nacional, mas privilegia 

nas discussões e exemplos tratados em classe situações e necessidades locais e regionais. 

Como forma de garantir a inclusão de demandas emergentes do mundo do trabalho, o curso 

apoia-se na revisão constante de seus Planos de Ensino, bem como em suas características de 

flexibilidade, garantidas com a oferta de disciplinas Optativas. 

Compreendendo que não basta definir um perfil profissional de seu egresso, sem as 

necessárias evidências relativas à evolução de sua carreira no mercado de trabalho e a 

satisfação do aluno nessa trajetória, a Instituição conta com pesquisas anuais, denominadas 

Student Outcomes, que permitem uma avaliação contínua e sistemática da Instituição no que 

tange à satisfação, ao acompanhamento e ao monitoramento profissional dos concluintes. 

São acompanhados os resultados dos egressos em relação a sua atuação profissional, taxas 

de empregabilidade, evolução da carreira e salarial. Essas informações servem de insumo ao 

planejamento acadêmico e avaliação da eficácia dos cursos em relação a empregabilidade.  

 Diante do exposto, detaca-se que a formação profissional deve viabilizar uma 

capacitação teórico-metodológica e ético-política, como requisito fundamental para:  

 O exercício de atividades técnico-operativas, com vistas à apreensão crítica dos 

processos sociais numa perspectiva de totalidade;   

 Análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo as 

particularidades do desenvolvimento do capitalismo no país;  

 Compreensão do significado social da profissão e de seu desenvolvimento sócio-

histórico, nos cenários internacional e nacional, desvelando as possibilidades de ação 

contidas na realidade;  

Competências 
profissionais

Mapa curricular

Plano de Ensino

Planos de 
Aulas

Ferramentas 
de práticas*



48 

  

 Identificação das demandas presentes na sociedade, visando formular respostas 

profissionais para o enfrentamento da questão social, considerando as novas 

articulações entre o público e o privado.  

 

Estes elementos estão em consonância com as determinações da Lei n. 8662, de 7 de 

junho de 1993, que regulamenta a profissão de Assistente Social e estabelece as seguintes 

competências e habilidades técnico-operativas: 

 Formular e executar políticas sociais em órgãos da administração pública, 

empresas e organizações da sociedade civil;  

 Elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos na área social;  

 Contribuir para a viabilizar a participação dos usuários nas decisões 

institucionais;  

 Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais; 

 Realizar pesquisas que subsidiem formulação de políticas e ações profissionais;  

 Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública, empresas 

privadas e movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais e à 

garantia dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;  

 Orientar a população na identificação de recursos para atendimento e defesa de 

seus direitos;  

 Realizar estudos sócio-econômicos para identificação de demandas e 

necessidades sociais;  

 Realizar visitas, perícias técnicas, laudos, informações e pareceres sobre matéria 

de Serviço Social;  

 Exercer funções de direção em organizações públicas e privadas na área de 

Serviço Social;  

 Assumir o magistério de Serviço Social e coordenar cursos e unidades de ensino;  

 Supervisionar diretamente estagiários de Serviço Social.  

 

No que se refere a Escola de Ciências da Saúde do Centro Universitário Norte, destaca-

se o mapa conectivo de aprendizagem dos cursos vinculados a referida escola, destacado-se 

neste caso, os alunos do curso de Serviço Social EaD. 

MAPA CONECTIVO DE APRENDIZAGEM: SERVIÇO SOCIAL EAD 

Competências Gerais Competências Escola Competências Curso 

I.ANALISAR E RESOLVER PROBLEMAS 

II.APRENDER E AUTODESENVOLVER-SE 

III.COMUNICAR-SE ORALMENTE E POR 
ESCRITO 

IV.ATINGIR OBJETIVOSADAPTAR-SE À 
MUDANÇA 

V.TRABALHAR EM EQUIPE 

VI.ADAPTAR-SE À MUDANÇA 

VII.ATENÇÃO À SAÚDE - Desenvolver 
ações de promoção, prevenção, proteção 
e reabilitação da saúde, apresentando 
prática integrada com as instâncias do 
sistema de saúde, respeitando padrões de 
qualidade, segurança do paciente/cliente, 
autocuidado e princípios da 
ética/bioética, com resolutividade em 
saúde nos níveis individuais e coletivos. 

VIII.TOMADA DE DECISÕES - Decidir, 
avaliar e sistematizar o uso, a eficácia e o 
custo-efetividade da força de trabalho, de 
medicamentos, de equipamentos, de 

XIV.Projetos Sociais - Elaborar, executar e 
avaliar planos, programas e projetos na 
área social. 

 

XV.Políticas Sociais - Formular, executar e 
avaliar políticas sociais em órgãos da 
administração pública, empresas e 
organizações da sociedade civil. 

XVI.Benefícios e Serviços Sociais - 
Planejar, organizar e administrar 
benefícios e serviços sociais em órgãos da 
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procedimentos e/ou de condutas com 
base em evidências científicas. 

IX.ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO - 
Administrar e gerenciar tempo, processos 
e recursos humanos, físicos, materiais e 
de informação em saúde para garantir a 
operacionalização da profissão. 

X.COMUNICAÇÃO EM SAÚDE - Utilizar a 
comunicação verbal, não-verbal, leitura e 
escrita garantindo a interção 
interprofissional e interpessoal, a 
confidencialidade das informações e o 
domínio de línguas estrangeiras, 
tecnologias de comunicação e 
informação. 

XI.LIDERANÇA - Liderar equipes, 
processos ou serviços com 
responsabilidade, empatia e 
compromisso, visando o bem estar da 
comunidade.  

XII.  EDUCAÇÃO PERMANENTE - Aprender 
continuamente demonstrando 
responsabilidade e compromisso com a 
sua educação e o treinamento das futuras 
gerações de profissionais. 

XIII. VISÃO BIOLÓGICA INTEGRADA - 
Analisar de forma integrada as bases da 
formação e funcionamento dos 
organismos, visando a compreensão e 
manutenção da saúde e bem-estar 
individual e coletivo.  

administração pública, empresas e 
organizações da sociedade civil. 

XVII.Pesquisa Social - Desenvolver 
pesquisas sociais, visando subsidiar as 
ações profissionais, nos diversos espaços 
socio- ocupacionais. 

XVIII.Assessoria e Consultoria Social - 
Prestar assessoria e consultoria a órgãos 
da administração pública e movimentos 
sociais, relacionadas as políticas sociais e 
a garantia de direitos civis, políticos e 
sociais da coletividade.  

 

XIX.Acesso a Garantia de Direitos - 
Viabilizar o acesso aos direitos da 
população usuária dos serviços sociais nos 
diversos espaços sócio-ocupacionais. 

XX. Contole Social - Contribuir para a 
viabilizar a participação dos usuários nas 
decisões institucionais. 

XXI.Gestão - Exercer funções de direção 
em organizações públicas, privadas e do 
terceiro setor na área de serviço social e 
áreas afins. 

 

Nessa perspectiva, espera-se que o perfil profissional do egresso do curso de Serviço 

Social EaD, com base na formação crítica, tenha uma postura humanitária, com autonomia 

intelectual e com  capacidade de construir argumentos e críticas, propondo ações em sua área 

de atuação com domínio teórico-metodológico e técnico-operativo, reafirmando o 

compromisso e o posicionamento ético-político na defesa dos direitos, alinhado com a 

legislação e o código de ética profissional em vigor, apreendendo de forma crítica os processos 

sociais numa perspectiva de totalidade, bem como compreender o significado social da 

profissão e de seu desenvolvimento Sócio-Histórico, nos cenários internacional e nacional, 

desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade, identificando ainda as demandas 

presentes na sociedade, visando a formular respostas profissionais para o enfrentamento da 

questão social. Além disso, espera-se que o egresso desenvolva habilidades de tecnologias da 

informação como estratégia para garantia de direito.  

 

3.8 Requisitos de acesso  

Estão aptos a ingressar no curso os estudantes que possuam ensino médio completo 

(segundo grau). Candidatos que cursaram o ensino médio no exterior devem apresentar 

declaração de equivalência de estudos homologada pela Diretoria de Ensino mais próxima. 

Candidatos estrangeiros devem apresentar duas cópias autenticadas do Registro Nacional de 

Estrangeiros – RNE, certificado de conclusão do ensino médio, com visto do cônsul brasileiro 

no País de origem, bem como declaração de equivalência de estudos. 
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Candidatos podem apresentar o resultado do ENEM ou submeterem-se ao processo 

seletivo, programado ou agendado, seguindo o Edital do Processo Seletivo da Instituição. 

Candidatos portadores de diploma de nível superior estão dispensados de realização de 

processo seletivo. 

 

4) CURRÍCULO  

4.1 Estrutura curricular e coerência com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

A proposta curricular de todos os cursos da Instituição é marcada pela flexibilidade 

que se materializa na oferta de disciplinas Optativas na modalidade online, ou presencial em 

mais de um turno e campus. Além da flexibilidade no âmbito do curso, há flexibilidade 

intercursos, seja no âmbito de uma mesma Escola, seja no âmbito institucional, facilitando a 

eventual mudança ou opção por um segundo curso de área de conhecimento comum ou 

diversa, dado que há disciplinas comuns aos vários cursos, sejam elas institucionais, ou 

pertencentes a uma mesma Escola, que podem ser aproveitadas. Isso contribui para a redução 

do tempo de formação e motiva o estudante a continuar estudando. 

Ainda com relação às disciplinas Optativas, são elas que viabilizam a oferta da disciplina 

de Libras, obrigatória nesse formato em todos os cursos, exceto nas licenciaturas que assume 

característica obrigatória. 

A interdisciplinaridade também é marcante na matriz curricular do curso e se 

materializa da seguinte forma: o aluno cursa a disciplina Instrumentos, Estratégias e Práticas 

Contemporâneas em Serviço Social, na qual aborda de forma conceitual e histórica acerca da 

multi-inter-transdisciplinaridade. Discute ainda as relações profissionais e os contextos que 

envolvem a interdisciplinaridade no cotidiano da práxis, seus limites e desafios, de modo que 

este aluno tenha conhecimento de conceitos fundamentais para o desenvolvimento de 

competências e habilidades para liderança de trabalho em equipe multiprofissional e 

interdisciplinar, uma vez que o estudante de Serviço Social precisa estar apto a assumir 

posições de liderança, posição esta que exige capacidade de gerir pessoas, bem como ter a 

capacidade para  o processo de tomada de decisões.  

A interdisciplinaridade, é concebida como um debate transversal no curso, 

incorporada no conjunto das disciplinas da matriz do curso. Dessa forma, a temática é 

debatida, ainda, no âmbito da disciplina de Práticas em Serviço Socia I, II e III, as quais fazem 

a reflexão sobre o trabalho na dimensão multi e interdisciplinar, na busca de desenvolver 

habilidades como: a comunicação, a articulação institucional e a mediação de conflitos para o 

desenvolvimento de competências e habilidades técnico-operativas para a intervenção 

profissional.  Momento em que o aluno realiza um conjunto de metodologias ativas como 

visita técnica, simulação complexa, treino de habilidades dentre outras.  A avaliação semestral 

também tem um caráter interdisciplinar, pois a mesma é composta por questões que buscam 

identificar o desenvolvimento de competências e habilidades. Registra-se que a Matriz 

Curricular, é fundamentada em blocos de conhecimento, de modo a integrar unidades 

curriculares numa perspectiva interdisciplinar por meio de um conjunto de atividades 
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acadêmicas, a exemplo da simulação interprofissional realizada com outros cursos da Escola 

de Saúde. A extensão também realiza projetos guarda-chuva, com a inserção de discentes e 

docentes de todos os cursos, de forma a trabalhar a perspectiva interdisciplinar, buscando 

superar a fragmentação de conteúdos na organização curricular. 

A carga horária total do curso está em acordo com a Res. CNE/CES, n. 3, de 2 de julho 

de 2007 que determina que a carga horária mínima do curso deve ser calculada em horas de 

60 minutos.  

Considerando que a preocupação é com o resultado de aprendizagem dos estudantes 

(Learning Outcomes), a metodologia que conduz o processo de ensino-aprendizagem é 

fundamental. O Modelo Educacional adotado pelo Uninorte, baseia-se, principalmente, em 

metodologias ativas apoiadas em um conjunto de ações que compõem sequências didáticas 

de aula e que ilustram os Portfólios Docentes. Todas as ações educacionais, independente a 

mídia da disciplina ou curso, têm como premissa a acessibilidade pedagógica e metodológica, 

ou seja, buscam atingir todos os perfis de estudante, incluindo alunos com deficiências físicas 

ou cognitivas, e com diferentes estilos de aprendizagem.  

Com vistas a garantir resultados de aprendizagem é disponibilizado um módulo no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard), além de tutoriais que detalham as 

características da modalidade de educação a distância e o funcionamento do ambiente 

promovendo a familiarização dos estudantes com a modalidade a distância. 

Essa temática de acessibilidade metodológica será tratada em detalhe na seção 6 e 

também na seção 16. 

Outro ponto de destaque no Modelo Educacional é a obrigatória articulação entre 

teoria e prática, fundamental à metodologia ativa, cujo pressuposto é que se aprende melhor 

fazendo (ou simulando), e esse movimento permanente de ir e vir, facilita e legitima o 

processo de ensino-aprendizagem.  Essas evidências constam no corpo da matriz curricular 

indicando os blocos de práticas e as disciplinas de cunho teórico.  O curso de Serviço Social 

EaD possui se apropriou das práticas  inovadores, possibilitando os resultados efetivos no 

ensino, pois busca potencializar e desenvolver competências e habilidade por meio de 

simulação complexa em ambiente simulado em laboratório, dentre outras. Para o 

desenvolvimento de habilidades o aluno participa de aulas, em enfermaria (laboratório), onde 

o aluno tem a oportunidade de estabelecer a relação teoria x prática, refletindo acerca da 

melhor forma de realizar, por exemplo, um atendimento social.  

A matriz curricular apresenta um elenco de disciplinas a serem cursadas pelo 

estudante que, naturalmente, consideram a construção de conhecimentos, partindo de 

fundamentos da área de conhecimento até alcançar disciplinas de cunho profissional. 

Paralelamente, o Modelo Educacional, prega que a relação teoria e prática permeie todo o 

percurso de formação disciplinas do estudante e dessa forma as têm seus Planos de Ensino 

balizados. O percurso de formação do curso de Serviço Social está representando no item 4.4 

de forma espacial.  
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Assim, para além dos pressupostos e conceitos contidos no Modelo Educacional 

Laureate, o Curso de Serviço Social EaD, alinhado e embasado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, desenvolve-se organizado a partir dos núcleos de fundamentação. 

 
Figura 4: Estrutura do Currículo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A seguir, a figura apresenta o percurso pedagógico de formação profissional em 

Serviço Social EaD, ilustrando a disposição das unidades curriculares em graus de 

complexidade e interligadas com o intuito de promover o desenvolvimento das competências 

do profissional de Serviço Social, considerando que a “formação profissional se constitui de 

uma totalidade de conhecimentos”. Nesse sentido, o percurso articula os eixos de 

fundamentação do curso, favorecendo a “uma nova forma de realização das mediações - aqui 

entendida como a relação teoria-prática - que deve permear toda a formação profissional, 

articulando ensino-pesquisa-extensão”. (ABEPSS, 1996, p.9). 
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Figura 5: Percurso Pedagógico do Curso de Serviço Social 

 
 

 

4.2 Concepção do currículo (eixos de formação)  

São referenciais institucionais destacados no Projeto Pedagógico Institucional – PPI, 

inserido no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2018-2022): 

 Modernização e eficiência de proposições de gestão educacional que garantam a 

sustentabilidade de projetos educacionais com alto nível de qualidade; 

 Atualização das matrizes curriculares, considerando diretrizes curriculares nacionais, 

demandas mercadológicas e legislação vigente; 

 Coerência das proposições educacionais e do perfil do egresso com o mundo do 

trabalho, focando na empregabilidade; 

 Sinergia nas/entre as áreas de conhecimento, criando uma grande rede de 

relacionamentos.  

 BaseDo nas melhores práticas mundiais, na educação de vanguarda, regulações 

específicas nacionais, na excelência, na internacionalidade, responsabilidade social e 

na formação interprofissional, o Modelo Educacional, propõe que a formação do 

profissional ocorra sob aprendizagem baseaDa em competência, tendo o estudante 

adulto como centro do processo e construtor de sua aprendizagem, mobilizando 

habilidade, conhecimento e atitude na resolução de situações e que o docente 

facilitador guie a promoção da aprendizagem experiencial, profunda e significativa, 

segundo os princípios andragógicos. 

 As premissas do Modelo Educacional estão pautadas no conceito de redes cooperação, 

onde o capital intelectual, os especialistas e os demais recursos necessários ao 
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desenvolvimento de metodologias inusitadas de ensino e aprendizagem estão 

disponíveis para todas as instituições componentes dessa rede, por meio de uma 

abordagem suprainstitucional, considerando o propósito do conjunto agregado em 

prol da melhoria contínua. 

 A colaboração entre os elementos da rede Laureate promove uma perpectiva 

multicultural, valorizando e incluindo ideias para o avanço da sociedade local, ao 

mesmo em que estimula o trabalho entre equipes transdisciplinares. Essa dinâmica 

inspira novas formas de atuação e gestão universitária em ambientes complexos. 

 

Pensar o Modelo Educacional numa perspectiva de sistema interligado possibilita, em 

síntese: 

 Valorizar a competência de renomados profissionais do Uninorte, oportunizando que 

suas contribuições sejam socializadas entre as demais unidades educacionais; 

 Enriquecer o trabalho educacional considerando contribuições advindas de diferentes 

cenários, enriquecidos por traços culturais que possibilitam a ampliação das 

perspectivas de abordagem dos temas constituintes das proposições curriculares;  

 Aproveitar a multiplicidade de saberes e experiências dos participantes no 

desenvolvimento de uma rede de inovação, que pela sua dinamicidade promova a co-

criação de saberes e de projetos inovadores em educação; 

 Contar com múltiplos olhares e distintas experiências para avaliar o trabalho 

realizado e pensar em melhorias contínuas a serem efetivadas. 

Esses elementos permeiam, em maior ou menor grau, todos os cursos da Instituição. 

Além dos diferenciais institucionais, presentes nos conteúdos curriculares e 

curriculares, há ainda os diferenciais da Escola a qual pertence o curso que resultam da 

sinergia oriunda do agrupamento de cursos de áreas de conhecimento afins. Esses diferenciais 

da Escola estão materializados na matriz curricular do curso a partir da organização em eixos 

de formação e blocos de conhecimento. 

Antes de avançar cabe um esclarecimento sobre conteúdos curriculares, isso é, 

presentes no PPC, não necessariamente expressos na matriz curricular. Neste aspecto 

destaque especial é dado aos vértices de pesquisa e extensão cujo calendário acadêmico 

materializa ações dessa natureza. 

O currículo está organizado em blocos de conhecimentos, sendo estes: 

Comportamento e Sociedade, Práticas e Habilidades, Práticas Complementares, Gestão e 

Saúde Coletiva, Estágios Supervisionados, Pesquisa e Optativas. Estes são organizados de 

forma longitudinal e transversal, de modo que integrem a experiência prática ao ensino da 

ciência básica e potencialize o uso de aprendizado em pequenos grupos. A organização 

curricular por área de conhecimento ou por conjunto de competências transforma a sala de 

aula em espaços de reflexão, de situações de aprendizagem ativas e enriquecedoras. 

O bloco Comportamento e Sociedade traz a discussão das relações humanas, do 

comportamento nos diversos contextos e através de diversas abordagens teóricas e práticas, 
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das questões técnicas, éticas, políticas e sociais e sua interação com a saúde e a qualidade de 

vida, a educação e direitos humanos. A consciência social, humanística, ética e de cidadania 

são abordagens distribuídas em todas as unidades curriculares, por ser de responsabilidade 

de todos os educadores. O acadêmico é estimulado a criar um grau de consciência de forma 

a estimular os valores éticos e bioéticos. 

O bloco de Gestão em Saúde e Saúde Coletiva contempla o estudo das políticas 

organizacionais e administrativas relacionadas à Saúde. Trata dos conteúdos relacionados ao 

Sistema Único de Saúde, legislações, política, filosofia, programas comunitários e 

interdisciplinares. Contempla ações e estratégias profissionais voltadas para prevenção e 

assistência. 

O bloco de Práticas e Habilidades traz a formação profissionalizante não somente com 

ênfase à tecnologia sofisticada, mas também à realidade de atuação do profissional, com 

espírito crítico, criativo e aberto para a eventual absorção de novas técnicas. Alinhado com as 

DCNs, o curso de Graduação de Serviço Social EaD do Centro Universitário do Norte 

desenvolve uma formação essencialmente generalista. As unidades curriculares estão 

fundamenetalmente no bloco de Comportamento e Sociedade. 

O bloco dos Estágios Curriculares Obrigatórios é um elemento essencial para a 

consolidação final da articulação entre a formação teórica e a prática profissional, que foi 

iniciada no primeiro semestre. Este bloco assegura que a carga horária total de Estágios esteja 

de acordo com o disposto nas DCNs, que exige um mínimo de 20% da carga horária total do 

curso nesta modalidade. 

O bloco de pesquisa incentiva o desenvolvimento de um Trabalho de Conclusão de 

Curso que nasce das experiências propiciadas pelas atividades ao longo do curso e finaliza com 

os estágios supervisionados. 

No curso de Serviço Social não se desenvolve o bloco de Fundamentação Biológica e 

Estrutura e função, somente os blocos: Comportamento e Sociedade, Práticas e Habilidades, 

Práticas Complementares, Pesquisa, Gestão e Saúde Coletiva, Optativas e Estágio 

Supervisionado, conforme observa-se na fugura. 
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Figura 6: Blocos de conhecimento da Escola de Saúde 

 

 

Além de contemplar os diferenciais institucionais e da Escola, a matriz curricular do 

curso preza, sobretudo, pela formação profissional do egresso e as contrapartidas exigidas 

em termos de atualização dos conteúdos curriculares em conformidade com a evolução do 

mundo do trabalho, induzindo contato com conhecimento recente e inovador. Essa 

atualização pode ser detectada na nomenclatura das disciplinas e confirmada a partir da 

análise dos Planos de Ensino e bibliografias das disciplinas. Além disso, há um zelo na 

adequação das cargas horárias cuja confirmação se obtém ao analisar o agrupamento das 

disciplinas afins e o encadeamento proposto, conforme explicitado no item 4.4.  

A Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, 

Africana e Indígena, conforme Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004, são tratadas 

no decorrer do curso no âmbito das disciplinas: Evolução do Contexto Sócio-Histórico (1º 

período); Relação De Gênero, Raça e Etnia no Contexto dos Direitos Humanos (5º período); 

Desenvolvimento Humano e Antropologia e cultura (2º período); Ética Profissional (1º 

período); Política, Movimentos e Classes Sociais (3º período), as quais atendem 

suficientemente a legislação. O(s) Plano(s) de Ensino da(s) disciplina(s) mencionada(s) estão à 

disposição para consulta. 

Também a temática Educação em Direitos Humanos, conforme Resolução CNE/CP nº 

01/2012, encontra-se contemplada na disciplina de Desafios Contemporâneos que atende 

suficientemente a legislação, bem como nas disciplinas: Ética Profissional (1º período); (2º 

período); Relação de Gênero, Raça e Etnia no Contexto dos Direitos Humanos (5º período); 

Política, Movimentos e Classes Sociais (3º período) e optativa (7º período). O(s) Plano(s) de 

Ensino da(s) disciplina(s) mencionada(s) estão à disposição para consulta. Não obstante, 

integra a Agenda Institucional de Responsabilidade Social a iniciativa semestral denominada 

Rodas de Conversa que trata do necessário respeito à diversidade e cuja prática está em linha 

com a temática de Direitos Humanos. A própria Política de Extensão conta com um de seus 

eixos dedicado aos “direitos humanos, cidadania, diversidade e inclusão”. 
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Os temas relacionados à Educação Ambiental, Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e 

Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002, são abordados no decorrer do curso da seguinte 

forma: o tema é discutido na disciplina Desenvolvimento Humano e Social, Desafios 

Contemporâneos. O Plano de Ensino da disciplina mencionada estão à disposição para 

consulta. Além disso, do ponto de vista cocurricular, a Política de Extensão está alicerçada em 

três dimensões, sendo uma delas a dimensão ambiental. 

A disciplina de Libras, conforme Decreto n° 5.626/2005 é ofertada como disciplina 

Optativa em todos os cursos de graduação da Instituição exceto se tratar-se de licenciatura 

cuja completude e aprovação é necessária para a integralização da matriz curricular.  
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4.3 Matriz curricular do curso de Serviço Social EaD 

Período Bloco de Conhecimento Disciplinas 
 

Modalidade 
CH 

1
º 

P
e

rí
o

d
o

  Comportamento e Sociedade Comunicação Profissional EaD 80 

Comportamento e Sociedade  Ética Profissional Presencial 80 

Comportamento e Sociedade  Evolução do Contexto Sócio-Histórico  EaD 80 

Comportamento e Sociedade  Filosofia EaD 80 

Práticas e Habilidades  Práticas em Serviço Social I Presencial 80 

TOTAL:    400 

2
º 

P
e

rí
o

d
o

  Comportamento e Sociedade  Antropologia e Cultura EaD 80 

Práticas e Habilidades  Estatística EaD 80 

 Gestão e Saúde Coletiva Planejamento em Serviço Social Presencial 80 

 Comportamento e Sociedade  Política, Movimentos e Classes Sociais Presencial 80 

 Práticas e Habilidades Práticas em Serviço Social II Presencial 80 

TOTAL:      400 

3
º 

P
e

rí
o

d
o

  Comportamento e Sociedade  Metodologia Científica EaD 80 

 Práticas e Habilidades Política Social  Presencial 80 

 Práticas e Habilidades Políticas Setoriais EaD EaD 80 

 Práticas e Habilidades Práticas em Serviço Social III Presencial 80 

 Comportamento e Sociedade  Trabalho, Emprego e Geração de Renda EaD 80 

TOTAL:      400 

4
º 

P
e

rí
o

d
o

  Comportamento e Sociedade  Desenvolvimento Humano e Social EaD 80 

 Comportamento e Sociedade  Grupos, Organizações e Redes Sociais EaD 80 

 Práticas e Habilidades Processos de Trabalho em Serviço Social  Presencial 80 

 Comportamento e Sociedade  Psicologia e Comportamento EaD 80 

 Práticas e Habilidades Tópicos Avançados em Assistência Presencial 80 

TOTAL:      400 

5
º 

P
e

rí
o

d
o

 

 Comportamento e Sociedade  Desafios Contemporâneos EaD 80 

 Práticas e Habilidades 
Instrumentos, Estratégias e Práticas 

Contemporâneas em Serviço Social 

EaD 80 

 Pesquisa Pesquisa Social Presencial 80 

 Comportamento e Sociedade  
Relação De Gênero, Raça e Etnia no 

Contexto dos Direitos Humanos 

EaD 80 

 Práticas e Habilidades Tópicos Avançados em Saúde Presencial 80 

TOTAL:      400 

6
º 

P
e

rí
o

d
o

 Comportamento e Sociedade  Empreendedorismo EaD 80 

 Estágios Supervisionados Estágio I Presencial 150 

 Gestão e Saúde Coletiva Saúde Coletiva Presencial 80 

 Práticas e Habilidades Tópicos Avançados em Previdência Social Presencial 80 

TOTAL:      390 

7
º 

P
e

rí
o

d
o

 

 Estágios Supervisionados Estágio II Presencial 150 

 Optativas Optativa Presencial 80 

 Pesquisa Trabalho De Conclusão De Curso I Presencial 50 

TOTAL:      280 

8
º 

P
e

rí
o

d
o

 

Estágios Supervisionados Estágio III Presencial 150 

 Pesquisa Trabalho de Conclusão de Curso II Presencial 50 

TOTAL:      200 

 CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO  
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No quadro a seguir, observa-se a distribuição das horas. 

 

Tabela: Discriminação das Atividades da Matriz Curricular 

Atividades Carga Horária 

Unidades Curriculares 2.320h 

Estágio Curricular 450h 

Trabalho de Conclusão de Curso 100h 

Atividade Complementar 130h 

Total de carga horária  3.000h 

 

Na tabela a seguir apresenta-se os blocos x disciplinas. 
 

Bloco de Conhecimento Componente Curricular 

Fundamentação 

Filosofia 

Ética Profissional 

Evolução do Contexto Sócio-Histórico Brasileiro. 

Política, Movimentos e Classes Sociais. 

Política Social 

Pesquisa 

Pesquisa Social 

TCC I 

TCC II 

Estágio 

Estágio I 

Estágio II 

Estágio III 

Práticas Complementares (inclui 

atividades complementares) 

AC - Atividade Complementar 

Optativa 

Práticas e Habilidades 

Prática em Serviço Social  I 

Prática em Serviço Social II 

Prática em Serviço Social III 

Trabalho, Emprego e Geração de Renda 

Políticas Setoriais 

Psicologia e Comportamento 

Relação de Gênero, Raça e Etnia no Contexto dos 

Direitos Humanos 

Tópicos Avançados em Assistência 

Tópicos Avançados em Saúde 

Processo de Trabalho e Serviço Social 

Instrumentos, Estratégias e Práticas Contemporâneas 

Comportamento e Sociedade 

Comunicação Profissional 

Antropologia e Cultura Brasileira 

Metodologia Científica 

Desenvolvimento Humano e Social 

Desafios Contemporâneos 

Gestão e Saúde Coletiva Planejamento em Serviço Social  

Saúde Coletiva 
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4.4 Distribuição espacial da Matriz Curricular do curso de Serviço Social EaD 

SE
M T P T P T P T P T P T P 

TOTAL CH 

1 

80 EAD 80 EAD 80 EAD 80  80    

Comunicação Profissional Filosofia 
Evolução do Contexto Sócio-Histórico 

Brasileiro 
Práticas em Serviço Social I Ética Profissional  400 

2 

80 EAD 80  80 EAD 80  80 EAD  40  

Antropologia e Cultura Brasileira Planejamento em Serviço Social Política, Movimentos e Classes Sociais Práticas em Serviço Social II Estatística 
AC - Atividade 
Complementar 

440 

3 

80 EAD 80  80  80 EAD 80 EAD   

Metodologia Científica Política Social Práticas em Serviço Social III 
Trabalho, Emprego e Geração de 

Renda 
Políticas Setoriais  400 

4 

80 EAD 80 EAD 80  80 EAD 80    

Desenvolvimento Humano e 
Social 

Psicologia e Comportamento 
Processos de Trabalho em Serviço 

Social 
Grupos, organizações e redes 

sociais 
Tópicos Avançados em 

Assistência 
 400 

5 

80 EAD 80 EAD 80 EAD 80  80   40  

Desafios Contemporâneos 
Instrumentos, Estratégias e 
Práticas Contemporâneas 

Relação de Gênero, Raça e Etnia no 
Contexto dos Direitos Humanos 

Pesquisa Social 
Tópicos Avançados em 

Saúde 
AC - Atividade 
Complementar 

440 

6 

80 EAD 80  80  60 90 

 

 

Empreendedorismo 
Tópicos Avançados em 

Previdência Social 
Saúde Coletiva Estágio I 390 

7 
80  50  60 90  50  

Optativa TCC I Estágio II AC - Atividade Complementar 330 

8 
60 90 50  

 

 

Estágio III TCC II 200 

  

 

 

 

 

3000 
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% CH Blocos de Conhecimento 

19% 560 Fundamentação 

6% 180 Pesquisa 

15% 450 Estágios 

12% 370 
Práticas Complementares (Inclui AC - Atividades 

Complementares) 

29% 880 Práticas e Habilidades 

13% 400 Comportamento e sociedade – INSTITUCIONAIS 

5% 160 Gestão e Saúde Coletiva 
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4.5 Coerência entre contexto educacional, competências, diretrizes, disciplinas e perfil profissional do egresso  

CONTEXTO EDUCACIONAL 
(PERFIL DOS ESTUDANTES) 

HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS 

N
A
T
U
R
E
Z
A 

OBJETIVOS DO CURSO 
DISCIPLINA(S) DA 

ESTRUTURA CURRICULAR 
PERFIL DO EGRESSO 

67% estão na faixa etária dos 
25 a 40 anos; 
85% são mulheres 
13,7% possuem renda familiar 
superior a 10 salários mínimos; 

33% não trabalham; 
72% são oriundos de escolas 
Públicas; 
A etnia em sua maiora se 
declaram parda; 
O estado civil que prevalece é de 
casadas; Os estudantes em sua 
maioria residem com o esposo/a; 
Apresentam características de um 
população de baixa renda; 67% 
exercem atividade remunerada; 
50% Possuem algum tipo de bolsa; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profissionalismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
C 

a) Possibilitar formação ao aluno sobre o 
estudo de fundamentos teórico-
metodológicos, ético-políticos, técnico-
operativos e formativos; 

 

 
Todas as disciplinas da  
matriz curricular 
objetivam  
trabalhar essa 
competência 
 

Analisar os espaços sócio-ocupacionais de atuação profissional 
e seus desafios contemporaneos, global e local; 
Realizar análise das relações sociais nos espaços sócio-
ocupacionais e para definição de estratégias de intervenção; 
Refletir sobre os desafios no processo de  materialização do 
Projeto Ético-Político nos espaços sócio-ocupacionais; 
Buscar permanentemente a formação profissional, de forma a 
atender as prerrogativas do C.E.P., de forma a garantir a 
qualidade dos serviços; 
Reconhecer o cidadão como sujeito detentor de direitos, 
considerando as diversas dimensões da vida social: política, 
econômica, cultural; 
Tomar decisões a partir das demandas sociais apresentadas 
pelos usuários nos diversos espaços sócio-ocupacionais, 
tomando como  
Identificar as demandas presentes na sociedade, com vistas à 
formulação de respostas profissionais para enfrentar as 
expressões da questão social; 
Tomar decisões a partir das demandas dos sociais 
apresentadas pelos usuários. 

Transformação 
Social 

 
 
 
C 

b )Qualificar o aluno para conhecer e 
interpretar a formação sócio-histórico da 
sociedade brasileira e, nesse contexto, a 
profissão de Serviço Social como uma das 
especializações do trabalho coletivo.  
 

Profissional  
Evolução do Contexto 
Sócio-Histórico; 
Política, Movimento e 
Classes sociais; 
Política Social; 
Processo de trabalho e 
Serviço Social; 
 
OBS: as disciplinas do curso 
de forma articulada 
buscam qualificação do 
aluno para uma atuação 
com propósito da 
transformação social 
 

Desenvolver ações para eliminação de todas as formas de 
preconceito discriminação, exploração e opressão, orientado 
pelo respeito à  
diversidade, ao meio ambiente, equidade e à igualdade social; 
Articular as entidades da categoria profissional, dos 
movimentos e as lutas sociais da classe trabalhadora para 
reivindicação dos direitos; 
Articular ações em atenção as minorias atendendo os 
principios éticos na defesa intransigente dos direitos humanos 
e sociais; 
Subsidiar a população em geral para o processo de 
mobilização e organização politica para defesa de direitos 
fundamentados em estudos sociais; 
Aplicar o caráter sócio-educativo do fazer profissional no 
atendimento  as demandas dos sujeitos sociais; 
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Produção do 
Conhecimento 

 
 
 
 
 
 
 
L 

c)Estimular uma postura investigativa e de 
produção de conhecimentos no tratamento 
analítico da questão social e das formas de 
enfrentamento efetivadas pelo Estado e por 
iniciativas das instituições da sociedade civil, 
através das políticas sociais, em função da 
sistematização teórica e prática do exercício 
profissional. 

Políticas Setoriais; 
Pesquisa Social; 
Metodologia Científica; 
Politica Social; 
TCC I e II. 

Analisar o movimento histórico da sociedade, apreendendo as 
particularidades do capitalismo; 
Buscar e utilizar de forma crítica o conhecimento científico 
necessário à partir da prática professional; 
Desenvolver projetos de pesquisa, a partir de fundamentos 
teóricos-metodológicos adequados aos problemas em análise; 
Compreender o significado social da profissão e de seu 
desenvolvimento desenvolvimento sóciohistórico nos 
cenários internacional, nacional, regional, desvelando as 
possibilidades de ação contidas na realidade; 
Articular o saber acadêmico ao exercício profissional para 
contribuir com a mobilização de sujeitos individuais e 
coletivos; 
Desenvolver pesquisas que subsidiem a formulação de 
políticas e a emancipação humana; 
Compreender de forma crítica as variadas situações de 
preconceito que profissional, provocando a categoria a refletir 
sobre sua responsabilidade ética na defesa do projeto ético-
político.  
 

 
 
 
 
 
 

Intervenção 
Profissional 

 
 
 
 
C 

d)Desenvolver competências e habilidades 
para a apreensão das demandas consolidadas 
e emergentes postas ao Serviço Social, 
visando formular respostas profissionais que 
potencializem o enfrentamento da questão 
social; 
 

Práticas em Serviço Social I, 
II e III; 
Planejamento Social; 
Ética Profissional; 
Trabalho, emprego e 
renda; 
Instrumentos, Estratégias 
e Práticas 
Contemporâneas em 
Serviço Social; 

Formular, executar, avaliar, gerir e assessorar políticas sociais, 
planos, programas e projetos na área social; 
Prestar assessoria e consultoria a movimentos sociais, redes 
de mobilização e outros coletivos politicos; 
Planejar a intervenção social a partir da análise das expressões 
da questão social identificadas nos espaços socio-ocupacionais 
numa perpectiva interdisciplinar; 
Articular rede de serviços sociais para efetivação do acesso as 
políticas públicas; 
Atuar em equipes multiprofissionais para atender de forma 
plena as demandas sociais; 
Reconhecer a importância e contribuir para a elaboração, 
implementação, acompanhamento e avaliação das políticas 
públicas no ambito da atuação professional. 
 
 
 
 

 
 
L 

e)Desenvolver competência teórico-
metodológica, técnico-operativa e ético-
política para proposição de estratégias, a 
partir de uma visão crítica da realidade social, 
de modo a contribuir na solução dos 
problemas e questões dos sujeitos 
envolvidos; 
 
 

Práticas em Serviço Social I, 
II e III; 
Tópicos Avançados em 
Assistência; 
Tópicos Avançados em 
Saúde; 
Saúde Coletiva 

L e)Orientar o aluno no aprofundamento da 
reflexão sobre o objeto e processos de 
trabalho do Serviço Social; 
 

Processo de Trabalho e 
Serviço Social; 
Instrumentos, Estratégias 
e Práticas 
Contemporâneas em 
Serviço Social; 
Práticas I, II e  III; 
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L f)Fortalecer a postura ético-política do aluno 
diante das grandes questões sociais na 
contemporaneidade; 

Ética Profissional; 
Estágio Profissional I, II e III 

L g)Orientar os alunos na formulação e 
implementação de propostas de intervenção 
profissional, nas áreas de atuação do Serviço 
Social; 

Estágio Profissional I, II e 
III; 
Práticas I, II e III; 
Tópicos avançados em 
Saúde; 
Tópicos avançados em 
Assistência; 
 

L h)Facilitar a inserção do aluno no espaço 
ocupacional da profissão por meio do 
acompanhamento sistemático no campo de 
estágio; 

Estágio Profissional I, II e 
III; 

 
 
 
 

Gestão e 
Liderança 

E k)Oportunizar espaços, momentos e 
atividades educativas interdisciplinares e 
comunitárias para a realização das atividades 
complementares à formação; 

Todas as disciplinas da  
matriz curricular 
objetivam  
trabalhar essa 
competência 
 

Dirigir setores e organizações públicas e privadas na área de 
Serviço Social e áreas afins; 
Assumir o magistério de Serviço Social e coordenar cursos e 
unidades de ensino; 
Articular movimentos sociais para acesso a direitos sociais. 
Atuar como membro de equipe, oferecendo contribuições 
construtivas de forma participativa relacionadas a gestão e 
liderança, de acordo com  
Empreender a própria carreira de forma ética, socialmente 
responsável e invadora; 

E I)Provocar reflexões e elaborações de 
trabalhos de natureza científica com os 
alunos oriundas da vivência e realização de 
processos investigativos no espaço sócio-
ocupacional da profissão e/ou articuladas 
com o ensino. 

E j)Estimular a participação dos alunos em 
atividades complementares à formação 
oferecidas tanto interna quanto externa a 
instituição. 

 

Legenda: NATUREZA DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

L =  Legal          I = Institucional                   E = Escola                 C = Curso                 
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5.COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO CURSO 

A formação profissional em Serviço Social EaD, exige uma articulação entre os três 

grandes eixos que o ensino direciona, quais sejam: o de natureza epistemológica, que 

compreende a estrutura do conhecimento da vida social, o de natureza metodológica, que 

compreende a ação profissional e o de natureza axiológico que compreende os valores e 

as finalidades sociais. Partindo desse entendimento, os componentes curriculares estão 

entrelaçados para uma formação profissional pautados a partir do tripé dos 

conhecimentos, já citados anteriormente:   

 

a) Núcleo de Fundamentos Teórico-Metodológico da Vida Social;  

b) Núcleos de Fundamentos da Formação Sóciohistórica da Sociedade Brasileira;  

c) Núcleo dos Fundamentos do Trabalho Profissional. 
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TABELA 2: COMPETENCIAS PROFISSIONAIS DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA NÚMERO DA COMPETENCIA Elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante 

I 
Analisar os espaços sócio-ocupacionais de atuação profissional e seus  
desafios contemporaneos, global e local; 

II 
Realizar análise das relações sociais nos espaços sócio-ocupacionais  
para definição de estratégias de intervenção; 

III 
Refletir sobre os desafios no processo de materialização do Projeto  
Ético-Político nos espaços sócio-ocupacionais; 

IV 
Buscar permanentemente a formação profissional, de forma a atender  
as prerrogativas do C.E.P., de forma a garantir a qualidade dos serviços; 

V 
Reconhecer o cidadão como sujeito detentor de direitos, considerando  
as diversas dimensões da vida social: política, econômica, cultural,  

VI 
Tomar decisões a partir das demandas sociais apresentadas pelos  
usuários nos diversos espaços sócio-ocupacionais, tomando como  

VII 
Identificar as demandas presentes na sociedade, com vistas à  
formulação de respostas profissionais para enfrentar as expressões da  

VIII 
Tomar decisões a partir das demandas dos sociais apresentadas pelos  
usuários nos diversos espaços sócio-ocupacioais, tomando como  

IX Construir, analisar e interpretar indicadores sociais a partir das  
X Supervisionar diretamente estagiários de Serviço Social; 
XI Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
XII Viabilizar a participação das(os) usuárias(os) nas decisões institucionais; 
XIII Socializar informações aos usuários para atendimento e defesa de seus  
XIV Participar do controle social na proposição, execução e avaliação de  
XV Realizar análise institucional e as correlações de forças; 
XVI Identificar demandas sociais por meio de estudos socioeconômicos; 

XVII 
Assegurar que nenhuma atribuíção privativa do Assistente Social seja  
exercida por outro profissional sem a formação especifica; 

XVIII 
Aplicar os princípios de cidadania e de responsabilidade social  à prática  
profissional; 

XIX 
Atuar como agente de transformação social, promovendo, assim, a  
autonomia e a liberdade dos sujeitos sociais; 

XX 
Orientar a população na identificação de recursos para atendimento e  
defesa de seus direitos; 

XXI 
Definir estratégias de ampliação dos direitos, da democracia e da  
liberdade, na direção do Projeto Ético Político Profissional; 

XXII 

Desenvolver ações para eliminação de todas as formas de preconceito,  
discriminação, exploração e opressão, orientado pelo respeito à  
diversidade, ao meio ambiente, equidade e à igualdade social; 

XXIII 
Articular as entidades da categoria profissional, dos movimentos e as  
lutas sociais da classe trabalhadora para reivindicação dos direitos; 

XXIV 
Articular ações em atenção as minorias atendendo os principios éticos  
na defesa intransigente dos direitos humanos e sociais; 

XXV 

Subsidiar a população em geral para o processo de mobilização e  
organização politica para defesa de direitos fundamentados em estudos  
sociais; 

XXVI 
Aplicar o caráter sócio-educativo do fazer profissional no atendimento  
as demandas dos sujeitos sociais; 

XXVII Respeitar o pluralismo de correntes de pensamento social; 

XXVIII 
Atuar em equipes multi e interdisciplinares desenvolvendo vínculos  
interpessoais e interprofissionais requeridos à atuação social; 

XXIX 
Realizar gestão de conflitos nas situações adversar nos diversos espaços  
sócio-ocupacionais; 

XXX Adotar comportamento colaborativo para oferecer e aceitar feedback; 

XXXI 
Apresentar trabalhos em eventos, palestras e debater ideias em  
público; 

XXXII Utilizar tecnologias de informação e comunicação; 

XXXIII 

Ser acessivel ao usuário e manter os princípios éticos no uso das  
informações que lhe forem confiadas, garantindo o sigilo profissional,  
tanto na interação com outros profissionais como com o público em  
geral. 

PROFISSIONALISMO 

TRANSFORMAÇÃO  
SOCIAL 

RELACIONAMENTO E  
COMUNICAÇÃO 
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XXXIV

 Analisar o movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo 

as particularidades do desenvolvimento do capitalismo;

XXXV

Buscar e utilizar de forma crítica o conhecimento científico necessário à 

atuação profissional, assim como, sistematizar e gerar conhecimento a 

partir da prática profissional;

XXXVI

Desenvolver projetos de pesquisa, a partir de fundamentos teóricos-

metodológicos adequados aos problemas em análise;

XXXVII

Compreender o significado social da profissão e de seu 

desenvolvimento sóciohistórico nos cenários internacional, nacional e 

regional, desvelando as possibilidades de ação contidas na realidade;

XXXVIII

Articular o saber acadêmico ao exercício profissional para contribuir com 

a mobilização de sujeitos individuais e coletivos na perspectiva da 

emancipação humana;

XXXVIX

Desenvolver pesquisas que subsidiem a formulação de políticas e a 

atuação profissional;

XL

Realizar estudos sociais, visitas, perícias técnicas, laudos e pareceres 

sobre matéria de Serviço Social;, 

XLI

Compreender de forma crítica as variadas situações de preconceito que 

podem acompanhar os encaminhamentos cotidianos do exercício 

profissional, provocando a categoria a refletir sobre sua 

responsabilidade ética na defesa do projeto ético-político. 

XLII

Formular, executar, avaliar, gerir e assessorar políticas sociais, planos, 

programas e projetos na área social;

XLIII

Prestar assessoria e consultoria a movimentos sociais, redes de 

mobilização e outros coletivos políticos;

XLIV

Realizar ações interventivas na realidade social, de forma a atender as 

demandas identificadas por meio de projetos sociais;

XLV

Planejar a intervenção social a partir da análise das expressões da 

questão social identificadas nos espaços socio-ocupacionais numa 

perpectiva interdisciplinar;

XLVI

Articular rede de serviços sociais para efetivação do acesso as políticas 

públicas;

XLVII

Atuar em equipes multiprofissionais para atender de forma plena as 

demandas sociais

XLVIII

Reconhecer a importância e contribuir para a elaboração, 

implementação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas no 

âmbito da atuação profissional;

XLIX

Dirigir setores e organizações públicas e privadas na área de Serviço 

Social e em áreas afins;

L

Assumir o magistério de Serviço Social e coordenar cursos e unidades de 

ensino;

LI Articular movimentos sociais para acesso a direitos sociais.

LII

Atuar como líder de equipe, desempenhando atividades de gestão  e 

admnistração de serviços sociais, de acordo com as características do 

LIII

Atuar como membro de equipe, oferecendo  contribuições construtivas 

de forma participativa relacionadas a gestão e liderança, de acordo com 

LIV Organizar e coordenar eventos em matéria de Serviço Social;

LV

Empreender a própria carreira de forma ética, socialmente responsável 

e inovadora.

GESTÃO E LIDERANÇA

PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO

INTERVENÇÃO 

PROFISSIONAL
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A Coordenação do curso é exercida por um docente com formação em Serviço 

Social, titulação de pós-graduação stricto sensu e experiência no magistério superior e na 

modalidade a distância. Seu regime de trabalho contempla o que é preconizado pelo órgão 

regulador. Cabe a esse docente aplicar as decisões do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

acerca do PPC, bem como responder pelo cumprimento deste projeto. Tal docente atua 

como mediador das discussões oriundas da interação com o NDE, com o objetivo de 

consolidar a matriz do PPC a ser aplicada na produção deste projeto. 

 

6) METODOLOGIA DE ENSINO  

O Centro Universitário do Norte - UNINORTE busca desenvolver os talentos e 

competências de seus estudantes para que se tornem profissionais éticos, críticos, 

empreendedores e comprometidos com o desenvolvimento social e ambiental. Para que 

esse objetivo seja atingido, incorpora as premissas apontadas pela Unesco como 

norteadoras da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e 

aprender a ser e apoia-se no referencial cognitivista das teorias de aprendizagem para 

fundamentar suas ações pedagógicas, com destaque para Piaget, Vigotsky e Ausubel. 

A aprendizagem é entendida como um processo ativo, por meio do qual 

conhecimentos, habilidades e atitudes são construídos pelo sujeito que aprende a partir da 

relação que estabelece com o mundo e com as pessoas com quem se relaciona. Nesse 

sentido, o papel do docente se transforma, deixa de ser aquele que “transmite” 

conhecimentos que serão “absorvidos” pelos estudantes nos moldes da “educação 

bancária” de Paulo Freire, para ser aquele que provoca a curiosidade e a autonomia por 

meio da articulação e organização de estratégias de aprendizagem que provoquem 

conflitos e mudanças nas estruturas mentais dos estudantes. Nas palavras de Zabala (1998, 

p.63): “Em tudo isto desempenha papel essencial a pessoa especializada, que ajuda a 

detectar um conflito inicial entre o que já se conhece e o que se deve saber, que contribui 

para que o aluno se sinta capaz e com vontade de resolvê-lo, que propõe o novo conteúdo 

como um desafio interessante cuja resolução terá alguma utilidade, que intervém de forma 

adequada nos progressos e nas dificuldades que o aluno manifesta, apoiando-o e 

prevendo, ao mesmo tempo, a atuação autônoma do aluno.”  

Os novos conhecimentos são, pois, construídos por meio da relação estabelecida 

entre o novo conhecimento e o pré-existente. É esse movimento que torna a aprendizagem 

significativa, como aponta Ausubel. Quanto mais os novos conceitos se relacionam, de 

maneira substancial e não arbitrária, com aqueles que já estão na estrutura cognitiva do 

indivíduo, mais significativa é a aprendizagem. O que torna necessária a atenção do 

docente em relação ao levantamento de conhecimentos prévios, que são sempre o ponto 

de partida para a aprendizagem, já que as informações a que o estudante é exposto devem 

sempre adquirir significado para serem incorporadas a um repertório já existente.  
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Como ensinou Piaget, os conflitos cognitivos são a alavanca para a aprendizagem, 

por criarem desequilíbrios cognitivos que induzem uma adaptação, ou busca de equilíbrio, 

exigindo do estudante um trabalho constante de assimilação e/ou acomodação do objeto 

ou novos conceitos às estruturas cognitivas.   

Independentemente do estágio em que os seres humanos se encontrem 
a aquisição de conhecimentos, segundo Piaget, acontece por meio da 
relação sujeito/objeto. Esta relação é dialética e se dá por processos de 
assimilação, acomodação e “equilibração”. O dinamismo da equilibração 
acontece através de sucessivas situações de equilíbrio - desequilíbrio - 
reequilíbrio que visam, por assim dizer, "dominar" o objeto do 
conhecimento. (PÁDUA, 2009, p. 34) 

 

Para que essas elaborações venham a acontecer, a Instituição busca desenvolver 

currículos que incorporem a aprendizagem ativa, aqui definida como um “método 

instrucional que engaje o estudante no processo de aprendizagem (...) que requeira aos 

estudantes que façam atividades de aprendizagem significativas e reflitam sobre o que 

estão fazendo” (Prince, 2004, p.1). Nesse escopo podemos encontrar um continuum que 

vai de estratégias que buscam envolver o estudante numa atividade intelectual, tais como 

Think-Pair-Share, Snowball, ou Brainstorming até metodologias mais sistematizadas, como 

Aprendizagem Colaborativa, Baseada em Projetos e Problem-based Learning (PBL), sempre 

organizadas e orientadas pelas competências profissionais expressas no projeto 

pedagógico de cada curso e nos objetivos da disciplina e da aula.  

 

Aprender não é um esporte no qual se é espectador. Estudantes não 
aprendem muito ficando sentados na sala de aula ouvindo os professores, 
memorizando tarefas pré-empacotadas e cuspindo respostas. Eles 
precisam falar sobre o que estão aprendendo, escrever sobre o assunto, 
relacioná-lo com experiências passadas e aplicá-lo nas suas vidas 
cotidianas. Eles precisam tornar o que aprendem parte de si mesmos. 
(Chickering and Gamson, 1987, p. 3). 

 

A aprendizagem ativa vem há tempos sendo apontada como um dos pilares das 

boas práticas na educação superior, como indicaram Chickering e Gamson em 1987 no 

texto clássico Seven Principles for Good Practice in Undergraduate Education. 

O planejamento das atividades e experiências de aprendizagem que coloca o 

estudante no centro do processo de aprendizagem e utiliza a aprendizagem ativa não pode 

prescindir do uso de tecnologias. Nessa perspectiva são utilizadas inúmeras estratégias, 

adequadas ao desenvolvimento de profissionais das mais diferentes áreas. Trata-se de 

simuladores, laboratórios virtuais, robôs, modelos anatômicos, jogos, equipamentos de 

realidade virtual, softwares específicos etc. que simulam situações reais e possibilitam a 

variação das condições em que podem acontecer, propiciando uma experiência segura, 

mas próxima da realidade.  
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A aprendizagem ativa implica ainda o desenvolvimento de atividades práticas 

realizadas nos laboratórios, oficinas, cozinhas e outros ambientes de experimentação, 

totalmente equipados com o que há de mais atual para cada curso. Neles os estudantes, 

com supervisão dos docentes especialistas, poderão desenvolver atividades que garantam 

que os objetivos de aprendizagem sejam alcançados. 

As práticas pedagógicas adotadas pela Instituição se apoiam ainda na perspectiva 

vigotskyana de aprendizagem de que é na interação entre as pessoas que se constrói o 

conhecimento. “A apropriação da cultura pelo indivíduo não acontece de forma passiva: 

este, ao receber do meio social o significado convencional de um determinado conceito, 

interioriza-o e promove, nele, uma síntese pessoal”. (Martins, p. 111) 

Nesse sentido, faz-se central o trabalho com estratégias de aprendizagem 

colaborativa e cooperativa, efetivos para a elevação dos resultados de aprendizagem do 

que a competição entre os estudantes e que a “colaboração incrementa os resultados 

acadêmicos, as atitudes dos estudantes e a retenção”. (Prince, 2004, p. 5) 

Essas perspectivas teóricas sobre aprendizagem se concretizam a partir do desenho 

do currículo de cada curso, que começa sempre a partir de um conjunto de competências 

que os profissionais egressos devem apresentar. Uma vez definidos os objetivos de 

aprendizagem do curso, passa-se a desenvolver os objetivos de cada disciplina, alinhando-

os sempre com as competências finais e exprimindo-os em comportamentos, habilidades 

e atitudes observáveis e mensuráveis. Tendo-se clareza de onde se quer chegar, o 

momento seguinte é desenvolver as avaliações necessárias para verificar o domínio de 

conhecimentos e habilidades.  

Essa é uma etapa fundamental para a aprendizagem, uma vez que a utilização de 

instrumentos formativos de avaliação, que fornecem feedback ao estudante, permitem 

que o estudante desenvolva a metacognição, fundamental para a formação de um 

profissional reflexivo e que busque aprender sempre.  

As metodologias ativas combinadas a diferentes esforços de diferentes áreas e 

setores da Instituição, permitem que se garanta a acessibilidade em sua magnitude, 

compreendendo a eliminação de barreiras arquitetônicas, pedagógicas/metodológicas, 

atitudinais, comunicações e digitais. 

Dentre as principais metodologias de ensino adotadas pela instituição destacamos: 

 Estudo dirigido e exercícios de fixação (com utilização da Ferramenta Forms 

do Office 365) 

 Sala de aula invertida 

 Mapas mentais e conceituais 

 Estudos de casos 

 KWL (Know want learn / saber, querer aprender) 

 Treino de Habilidades 
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 Simulação 

 Práticas laboratoriais ativas com uso de estações de aprendizagem 

 Problematização 

 Aprendizagem baseada em problemas (ABP) 

 

A eliminação das barreiras arquitetônicas são de responsabilidade da área de 

Operações e pode ser constada in loco, a eliminação de barreiras pedagógicas e 

metodológicas são de responsabilidade da área de Qualidade Acadêmica em parceria com 

Operações Acadêmicas, vinculada à Regulação e Suporte Acadêmico, que, com base no 

Modelo Educacional Laureate define diretrizes pedagógicas e metodológicas gerais, que 

apoiam docentes e discentes nesse percurso. Qualidade Acadêmica atua com apoio do 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP para conferir o necessário suporte e inclusão de 

estudantes com deficiência, seja ela física e/ou cognitiva, e que é descrito detalhadamente 

no item 15 – Apoio ao Discente.  

A eliminação de barreiras atitudinais trata da compreensão da diversidade em 

diversos âmbitos, gênero, opção sexual, deficiências, raça, religião, e também são operadas 

conjuntamente por Qualidade Acadêmica, Responsabilidade Social e o NAP, com uma 

agenda denominada Rodas de Conversa, detalhada no item 3.2.3 - Extensão. A eliminação 

das barreiras de comunicação e digitais são de responsabilidade de todos os setores, mas 

principalmente do Marketing e da Educação a Distância.  

Além disso, operacionalmente a Instituição adota um modelo de Plano de Ensino 

que, conceitualmente, exige do docente o uso de metodologias ativas em cada encontro 

ou aula, permeadas por avaliações formativas com vistas à obtenção de resultados de 

aprendizagem significativos e diferenciados, cujo objetivo é esmiuçar a sequência didática 

de cada aula, definindo o que precisa ser tratado ao longo de três etapas básicas: (i) 

Conhecimentos prévios e contextualização; (ii) Atividade de aprendizagem (metodologia 

ativa); (iii) Finalização (avaliação formativa), sempre destacando a relação teoria e prática, 

cujo ir e vir é fundamental ao processo de ensino-aprendizagem.  

Para apoiar o docente nesse processo e garantir que conheça e aplique essas 

práticas a Uninorte oferece um programa de desenvolvimento denominado Transforma 

que contém vários módulos de formação, reunindo autores nacionais e internacionais, 

estabelecendo uma cultura única e fortalecendo o Modelo Educacional Laureate.  

Outro ponto importante do Modelo Educacional Laureate relacionado à autonomia 

do discente, se materializa nos Planos de Ensino, que estende ao aluno um roteiro a cada 

encontro estimulando que ele verifique os objetivos de aprendizagem, pesquise novas 

fontes, experimente aplicações práticas sobre o que está aprendendo, e colabore com seus 

colegas, usufruindo dos resultados de aprendizagem que advém dessa prática. 
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Portanto, pode-se afirmar que esse direcionamento do modelo de ensino busca 

atender as diretrizes do curso, destancando-se a proposta de “uma lógica curricular 

inovadora, que supere a fragmentação do processo de ensino-aprendizagem, e permita 

uma intensa convivência acadêmica entre professores, alunos e sociedade. Este é, ao 

mesmo tempo, um desafio político e uma exigência ética: construir um espaço por 

excelência do pensar crítico, da dúvida, da investigação e da busca de soluções” (ABEPSS, 

1996, p.9) 

 

6.1 Fundamentação metodológica e concepção de EAD    

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs inauguraram um novo 

patamar de inovação para a educação nos vários níveis de formação. Nesse contexto, a 

Educação a Distância – EaD surgiu como uma experiência de aprendizagem flexível, 

dinâmica e conectada, que permite utilizar multimeios de aprendizagem e recursos de 

interação, tratando-se de um aprendizado colaborativo e conectado com o conhecimento 

em rede.  

De acordo com o Decreto Nº 9.057, de 25 de maio de 2017, Artigo 1º,   

 

...considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual a 
mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 
ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva 
atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que 
estejam em lugares e tempos diversos (MEC, 2017).  

 

A concepção para EaD adotada pela Instituição é coerente com as bases legais, e 

encontra-se em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI), resultando da construção de um processo educativo 

fortemente baseado em novas tecnologias e metodologias apoiadas na modalidade web-

based.  

No modelo web-based o processo educativo é realizado com base na aprendizagem 

colaborativa e significativa mediada por docentes e tutores, por meio das TICs. O objetivo 

é proporcionar uma relação de aprendizagem que supere as dimensões de espaço/tempo 

e que desenvolva competências, habilidades e atitudes necessárias para a formação dos 

futuros profissionais.  

Com base nessa concepção foram estruturadas as metodologias de planejamento, 

design e acompanhamento de atividades de aprendizagem, tendo como valores essenciais 

a autonomia do estudante para estudar e o exercício constante de articulação entre teoria 

e prática, currículo e vida profissional.  
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É entendimento institucional que a melhor forma de garantir a qualidade dos 

processos pedagógicos depende de uma metodologia que sirva de referência para a 

construção paulatina de recursos de ensino e de aprendizagem. A opção da Instituição é 

pelo uso da metodologia ativa, não apenas em suas disciplinas e cursos presenciais, mas 

também nas disciplinas e cursos oferecidos na modalidade a distância. 

Nesse âmbito, a força motriz se baseia na problematização, na curiosidade, nos 

conhecimentos prévios e na capacidade de pesquisar e de interagir com ideias e pessoas. 

Daí a importância da mediação didático-pedagógica que inclui a participação ativa pela 

busca do conhecimento por meio de experiências reais ou simuladas, com o objetivo de 

desenvolver a capacidade de resolver problemas com sucesso. Alinhada com esse 

pressuposto, na Instituição a modalidade a distância está alicerçada nos seguintes pilares 

pedagógicos: 

 Estudo Individualizado: apoiado no conjunto de materiais didáticos que permitem 

ao estudante ter acesso aos fundamentos necessários para pesquisar, estudar e 

resolver problemas com autonomia, tendo seu ritmo de aprendizagem respeitado; 

 Estudo Mediado: a interação entre estudantes, docentes e tutores auxilia no 

processo de aprendizagem com trocas síncronas e assíncronas. Nesse sentido, 

“educador e educando aprendem juntos, numa relação dinâmica na qual a prática, 

orientada pela teoria, reorienta essa teoria, num processo de constante 

aperfeiçoamento” (GADOTTI, 2001, p. 253); 

 Estudo Colaborativo: a interação e socialização de conhecimentos construídos nas 

disciplinas permitem uma troca constante entre estudantes, docentes e tutores, 

corroborando que "ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo." (FREIRE, 1981, p.79); 

 Estudo Ludopedagógico: a “gamificação” e os games educacionais estimulam 

processos cognitivos e atividades lúdicas, proporcionando o engajamento e a 

distensão do aprendizado formal, tornando o processo de aprendizagem mais 

dinâmico e divertido;  

 Estudo Mobile: dispositivos móveis ampliam as oportunidades de participação e 

interação na construção do conhecimento e, consequentemente, melhores 

resultados de aprendizagem e de pesquisa.   

 

6.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem  

O Ambiente Virtual de Aprendizagem –AVA que permite estruturar o modelo 

pedagógico para EaD na Instituição é o Blackboard Learning, que é considerado líder 

mundial em plataformas de e-learning e destaca-se pela sua flexibilidade pedagógica, 
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amplitude de funções e pelas suas características simples e intuitivas para o aprendizado a 

distância e apoio ao ensino presencial. 

O Blackboard Learning é utilizado por milhares de usuários e é referência em 

educação a distância no mundo. Sua escolha se valeu pela viabilidade de integração com o 

sistema acadêmico e pela acessibilidade e escalabilidade. Nesse sentido, a plataforma 

assegura a regularidade de registros acadêmicos, garante o acesso às pessoas com 

deficiências e suporta um grande número de cursos e usuários simultâneos, além de 

oferecer funcionalidades de publicação de conteúdos em diferentes formatos e sob 

diferentes condições adaptáveis.  

O Blackboard Learning, portanto, é um aplicativo para ensinar, aprender, construir 

comunidades e compartilhar conhecimento online. É um Sistema de Gestão de 

Aprendizagem proprietária e seu uso é geralmente limitado a educadores de instituições 

que pagam uma taxa a cada ano para assumir um contrato de licença para o seu uso. 

O Blackboard é um sistema de autoria extremamente amigável, desenvolvido para 

ser utilizado por educadores e profissionais interessados em aplicar as novas tecnologias 

interativas da rede na educação, contribuindo para a metodologia de ensino presencial e, 

potencializando o processo de ensino e aprendizagem à distância. Além disso, o Blackboard 

foi desenvolvido para atender às necessidades das instituições de ensino, de professores e 

de alunos, propiciando maior autonomia no desenvolvimento, gerenciamento e 

oferecimento de conteúdos on-line. 

A aprendizagem on-line pode ser realizada em um ambiente síncrono ou 

assíncrono. Em um ambiente síncrono, os alunos e os instrutores têm interação 

instantânea ou "em tempo real", como no Blackboard Collaborate. É possível encontrar 

com os alunos em uma sessão do Collaborate para dar uma palestra, fazer horas adicionais 

e sessões de estudo, ter discussões improvisadas e receber oradores convidados.  

Em um ambiente assíncrono, as interações ocorrem em períodos estendidos de 

tempo, como nas discussões. Alunos podem usar o tempo para produzir uma comunicação 

mais reflexiva. Utilizando o Blackboard, o professor assume o papel de autor e gestor de 

seu curso on-line, bem como o de mediador do processo de aprendizagem dos alunos. Com 

a vantagem de ter maior autonomia para publicar e editar seus cursos utilizando diferentes 

tipos de arquivos como: documentos, vídeos, áudio ou qualquer material digitalizado, 

permitindo um completo gerenciamento de suas atividades. 

Desta forma, o professor pode dispor do tempo na sala de aula presencial para 

promover a interatividade entre os alunos, trabalhar dinâmicas de grupo e desenvolver 

nova metodologia de ensino, deixando para os momentos presenciais, situações 

diferenciadas que a interface tecnológica não permite. 

O aluno pode ter acesso aos cursos a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer 

dia da semana, de qualquer parte do planeta. Utilizando sua senha e login, o aluno poderá 

atualizar-se com os diversos conteúdos disponibilizados pelo professor ou interagir com 

https://help.blackboard.com/pt-br/Collaborate/Ultra/Moderator/Get_Started
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sua turma, sem necessariamente aguardar pelo momento da sala de aula presencial, 

otimizando assim seu tempo de estudo. 

As Instituições de ensino também têm muito a ganhar investindo em uma 

ferramenta de autoria como a Blackboard, já que estarão utilizando uma das mais 

modernas e completas ferramentas do mercado. Além de desenvolver novas metodologias 

de ensino para seus alunos, inovar e fazer parte da história da educação brasileira, a 

instituição poderá criar nova cultura de educação a distância e novas maneiras de ensinar 

e aprender com tecnologias interativas. 

Para convergir com os propósitos pedagógicos institucionais alinhados com o uso 

de metodologias ativas, o Blackboard Learning foi customizado e estruturado com recursos 

de comunicação, interação, aprendizagem, avaliação e acompanhamento.  

É também favorecida a utilização de recursos para realização e entrega de 

atividades individuais e coletivas, com os respectivos registros de participação dos 

estudantes, de acompanhamento dos docentes e de exibição de resultados de avaliação, 

viabilizando o uso das funções gerenciais importantes para correção de quaisquer desvios 

eventuais.  

Todas as disciplinas oferecidas contam com acesso ao Blackboard constituindo o 

ambiente virtual de apoio às aulas ministradas presencialmente e a distância. Há oferta 

frequente de programas de capacitação para uso do Blackboard em diferentes níveis. 

Todos os docentes utilizam, em graus variados, o ambiente virtual de aprendizagem. Essa 

possibilidade alinha a velocidade de comunicação e acesso às informações aos padrões de 

exigência atuais do perfil dos estudantes. 

Com vistas a garantir acessibilidade, há ferramentas que contribuem com o 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, comunicação e superação 

metodológica, dos estudantes com deficiência visual e/ou auditiva. Para isso, estão 

disponíveis no próprio Blackboard o Dosvox que possibilita a comunicação com o deficiente 

visual por meio da síntese de voz, viabilizando o uso de computadores por deficientes 

visuais. Tais aplicativos impactam diretamente no desenvolvimento dos discente, 

proporcionando uma independência nos estudos, motivação e interação com a 

comunidade acadêmica. 

As práticas de avaliação institucional e o constante processo de atualização 

tecnológica, favorecidos pela licença mundial da Blackboard para as instituições da Rede 

Laureate, permite ações permanentes de melhoria contínua. 

Além disso, o Blackboard passa por avaliações em âmbito mundial, que resultam 

em atualizações que viabilizam a melhoria contínua da plataforma, impactando 

positivamente na atuação dos tutores, docentes e discentes.  
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6.3 Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino-aprendizagem  

A Instituição acredita que o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – 

TIC favorece a geração de novos conhecimentos e a viabilização de novos negócios e 

oportunidades. Ao discorrer sobre suas diretrizes pedagógicas, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Instituição enfatiza o ensino em bases tecnológicas - sem 

prescindir de valores referentes à formação integral e humanística do indivíduo - 

destacando a “competência tecnológica”.  

A concepção institucional e oferta de EaD e o próprio ambiente virtual de 

aprendizagem Blackboard estão solidamente estruturados segundo as Novas Tecnologias 

da Informação e Comunicação – NTICs, e são inspirados por cinco conceitos norteadores 

do EaD atual: 

● Acessibilidade: materiais didáticos acessados a qualquer tempo; 

● Mobilidade: conteúdos acessados por meio de tabletes, smartphones e 

computadores, além de e-books para impressão; 

● Interatividade: objetos de aprendizagem interativos, basEaDos em um intenso 

processo que envolve dialogismo, hipertextualidade e multimediatização, 

garantindo a transmissão de conteúdos de forma mais intuitiva e dinâmica; 

● Interação: conjunto de ferramentas que garante a possibilidade de comunicação e 

interação entre estudantes e docentes, permitindo retorno imediato por meio de 

ferramentas textuais e audiovisuais; 

● Cooperação: incentivo aos estudantes para que compartilhem materiais e 

produzam conhecimentos de forma colaborativa.  

Tais premissas são responsáveis diretas pela otimização e qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem, conferindo um conjunto de características e qualidades que 

atendem ao perfil dos estudantes da atualidade.  

Para potencializar o processo educativo das disciplinas oferecidas na modalidade a 

distância, há mecanismos efetivos de interação e comunicação que permitem executar 

em profundidade o projeto pedagógico do curso, garantindo acessibilidade digital e 

comunicacional e cooperação entre seus usuários: coordenadores, docentes, tutores e 

estudantes assegurando acesso aos seus recursos didáticos 24/7, com segurança do 

registro de seus dados. 

Os principais mecanismos de comunicação adotados são: 

● Trilhas de Aprendizagem: hipertexto que apresenta os links e acessos aos 

conteúdos de forma dinâmica e contextualizada.  
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● Avisos semanais: publicados no ambiente da disciplina e encaminhados via e-mail 

aos estudantes, onde os professores e tutores destacam os conteúdos das aulas e 

atividades;  

● SMS: mensagens enviadas aos estudantes como lembrete e sensibilização das 

principais datas e atividades de aprendizagem;  

● E-mail: comunicados enviados ao endereço eletrônico dos estudantes, com 

informações sobre as atividades de cada unidade de aprendizagem, links, avisos, 

orientações e esclarecimentos;  

● Fórum Fale com o(a) Professor(a): onde ocorre a interação assíncrona entre 

docentes e estudantes, com prazo de retorno em até 48 horas (2 dias úteis); 

● Contatos: informações sobre os contatos com profissionais envolvidos no 

atendimento ao estudante para esclarecimento de dúvidas técnicas, financeiras, 

administrativas e acadêmicas; 

● Telefone: contato da Central de Atendimento disponibilizado aos estudantes;  

● Comunidade do curso: espaço no ambiente virtual de aprendizagem, que permite 

ao acadêmico interagir com a coordenação do curso. 

 

Os principais recursos de interação são: 

● Fórum Temático: fórum para interação entre docentes, tutores e estudantes acerca 

de temas pertinentes aos conteúdos das disciplinas;  

● Fórum fale com o professor/tutor: fórum onde ocorre a interação assíncrona entre 

Docentes, Tutores e Estudantes, com prazo de retorno em até 48 horas (2 dias 

úteis);  

● Webconferência: ocorre no decorrer do semestre, quando professor e tutor 

agendam encontros virtuais síncronos, para exposição e interação, revisão e tira 

dúvidas dos conteúdos. Estes encontros são gravados e disponibilizados no 

ambiente virtual para consultas assíncronas; 

● Blog: mural virtual de compartilhamento de postagens, notícias, artigos, 

argumentos, conteúdos e multimeios entre estudantes e docentes; 

● Wiki: recurso que permite a construção e edição colaborativa de documentos, 

textos e arquivos; 

● Encontros presenciais: ainda que realizados presencialmente precisam ser citados, 

pois reforçam a interação entre os atores da EAD, materializados em aulas 

inaugurais, atividades práticas, palestras, seminários, atividades pedagógicas e 

avaliação das disciplinas. 

 

Esses canais de interação e comunicação seguem um padrão em todas as 

disciplinas, facilitando a apropriação pelos estudantes a respeito do AVA e seus recursos, e 

do modelo educacional operado. Igualmente o padrão é importante para guiar os 
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professores em seu trabalho, ao mesmo tempo em que definem requisitos mínimos de 

qualidade válidos para o Centro Universitário do Norte – Uninorte facilitando a gestão da 

EaD. 

Coordenador, docentes, tutores web e tutores presenciais, todos, prestam suporte 

pedagógico aos estudantes EaD, além disso, o Centro Universitário do Norte – Uninorte 

provê também aos alunos atendimento psicopedagógico para aqueles com deficiências ou 

necessidades especiais, conforme detalhado no capítulo 14 desse Projeto Pedagógico. 

Como parte do processo de avaliação institucional a oferta de disciplinas EaD, 

incluindo as TICs utilizadas são periodicamente avaliadas pelos estudantes e equipe 

pedagógica. Relatórios de avaliação estão disponíveis para consulta. 

 

6.4 Núcleo de Educação a Distância  

 
O Núcleo de Educação a Distância - NEAD é o setor de apoio acadêmico, tecnológico 

e administrativo ao desenvolvimento das atividades das disciplinas online dos Cursos da 

UNINORTE, subordinado a Coordenação de Qualidade Acadêmica - Reitoria, com 

competência para implementar as diretrizes para a educação a distância (EaD), 

estabelecidas no âmbito da Uninorte Laureate, bem como para garantir implementação, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo educativo na modalidade a distância, por 

meio de ações didático-pedagógicas, tecnológicas e administrativas adequadas.  

São profissionais envolvidos com as atividades de educação a distância na 

UNINORTE:  

I. Supervisora Pedagógica e Responsável pelo NEAD;  

II. Professor Titular;  

III. Tutor online; 

IV. Tutor presencial; 

V. Analista de Tecnologia Educacional; 

VI. Assistente Acadêmico. 

 

O Núcleo de Educação a Distância - NEAD tem por finalidades:  

I. Planejar, propor e realizar cursos, atividades e eventos da UNINORTE na 

modalidade de ensino a distância;  

II. Apoiar e incentivar a produção do conhecimento em EAD;  

III. Acompanhar e avaliar as disciplinas e cursos na modalidade de educação a 

distância na UNINORTE;  

IV. Avaliar e assessorar projetos e experiências na área de EAD da UNINORTE e de 

outras instituições;  
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V. Realizar a gestão acadêmico-operacional da modalidade de educação a 

distância, em parceria com os demais setores da UNINORTE;  

VI. Orientar os alunos da modalidade de ensino a distância de modo que esses 

possam aproveitar ao máximo os recursos oferecidos nessa modalidade;  

VII. Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino superior e para a ampliação 

das possibilidades de acesso a esse nível de ensino;  

VIII. Oferecer alternativas de formação e capacitação profissional, propiciando o 

acesso à educação universitária aos interessados;  

IX. Dar suporte técnico ao processo de ensino na UNINORTE, por meio do 

desenvolvimento de ferramentas digitais e métodos de ensino que permitam 

potencializar tanto o ensino presencial como a distância.  

X. Capacitar docentes e técnicos administrativos da UNINORTE para atuarem em 

EAD;  

XI. Desenvolver projetos, cursos e atividades a distância em parceria com outras 

instituições; 

 

Atribuições dos Profissionais Docentes 

  

Os professores estão subordinados ao Supervisor Pedagógico e Responsável pelo 

NEAD e aos Coordenadores de Curso, exercendo as seguintes atribuições:  

  

I. Conduzir as aulas da disciplina, estimulando a interdisciplinaridade e as finalidades 

da UNINORTE e do NEAD;  

II. Selecionar e disponibilizar material complementar para o ambiente virtual de 

aprendizagem;   

III. Discutir e sugerir elementos para o projeto pedagógico do curso;  

IV. Fazer o planejamento da ação pedagógica;  

V. Interagir e orientar os alunos nos momentos programados, com apoio dos tutores 

a distância e dos presenciais (tecnológicos), se necessário;   

VI. Participar das videoconferências;  

VII. Elaborar os instrumentos de avaliação do aluno;   

VIII. Efetuar a correção das avaliações com a equipe de tutores a distância; e  

IX. Organizar e participar de fóruns e chats.  

 

São atribuições dos tutores a distância e presenciais (tecnológicos):  

 

I. Auxiliar os alunos no processo de ensino-aprendizagem e no uso das diversas 

tecnologias de informação e comunicação utilizadas;  
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II. Orientar os alunos com relação ao ambiente virtual de aprendizagem de forma 

síncrona ou não;  

IV. Auxiliar os alunos na organização dos estudos;   

V. Facilitar a interação entre os alunos em fóruns, chats ou outros meios de interação 

virtual tais como comunidades em redes sociais ou grupos virtuais em aplicativos 

para telefonia móvel;   

VI. Esclarecer os alunos quanto aos procedimentos acadêmicos; 

VII. Realizar aplicação de provas presenciais. 

 

6.4.1 Atividades de tutoria  

A comunicação com os estudantes envolve todos os atores partícipes do modelo 

pedagógico EaD adotado pela Instituição, porém, a assistência direta aos estudantes 

depende da boa mediação pedagógica, que ocorre com o apoio permanente de docentes, 

tutores web e tutores presenciais (tecnológicos). 

O docente é responsável pelo planejamento e desenvolvimento das disciplinas, 

precisa criar estratégias de mediação pedagógica que sejam significativas para o estudante, 

responsabilizando-se por acompanhar o andamento dos estudantes, intervir quando 

necessário, contribuir, incentivar e somar esforços em prol da construção da 

aprendizagem.  

Nesse contexto os tutores web colaboram com as discussões no AVA, publicam os 

avisos semanais, acompanham o programa de qualidade e estimulam a participação dos 

estudantes. 

As atividades de tutoria garantem que o estudante tenha um acompanhamento 

permanente, auxiliado por meio de encontros midiatizados ao longo do processo 

educativo. A tutoria web garante a efetividade da interação, do atendimento, do suporte 

aos estudantes e do estímulo ao aprendizado, estabelecendo-se uma relação de 

proximidade aos docentes no que compete ao planejamento e à condução das disciplinas.  

Para apresentação dos materiais instrucionais, organizados em referenciais e 

complementares, o docente e o tutor trabalham juntos na composição das trilhas de 

aprendizagem. Aos tutores web cabe apoiar a estruturação das trilhas de aprendizagem de 

acordo com o planejamento e orientação conferida pelo docente. Da mesma forma ocorre 

no desenvolvimento e compilação de materiais complementares convergentes aos 

materiais referenciais. Além disso, o tutor web apoia o docente nos eventos síncronos e 

assíncronos, mantém os estudantes informados sobre os eventos da disciplina e faz o 

acompanhamento dos fóruns e de outras atividades.  

Conta-se ainda com a participação do tutor presencial (tecnológicos), que é um 

interlocutor acadêmico presencial a quem cabe organizar, desenvolver e manter o devido 
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registro das atividades de acompanhamento pedagógico, dos encontros presenciais e das 

atividades que promovem a interação entre os estudantes.   

Uma questão crucial é a clareza dos papeis e atribuições de cada um dos atores do 

modelo pedagógico EaD da Instituição, conforme delimitado a seguir.  

A coordenação do curso tem como atribuições:  

 Auxiliar os docentes do curso na organização das metodologias de ensino, 

mantendo como referência a metodologia ativa; 

 Desenvolver referenciais de qualidade para o planejamento das disciplinas; 

 Liderar reuniões do Colegiado de Curso, NDE, reunindo docentes e tutores do curso, 

para manter o alinhamento dos processos educativos, construção e revisão 

contínua dos Planos de Ensino; 

 Motivar os docentes ao compartilhamento das melhores práticas; 

 Receber e endereçar as demandas de produção, revisão e revitalização de 

conteúdos instrucionais; 

 Auxiliar na validação dos conteúdos instrucionais do curso; 

 Verificar o cumprimento dos Planos de Ensino, da assiduidade e qualidade das 

interações no AVA; 

 Construir de maneira colaborativa relatórios analíticos que permitam identificar as 

oportunidades de inovação metodológica e tecnológica; 

 Gerir as demandas de melhorias acadêmicas do curso a partir dos indicadores 

fornecidos pela CPA; 

 Prestar orientação e suporte aos docentes, tutores e estudantes sempre que 

necessário. 

O corpo docente tem como atribuições: 

 Atender às demandas da coordenação de curso; 

 Participar das reuniões de planejamento, colegiado e NDE, quando convocado e/ou 

designado; 

 Orientar os tutores sobre o planejamento da disciplina, conteúdos e recursos de 

interação; 

 Desenvolver os Planos de Ensino, conforme diretrizes institucionais, tendo como 

referência a metodologia ativa; 

 Produzir e validar conteúdos e materiais instrucionais da disciplina de sua 

responsabilidade; 
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 Elaborar questões e suas respectivas rubricas para composição das avaliações de 

aprendizagem virtuais e presenciais; 

 Desenvolver roteiros para a produção de objetos de aprendizagem, tais como 

vídeos, podcasts, mapas conceituais, infográficos e games; 

 Gravar podcasts e vídeos instrucionais e complementares aos conteúdos da 

disciplina; 

 Realizar webconferências conforme previsto no calendário acadêmico próprio para 

disciplinas e cursos da modalidade a distância. 

O tutor web tem como atribuições: 

 Prestar informações, sanar dúvidas dos estudantes, e registrá-las; 

 Encaminhar ao setor competente os pedidos, as solicitações de informação e as 

dúvidas dos estudantes; 

 Incentivar os estudantes a participarem dos encontros presenciais, dos eventos 

síncronos (webconferências), dos fóruns e das demais atividades; 

 Auxiliar os estudantes na interlocução com o docente da disciplina; 

 Mediar os recursos de interação, seguindo as orientações fornecidas pelo docente 

da disciplina; 

 Alertar os estudantes sobre o cumprimento do cronograma de realização e sobre a 

entrega das atividades de aprendizagem; 

 Orientar os estudantes na realização das atividades de estudo, de interação e de 

avaliação; 

 Ter uma atitude proativa de estímulo à aprendizagem, ao sucesso escolar e à 

permanência; 

 Oferecer suporte técnico para a realização das webconferências; 

 Ter participação ativa nas ações direcionadas ao sucesso acadêmico, à permanência 

acadêmica e à contenção da evasão; 

 Sob orientação dos docentes, auxiliar na correção de avaliações e de outros 

materiais instrucionais quando solicitado. 
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O tutor presencial (tecnológicos) tem como atribuições: 

 Organizar e desenvolver atividades e encontros presenciais, registrando-as;  

 Planejar, desenvolver e orientar ações pedagógicas que contribuam para o 

desenvolvimento acadêmico; 

 Encaminhar ao setor competente os pedidos, as solicitações de informação e as 

dúvidas apresentadas pelos estudantes; 

 Aplicar as avaliações presenciais; 

 Dar suporte aos estudantes nas dúvidas de utilização do AVA e de seus recursos de 

aprendizagem. 

6.5 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à tutoria 

Docentes e tutores, são os atores que mais interagem com os estudantes no 

ambiente virtual de aprendizagem daí a importância de terem formação acadêmica na área 

da disciplina; conhecimento especializado dos temas abordados; e disposição didática para 

a EaD o que engloba o uso adequado de estratégias de comunicação, metodológicas e de 

relacionamento, além do próprio domínio de uso do Blackboard. 

Para que correspondam às expectativas e potencializem suas competências 

docentes e tutores são capacitados para atuar em EaD e para utilizar o ambiente virtual. 

Essa capacitação orientada para fins educacionais contempla: TICs; potencialidades da 

Internet incluindo ferramentas e recursos web disponíveis; especificidades do ambiente 

virtual; e estratégias de ensino-aprendizagem e indicadores de qualidade na EaD. Além 

disso, docentes e tutores participam de reuniões, recebem suporte técnico e pedagógico e 

têm oportunidade de trocar informações sobre best practices o que facilita a identificação 

e adoção de práticas inovadoras de retenção e sucesso acadêmico dos estudantes. E ainda 

dispõem de uma área virtual de apoio que disponibiliza materiais diversos: manuais e 

tutoriais, modelos, recursos digitais (objetos de aprendizagem, bancos de questões e de 

atividades, animações, etc). 

De modo a garantir a melhoria contínua das atividades de mediação pedagógica, 

todos os atores são avaliados periodicamente pelos estudantes e equipe pedagógica. 

Relatórios de avaliação estão disponíveis para consulta. 

 

6.6 Material didático institucional 

O ponto de partida para a elaboração dos materiais instrucionais são os Planos de 

Ensino das disciplinas, alinhados ao projeto pedagógico do curso. A partir deles, uma 

equipe multidisciplinar, composta pelo(s) docente(s) autor(es) do Plano de Ensino, 

especialistas em Qualidade Acadêmica e equipe técnica de produção EaD (designers e 
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profissionais de tecnologia de informação) definem os elementos basilares dos materiais 

referenciais e os validam, considerando uma linguagem inclusiva, área de abrangência, 

coerência teórica e, acessibilidade  metodológica e instrumental, além das orientações e 

indicações para a organização dos materiais complementares disponibilizados aos 

estudantes. Essa equipe multidisciplinar veio realizando essa sequência por meio de 

processos internos até 2017. A partir de 2018, passou a formalizar esse processo gerando 

atas das reuniões, registrando as necessidades de produção e os processos de validação 

para o semestre subsequente. 

De maneira direta o material didático institucional é composto de material 

referencial e complementar. 

O material referencial é composto pelo conteúdo de referência da disciplina, 

desenvolvido por um Professor Autor e disponibilizado em formato de livro eletrônico e 

objetos de aprendizagem.   

A organização dos livros eletrônicos respeita os conteúdos previstos nas ementas 

das disciplinas e seu respectivo Plano de Ensino. Eles podem ser impressos ou visualizados 

em meios eletrônicos, e em sua elaboração predominam a linguagem dialógica e a 

concepção andragógica e significativa, relacionando os conteúdos ao cotidiano a partir de 

exemplos, exercícios e práticas.  

Os objetos de aprendizagem destacam conceitos, reforçando ideias contidas no 

livro eletrônico. Eles podem ser apresentados em forma de ilustração, animação, vídeo, 

arquivo sonoro, game, e têm como objetivo principal proporcionar a interação.  

O material complementar é composto por conteúdos criados ou selecionados pelos 

docentes e tutores para auxiliar os estudantes na compreensão do material referencial.  

Trata-se de uma seleção de materiais de apoio, em diferentes formatos, reunindo 

sugestões de leituras complementares, arquivos sonoros, vídeos, softwares, ilustrações, 

entrevistas, indicações de sites, sugestões de filmes e softwares. Seu principal objetivo é 

contextualizar o tema de estudo, e estimular o aprofundamento no tema.  

 

6.7 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação do ensino-
aprendizagem 

Os recursos de aprendizagem são apresentados nas disciplinas a partir de Trilhas 

de Aprendizagem que são formuladas na estrutura de hipertexto. Nelas, os docentes fazem 

a contextualização e a problematização do tema proposto, e os links e acessos aos 

conteúdos são apresentados de forma dinâmica e prática. Assim, a aprendizagem é 

organizada de forma significativa e centrada no estudante a partir de experiências 

profissionais cotidianas. As trilhas de aprendizagem são compostas de: contextualização; 

materiais referenciais; e materiais complementares.  
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● Contextualização: parte inicial de cada unidade de aprendizagem na qual o docente 

tece a problematização, a contextualização e a organização do percurso de estudos; 

● Materiais Referenciais: espaço em que são apresentados os conteúdos digitais, 

como textos, games, quizzes, animações e vídeos. São materiais elaborados por 

docentes e abrangem o conteúdo dos Planos de Ensino publicados no ambiente 

virtual para consulta online ou off-line;  

● Materiais Complementares: espaço dinâmico de compartilhamento de materiais 

convergentes e complementares aos materiais referenciais. Seguindo o princípio do 

conectivismo, docentes e tutores compilam materiais e multimeios que são 

disponibilizados aos estudantes no formato de hiperlink. Assim, são combinados 

multimeios de aprendizagem para disponibilizar os conteúdos em diferentes 

linguagens e exercita-se a interdisciplinaridade para que o estudante desenvolva 

conhecimento de forma sistêmica. 

A avaliação é composta por atividades de aprendizagem que são desenvolvidas em 

cada unidade e são divididas da seguinte forma: 

● Atividades objetivas: formuladas em questões de múltipla escolha, 

relacionamento, lacunas, verdadeiro/falso, correspondência, ordenação, Hot 

Spot, escala de opinião, entre outras. Para todos os modelos é possível 

estruturar um feedback;  

● Atividades dissertativas: permite a articulação dos conteúdos e o 

desenvolvimento de habilidades conforme os objetivos de aprendizagem. 

Dentre os principais recursos destacam-se: desenvolvimento, blog, resposta 

breve, ficheiro, portfólio, fórum e wiki. Para todos os modelos é possível 

estruturar uma matriz de correção e respectivo feedback.  

 

Para o acompanhamento do processo educativo são utilizados os seguintes 

recursos: 

● Acompanhamento das atividades do estudante: conjunto de recursos disponíveis 

no Blackboard Learning que permitem acompanhar a evolução do estudante e 

auxiliam docentes e tutores a fazerem orientações pontuais; 

● Avaliação do processo pedagógico: recursos oriundos do Analytics que permitem 

fazer o acompanhamento processual dos indicadores de sucesso acadêmico, da 

permanência, da evasão, do êxito e do fracasso escolar, da satisfação e da 

insatisfação dos recursos apresentados, além da avaliação do processo pedagógico 

de cada disciplina. 

 

Além disso, o Blackboard passa por avaliações em âmbito mundial, que resultam 

em atualizações que viabilizam a melhoria contínua da plataforma, impactando 

positivamente na atuação dos tutores, docentes e discentes.  
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Cabe ressaltar que a modalidade EaD, indefere da modalidade presencial, no que 

compete aos pressupostos educacionais institucionais, ou seja, a questão da 

acessibilidade, seja ela pedagógica/metodológica, instrumental e comunicacional, 

também é garantida aqui, disponibilizando em seu ambiente softwares de tradução de 

texto em voz para deficientes visuais. 

 

6.8 Número de Vagas   

São ofertadas 100 vagas totais anuais, coerentes com a dimensão do corpo docente 

e tutorial (este último para oferta das disciplinas EaD), as condições de infraestrutura física 

e tecnológica para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa. 

 

6.9 Integração com o Sistema Local e Regional de Saúde/SUS  

Com a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de 

graduação da área da saúde, as primeiras lançadas em 2001, esforços têm sido envidados 

para mudar o perfil profissional, considerando-se que “os currículos propostos possam 

construir perfil acadêmico e profissional com competências, habilidades e conteúdos, 

dentro de perspectivas e abordagens contemporâneas de formação pertinentes e 

compatíveis com referencias nacionais e internacionais, capazes de atuar com qualidade, 

eficiência e resolutividade, no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando o processo da 

Reforma Sanitária Brasileira” (Ministério da Educação, 2002)1.   

O Uninorte promove, por meio de convênios com as secretarias Estadual e 

Municipal de Saúde, a oportunidade para que os alunos dos cursos de graduação em saúde 

possam aprender a aprender, que engloba aprender a ser, a fazer, a viver juntos e aprender 

a conhecer, garantindo a capacitação de profissionais com autonomia e discernimento 

objetivando assegurar a integralidade do cuidado, a qualidade e a humanização do 

atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades, consonante com os 

objetivos das DCN.   

Tais cenários de ensino e aprendizagem constituem campos privilegiados de 

conhecimento plural em diferentes níveis de complexidade da Rede de Atenção à Saúde 

(RAS), a instituição é conveniada com Unidades Básicas de Saúde. Em um maior nível de 

complexidade (média e alta complexidades), o curso conta com cenários de aprendizagem 

em Policlínicas e hospitais para grandes emergências, além de hospitais de ensino, 

hospitais gerais e especializados e as maternidades.   
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6.10 Atividades Práticas de Ensino para a Área da Saúde   

De acordo com as DCN dos cursos de graduação da Escola de Saúde, as atividades 

práticas de ensino contemplam a inserção dos estudantes em diferentes cenários do SUS e 

em outros ambientes de aprendizado, tais como unidades de saúde privadas e 

filantrópicas, escolas, restaurantes, colégios, instituição de longa permanência, 

laboratórios, clubes e academias os quais resultam no desenvolvimento das competências 

profissionais específicas.   

Nesta perspectiva, outros ambientes de aprendizado (espaços de prática) que 

resultam no desenvolvimento das competências profissionais específicas do aluno de 

Serviço Social em alinhamento ao contexto de saúde da região amazônica, também estão 

inseridas na formação discente.  

São firmados convênios de parceria com os estabelecimentos de atendimento em 

saúde que são considerados referências de boas práticas profissionais pelos coordenadores 

e docentes dos cursos envolvidos. A organização e agendamento das atividades práticas da 

unidade curricular nos locais conveniados é realizada conforme a capacidade de discentes 

e carga horária acordada pelo parceiro. Que tem por objetivo contribuir para que as 

experiências prévias ou concomitantes as práticas profissionais em estabelecimentos 

parceiros promovam aprendizado profundo e pautado nas diretrizes nacionais dos cursos.  

As parcerias externas são estabelecidas para que os estudantes tenham a 

oportunidade de vivenciar e praticar o aprendizado em um ambiente profissional. Essas 

parcerias fortalecem a importante relação entre o meio acadêmico e profissional; dessa 

forma, o ensino está conectado diretamente com as demandas do mercado de trabalho de 

forma dinâmica e atualizada. A proximidade da academia com o mercado de trabalho é 

parte importante na formação de um profissional de excelência e que atende as demandas 

de mercado de trabalho. O estabelecimento dessas parcerias está diretamente relacionado 

ao eixo das Disciplinas práticas aos estágios e ações profissionais e tem na Escola de Saúde 

o apoio necessário para a realização das atividades externas.  

O Modelo Acadêmico Laureate de Ensino em Saúde está baseado em competências 

internacionalmente aceitas para profissionais da saúde, formação de excelência do 

estudante, acreditação nacional e internacional e o trabalho em comunidades de saúde e 

ação social.  

Para atender a base do Modelo Laureate de ensino em saúde há uma estruturação 

acadêmica que forma os eixos desse modelo, os eixos que se aplicam ao cuso de Serviço 

Social EaD são:   

• A Integração Curricular e a Educação Interprofissional,   

• A Simulação e outras Metodologias ativas,   

• As Parcerias Externas fortes e a alta qualidade nos estágios supervisionados.   
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 A integração curricular tem a finalidade de promover uma espiral de 

conhecimentos onde as unidades trabalham conhecimentos relacionados e que quando 

integrados levam ao discente a um conhecimento aprofundado e significativo. Soma-se a 

educação interprofissional, que oferece ao estudante o entendimento e a vivência de um 

ambiente profissional onde o trabalho, principalmente da área da saúde, se dá em equipes 

formadas por diferentes profissionais atuando na promoção da saúde.  

A simulação é uma metodologia aplicada às unidades curriculares 

profissionalizantes dos cursos da saúde. A Escola de Saúde oferece apoio ao docente na 

construção de cenários de simulação que agreguem conhecimento de experiências 

vivenciadas na prática profissional em um ambiente controlado. Além disso, o apoio 

também ocorre na elaboração das práticas de habilidades que tem a função de promover 

o aprendizado de uma habilidade profissional de forma repetitiva sem causar qualquer tipo 

de dano ao cliente/paciente ou ao aluno, conforme observa-se nas figuras a seguir, pode-

se observar a estrutura de laboratório que dão suporte a essa metodologia. 

 

Na metodologia de simulação, a sala onde ocorre as práticas simuladas são isoladas, 

equipadas com som, onde é possível a turma na outra sala acompanhar sem nenhuma 

interferência no cenário. 

As atividades práticas de ensino implantadas estão em acordo com as DCNs do 

curso, com regulamentação para a atuação docente, contemplando a inserção dos 

estudantes em cenários do SUS e em outros ambientes de aprendizado (espaços de prática) 

que resultam no desenvolvimento das competências profissionais específicas, em 

alinhamento ao contexto de saúde da região.  

Ressalta-se, que para o curso de Serviço Social, as possibiidades se ampliam, uma 

vez que este é um curso que tem uma natureza de formação genérica, possibilitando a 

inserção dos estudantes em diversos espaços de aprendizagem. Pois, o curso é 

reconhecidamente como profissional da saúde conforme DCN’s Nacinais, no que se refere 

a Assistência Social o Assistente Social é reconhecido legalmente pela Lei Nº 8.742 de 7 de 

Cenário de Simulação Realística Cenário de Simulação Realística
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dezembro de 1993, além das legislações municipais e estaduais que garantem a inserção 

do assistente social no campo da educação. 

A organização e agendamento das atividades práticas da unidade curricular nos 

locais conveniados é realizada conforme a capacidade de discentes e carga-horária 

acordada pelo parceiro. Que tem por objetivo contribuir para que as experiências prévias 

ou concomitantes as práticas profissionais em estabelecimentos parceiros promovam 

aprendizado profundo e pautado nas diretrizes nacionais dos cursos. 

Os docentes promovem atividades práticas em laboratórios mediante 

agendamento prévio, solicitação de equipamentos, pedidos de insumos até a organização 

do cenário da prática que será realizada. Os docentes e discentes precisam conhecer as 

normas de biossegurança de cada um dos laboratórios da saúde. Além das práticas 

simuladas em laboratórios,  o curso de Serviço Social desenvolve práticas externas, 

precedida de treinos e habilidades para o desenvolvimento de praticas profissionais. 

 

7) METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO  

7.1 Critérios e procedimentos para avaliação da aprendizagem: disciplinas 
presenciais  

A Instituição acredita firmemente que os resultados da avaliação correspondem aos 

resultados de aprendizagem, já que os instrumentos de avaliação são baseados nos 

objetivos de aprendizagem propostos e sistematicamente validados pelas coordenações de 

curso e gerências acadêmicas.   

A metodologia de ensino adotada institucionalmente exige a prática de 

metodologias ativas permeadas por avaliações formativas que visam a promover feedback 

Visita Técnica na Casa Mamãe Margarida-Casa de Acolhimento de 
adolescentes vítmos de abuso sexual

Vista Técnica na Comunidade Paricatuba - Levantamento de 
demandas para realização de Ação de Saúde na comunidade
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permanente tanto aos estudantes quanto aos docentes a respeito dos avanços relativos ao 

percurso de aprendizagem proposto no Plano de Ensino.   

Além das avaliações formativas, importantes para a evolução das aulas, há também 

as avaliações somativas que são adotadas para fins de cálculo de nota e que configurarão 

no histórico escolar dos estudantes.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96, em seu art. 24, inciso 

V, indica que a avaliação escolar deve ser: "uma avaliação contínua e cumulativa do 

desempenho do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos e dos resultados ao longo do período”.  

O Uninorte segue essa orientação desenvolvendo a avaliação de aprendizagem, 

conforme explicitado em no Regimento Geral do Uninorte, capítulo VI, artigos 95 ao 108, 

dispõe acerca dos da avaliação do rendimento escolar.  

 A avaliação do rendimento escolar será contínua e cumulativa, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos, incidindo, no caso de ensino presencial, sobre 

a frequência e o aproveitamento escolar, ambos reprováveis por si mesmos e no ensino a 

distância somente o aproveitamento escolar.  

A avaliação do rendimento escolar e a frequência serão registradas, por disciplina, 

a cada bimestre, no demonstrativo de notas do estudante e a média semestral no histórico 

escolar. A média semestral será composta por 02 (duas) notas, mas, quando for o caso, 

conforme parágrafo 8° (oitavo), será acrescida de 1 (uma) terceira nota.  

A primeira nota terá peso 1. A segunda nota terá peso 2.  

A primeira nota (1ª ARE), nas disciplinas presenciais, será de responsabilidade 

específica do professor, que estabelecerá a forma e a quantidade de avaliações para 

determinação dessa nota, devendo ser utilizados, no mínimo, dois instrumentos de 

avaliação para sua composição. Um dos instrumentos é composto por avaliações parciais 

e deverá totalizar 4,0 pontos e o outro será uma prova individual que valerá 6,0 pontos.  

Adota-se a avaliação formativa e somativa, utilizando-se metodologias centradas na 

aprendizagem do estudante. Avalia-se com intencionalidade pedagógica de maneiras 

diversificadas, as quais incluem:  

• Avaliação Discursiva, Dissertação ou Ensaio;  

• Avaliação Objetiva;  

• Avaliação Oral, Entrevista;  

• Avaliação Prática;  

• Avaliação por Portfólios;  

• Avaliação por Observação;  

• Avaliação por Estudo de Casos;  

• Avaliação por Relatórios;  
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• Avaliação com uso de Mapas Conceituais;  

• Avaliação em Grupo;  

• Avaliação com Consulta;  

• Quiz de perguntas e respostas;  

• Autoavaliação; entre outras;  

  

A prova individual da 1ª ARE, nas disciplinas presenciais, que valerá 6,0 pontos, será 

constituída, obrigatoriamente, de 50% (3,0 pontos) do valor composta por questões 

objetivas e 50% (3,0 pontos) do valor por questões discursivas.  

A segunda nota (2ª ARE), nas disciplinas presenciais, será o resultado de avaliação 

por meio de uma prova individual, que valerá 5,0 pontos, e avaliações parciais que valerão 

os outros 5,0 pontos. As avaliações parciais serão de responsabilidade específica do 

professor. O conteúdo da prova institucional será correspondente ao ministrado durante 

todo o semestre letivo.  

As avaliações referentes a 2ª ARE serão por disciplina, de responsabilidade 

específica do professor, que estabelecerá a forma e a quantidade de avaliações para 

determinação dessa nota, devendo ser utilizados, no mínimo, dois instrumentos de 

avaliação para sua composição. Um dos instrumentos é composto por avaliações parciais 

e deverá totalizar 5,0 pontos e o outro será uma prova individual que valerá 5,0 pontos.  

A atribuição da nota de disciplinas oferecidas na modalidade a distância será 

resultado da composição de avaliação virtual (AV) e presencial. A primeira nota (1ª ARE) 

será totalmente virtual, composta pela média simples de duas avaliações AV1 e AV2, com 

peso 1 (um). A segunda nota (2ª ARE) será uma avaliação individual presencial por 

disciplina, com 10 (dez) questões objetivas, com peso 2 (dois).  

Se o estudante obtiver a média semestral ponderada menor que 7,0 (sete) pontos 

e não inferior a 2,0 (dois) pontos fará uma terceira avaliação (exame final). O estudante 

que for aprovado por média semestral com 7,0 (sete) pontos ou mais pontos não poderá 

fazer o exame final.  

O exame final será uma prova individual presencial por disciplina constituída, 

obrigatoriamente, de 10 (dez) questões objetivas. O conteúdo do exame final será 

correspondente ao ministrado durante todo o semestre letivo da respectiva disciplina.  

Ao estudante que, por motivo justo e devidamente comprovado, deixar de 

comparecer às provas bimestrais, na data fixada, poderá ser concedida prova de segunda 

chamada, conforme calendário acadêmico, desde que no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, antes da prova, realize o pagamento da respectiva taxa. Não será permitida a 

segunda chamada para o exame final, exceto os casos previstos em lei.  

Será concedida revisão de nota quando requerida no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito) horas após a divulgação das mesmas.  
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Poderá ser requerido a justificativa de faltas, nos casos previstos em lei, no prazo 

máximo de 72h (setenta e duas horas) a contar do primeiro dia do evento ocorrido, para 

as disciplinas presenciais. 

A média bimestral, semestral e final, em cada uma das disciplinas, é feita atribuindo-

se uma nota expressa em grau numérico de 0,0 a 10,0 (zero a dez), formada de 0,5 (meio) 

em 0,5 (meio) ponto.  

Em caso de arredondamento da média, essa deverá ser arredondada para maior.  

O cálculo para composição das médias semestral e final se dará da seguinte forma: 

Média Semestral:  

(1°ARE (peso 1) + 2°ARE (peso 2)) / 3 ≥ 7,0 (APROVADO) Média Final:  

(Média Semestral + Nota do exame Final) / 2 ≥ 5,0 (APROVADO)  

Será considerado aprovado na disciplina o estudante que atender simultaneamente 

os seguintes critérios:  

I - Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), no caso das disciplinas 

presenciais;  

II - Média de aproveitamento semestral igual ou superior a 7,0 (sete);  

III – Média de aproveitamento com o exame final for igual ou superior a 5,0 (cinco).  

 

O estudante será considerado reprovado na disciplina se ocorrerem qualquer uma 

das seguintes situações:  

I. A sua frequência for inferior a 75% (setenta e cinco por cento), 

independente da aprovação por nota, no caso do ensino das disciplinas 

presenciais;  

II. A sua média de aproveitamento semestral for inferior a 2,0 (dois);  

III. A sua média de aproveitamento com o exame final for inferior a 5,0 (cinco).  

 

A avaliação do rendimento das disciplinas Estágio Supervisionado, Trabalho de 

Conclusão de Curso, será deliberado conforme regulamento.  

O estudante que, ao final de um período houver acumulado 05 (cinco) ou mais 

disciplinas em dependência ou em suplementação, estará impedido de avançar para o 

período seguinte, devendo cursar as disciplinas pendentes.  

O estudante somente poderá cursar os dois últimos períodos de qualquer curso de 

graduação se tiver no máximo 02 (duas) disciplinas em regime de dependência ou 

suplementação.  

O resultado do exame deverá ser registrado em ata especial, nos arquivos da 

Secretaria de Registro Acadêmico do Centro Universitário e no histórico escolar do 

estudante.  
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7.2 Critérios e procedimentos para avaliação da aprendizagem: disciplinas 
EAD  

A atribuição da nota de disciplinas oferecidas na modalidade a distância será 

resultado da composição de avaliação presencial e de avaliação ocorrida no ambiente 

virtual, sendo a primeira avaliação totalmente virtual e a segunda avaliação presencial. 

Destaca-se que a segunda avaliação tem peso 02 e segue o mesmo padrão para cálculo da 

média institucional.  

 
Critérios de Avalição das Disciplinas EAD 

A Avaliação das Disciplinas Online obedece aos seguintes Critérios de Avaliação: 

N1 (1ª ARE): Avaliações Virtuais 1, 2, 3 e 4 realizadas online no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

N2 (2ª ARE): Avaliação Presencial ou de Segunda Chamada. 

 

As Avaliações Virtuais devem ser realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem e são 

estruturadas da seguinte forma: 

Atividade 1 – Fórum Avaliação (valendo até 3,0) 

Atividade 2 – Questões Objetivas (valendo até 2,0) 

Atividade 3 – Questão Dissertativa (valendo até 3,0) 

Atividade 4 – Questões Objetivas (valendo até 2,0) 

Obs: As avaliações virtuais são liberadas no decorrer do semestre, conforme as datas 

previstas no Calendário das Disciplinas. 

 

Avaliação Presencial  

Composta por 10 questões objetivas (múltipla-escolha), valendo 1 ponto cada. Totalizando 

10 pontos possíveis. 

É atribuída por meio da realização de uma prova presencial, individual e eletrônica, 

aplicada nos laboratórios credenciados da Universidade no período especificado no 

calendários das disciplinas. 

 

Cálculo da Média para Aprovação 

A Média Semestral da disciplina EAD será resultado da composição de avaliações virtuais e 

presencial. 

N1 (1ª ARE): Avaliações Virtuais 1, 2, 3 e 4 realizadas online no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. 

N2 (2ª ARE): Avaliação Presencial ou de Segunda Chamada. 

[N1 + 2(N2)] / 3 = MS (Média Semestral) 

 

Exame Final 

Deverá ser realizada caso o estudante não atinja média igual ou superior a 7,0 (sete) 

e será realizada nos moldes da Prova Presencial. 
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Após realizar a Avaliação Presencial, se o estudante não conseguir alcançar a média 

exigida para aprovação na disciplina, e caso a sua pontuação total ainda for suficiente para 

atingir a média mínima, poderá realizar o Exame Final e tentar melhorar a sua nota para 

ser aprovado. O estudante deverá ter conseguido pelo menos 2 pontos, ao serem somadas 

as notas obtidas na 1ª ARE (N1) e 2ª ARE (N2), para poder realizar o Exame Final. Após 

realizar o Exame Final, a nota obtida deverá ser somada com a média semestral anterior, e 

o valor será dividido por 2. A nota mínima exigida para que o estudante seja aprovado na 

Reavaliação será de 5 pontos. 

 

O cálculo do Exame Final (NEF) é feito da seguinte forma: 

O estudante que não atingir a média 7,0 (sete), poderá realizar o Exame Final (EF). 

O resultado obtido será adicionado à média do Semestre (MS) e feito uma média, seguindo 

a seguinte fórmula: 

MS + NEF / 2 = Média Final 

 

Caso o estudante necessite do Exame Final, a pontuação necessária para aprovação 

deverá ser igual ou superior 5,0 (cinco). 

 

7.3 Critérios para apuração de frequência  

A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento abrange também 

aspectos de frequência, em conformidade com Regimento Acadêmico.  

A Instituição adota como critério para aprovação a frequência mínima de 75% da 

carga horária total da disciplina. O estudante que ultrapassar esse limite está 

automaticamente reprovado na disciplina, quando se tratar de disciplinas presenciais.   

   

7.4 Extraordinário aproveitamento de estudos  

O critério de aproveitamento de competências profissionais adquiridas 

previamente pelo estudante é o mesmo previsto no Regimento Acadêmico da Uninorte 

disponível para consulta.  

 

8) AUTOAVALIAÇÃO 

Uninorte em atendimento às diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES) e às Orientações da Comissão Nacional da Avaliação da Educação 
Superior (CONAES), mantém desde 2004, uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) que 
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atua junto a todos os setores da Instituição promovendo medidas de auto avaliação. O 
regulamento da CPA encontra-se disponível para consulta.  

A experiência adquirida no processo de auto avaliação possibilita aos gestores, 

coordenadores de cursos, corpo discente, docente e técnicoadministrativo, terem acesso 

a um balanço crítico de caráter analítico e interpretativo sobre a Instituição. Esse balanço 

crítico contém sugestões de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-

científica, expressando os desafios, perspectivas e aferições das ações ocorrentes na 

Instituição.  

Implantar um sistema de autoavaliação permanente na Instituição, com vistas à 

melhoria de todas as ações da Uninorte contribui efetivamente com a sua gestão em todos 

os níveis de estrutura, possibilitando refletir sobre objetivos, modos de atuação e de 

decisão e mudanças no cotidiano das atividades acadêmicas, com foco na excelência da 

qualidade, missão e valores da Uninorte.  

O processo de autoavaliação do Curso insere-se nesse contexto por meio da 

avaliação continuada dos seus docentes, discentes, instalações, atendimento e recursos 

pedagógicos, e é realizada pelos estudantes e docentes. Diferentes instrumentos são 

utilizados para a auto avaliação do Curso, os quais permitem avaliar quantitativa e 

qualitativamente, diferentes aspectos presentes nas suas atividades.   

Além do sistema de autoavaliação presidido pela CPA, há outros fóruns que 

promovem a reflexão e auto avaliação do curso. O Colegiado de Curso também constitui 

um órgão que promove a autoavaliação. Há ainda o Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

que consiste em órgão técnico-consultivo que participa ativamente da implantação e 

consolidação do Projeto Pedagógico do Curso – PPC e se reúne semestralmente e sempre 

que convocado extraordinariamente. E, por último, a reunião com os representantes de 

turma, que contribuem com a perspectiva dos estudantes no processo reflexivo e avaliativo 

do curso. É nesta reunião que é eleito o representante discente no Colegiado de Curso, e a 

ele cabe o acompanhamento e a avaliação do PPC de uma maneira muito próxima e com 

poder deliberativo. Igualmente há participação dos estudantes no acompanhamento e 

avaliação do projeto pedagógico à medida que os estudantes respondem ao questionário 

de avaliação institucional, dado que os resultados são todos trabalhados pelas 

coordenações de curso, além de divulgados no portal institucional.  

As iniciativas descritas compõem recursos de avaliação interna. Destaque também 

merece a avaliação externa, e seus diferentes prismas de análise: (i) Avaliação do curso por 

comissões de verificação in loco designadas pelo INEP/MEC; (ii) Exame Nacional de 

Avaliação de Desempenho do Estudante – ENADE que avalia o desempenho dos estudantes 

considerando as habilidades e competências exigidas; (iii) Conceito Preliminar do Curso 

(CPC) que é gerado a partir da nota do ENADE combinado com outros insumos, como o 
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delta de conhecimento agregado ao estudante (IDD), corpo docente, infraestrutura e 

organização didático-pedagógica. 

 

8.1 Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

No processo de gestão do curso, ações são tomadas, tanto em função da avaliação 

interna como da avaliação externa. 

Em termos de avaliação interna, os quesitos avaliados com conceitos não 

satisfatórios (notas menores de cinco) dos docentes e relativos a diferentes departamentos 

e serviços, ensejam a apresentação de Planos de Melhorias – PM, que são encaminhados a 

cada gestor, coordenador, gerente, reitoria e CPA, e acompanhados durante o período 

letivo, visando a uma melhor performance na próxima avaliação. Estes PM auxiliam os 

gestores administrativos e acadêmicos a preservar e aprimorar a qualidade de ensino da 

UNINORTE. Os resultados do questionário de avaliação institucional, também servem de 

referência avaliativa ao coordenador consistindo em um importante instrumento de gestão 

acadêmica.  

Em termos de avaliação externa, a UNINORTE também se vale do relatório das 

comissões de avaliação in loco, dos resultados do Enade e do CPC como insumos relevantes 

para seus atos de reflexão e avaliação do curso a partir de recursos comparativos nos 

âmbitos local, regional e nacional. O coordenador de curso discute com o NDE os relatórios 

das comissões de verificação in loco e apresentam feedback formal à Qualidade Acadêmica. 

Todos os relatórios estão disponíveis para consulta. No que compete à prova do Enade esta 

é avaliada nos mesmos fóruns e é feita uma checagem das habilidades e competências 

abordadas e das disciplinas correspondentes.  

Importante destacar que a Instituição valoriza fortemente o Enade e conta com 

programas de incentivo à participação dos estudantes em todos os cursos que participam 

dos ciclos, com vistas a reforçar a cultura avaliativa, e oferece cursos instrumentais e 

simulados no intuito de melhor prepará-los para a data do exame.    

 

9) EMENTAS E BIBLIOGRAFIA  

A Instituição conta com bibliotecas físicas em seus campi, cujo acervo encontra-se 

tombado e informatizado, sendo a consulta livre pelo estudante. Paralelamente, a 

Instituição tem privilegiado o acervo virtual cujo contrato garante acesso ininterrupto e 

simultâneo por todos os seus usuários.  

A bibliografia básica e a bibliografia complementar são adequadas às disciplinas, e 

atualizadas, excetuando-se dessa regra a indicação de obras clássicas, porventura 

indicadas.  
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Sendo a indicação bibliográfica nos Planos de Ensino majoritariamente virtual, e 

estando garantido o acesso simultâneo para consulta pelo estudante, a compatibilidade 

entre as vagas autorizadas, incluindo cursos que compartilhem a mesma bibliografia, e a 

quantidade de exemplares por título não se faz necessária. Ainda assim, o NDE emite 

relatório de compatibilidade entre indicações bibliográficas, vagas autorizadas no curso e 

outros que indiquem os mesmos títulos, e o volume de títulos. 

No caso de indicações de bibliografias básicas e/ou complementares físicas, por não 

haver acervo virtual correspondente, o NDE do curso referenda e assina relatório de 

adequação, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da disciplina, 

entre o número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) 

e a quantidade de exemplares por título. Tal procedimento pode ocorrer em situação de 

renovação/reconhecimento do curso. 

O acesso dos estudantes aos títulos virtuais ocorre por meio da Internet, seja no 

interior das Bibliotecas, dos laboratórios ou de seus próprios devices eletrônicos em 

qualquer área dos campi a partir de Wi-Fi ou de qualquer lugar onde esteja o aluno com 

acesso à Internet.  

As Bibliotecas dispõem de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à 

leitura, estudo e aprendizagem, para atender estudantes com deficiências ou necessidades 

especiais. O descritivo desses equipamentos e suas funcionalidades estão descritos em 

documento específico disponível para consulta. 

O acervo inclui assinaturas de periódicos virtuais especializados complementado 

por algumas assinaturas físicas. O curso de Serviço Social conta com as seguintes 

disciplinas, ementas e bibliografias básicas e complementares: 
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EMENTÁRIO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL EaD 
 

COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL – 80H 
EMENTA: A disciplina discute as variedades linguísticas nos diversos gêneros orais e textuais, a Leitura, 
interpretação e produção de textos no meio acadêmico e profissional e apresenta técnicas de comunicação 
oral para o meio acadêmico e profissional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

EMEDIATO, Wander. A fórmula do texto: redação e argumentação e leitura. 6. ed. São Paulo: Geração 
Editorial, 2014. 

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: políticas e estratégias. In: 2.ed. 2013 

KOCH, Ingedore Villaça. Ler e escrever: estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ABREU. A arte de argumentar: gerenciando razão e; A arte de argumentar gerenciando razão e emoção. 
13. ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.  

ANTUNES, Irande. Língua, texto e ensino: outra escola possível. São Paulo: Editorial Parábola, 2013. 237 
p. ISBN 9788588456914. 

GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 27. 
ed., 12. reimp. Rio de Janeiro: FGV, 2017. 548 p. ISBN 9788522508310. 

GERALDI, João Wanderley; CITELLI, Beatriz. Aprender e ensinar com textos de alunos. 4. ed. São Paulo: 
Cortez, 2001.  

KOCH, Ingedore G. Villaça. Argumentação e linguagem. 13.ed. 2. reimp. São Paulo: Cortez, 2013.  
 
 

ÉTICA PROFISSIONAL – 80H 
EMENTA: Fundamentos ontológico-sociais da dimensão ético-moral da vida social e seu rebatimento na ética 
profissional do Assistente Social. Educação em direitos humanos e ética. O processo de constituição de um 
ethos profissional, o significado de seus valores e implicações éticas-políticas de seu trabalho. As questões 
éticas atuais. Os códigos de Ética Profissional na história do Serviço Social. Lei de Regulamentação da 
Profissão - A LOAS. Ética e Responsabilidade Social. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARROCO, Maria Lucia Silva. Código de ética do/a assistente social comentado in: 2015. 

BARROCO, Maria Lucia Silva. Ética e serviço social: fundamentos ontológicos. 5. ed. São Paulo: Cortez, 
2007. 222 p. (Serie fundamentos).  

SIMÕES, Carlos. Curso de direito do Serviço Social. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 583 p. (Biblioteca básica 
de serviço social; v. 3).  

BARSANO, Paulo Roberto. Ética profissional. 2015 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHAUI, Marilena. Convite a filosofia. São Paulo: Ática, 2010. 520 p. ISBN 9788508134694. 

BARROCO, Maria Lucia Silva. Ética: fundamentos sócio-históricos; Ética fundamentos sócio-históricos. 3. 
ed. São Paulo: Cortez, 2010. (Biblioteca básica de serviço social; v. 4). 

MARIN, Marco Aurelio. Etica profissional In: 12.  

PENA-VEGA, Alfredo; ALMEIDA, Cleide R.S.; PETRAGLIA, Izabel (Orgs.). Edgar Morin: ética, cultura e 
educação. São Paulo: Cortez, 2001. 175 p. ISBN 8524908289. 

FORTI, Valeria. Ética. Crime e loucura: Reflexões sobre a dimensão ética no trabalho profissional. Lúmen 
juris, 2010. 

FORTI, Valeria (org.); GUERRA, Yolanda(org.). Ética e direitos. Ensaios críticos. 3ª. Ed. Rio de Janeiro. Lúmen 
Juris, 2011.  
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EVOLUÇÃO DO CONTEXTO SOCIO HISTORICO – 80H 
EMENTA: Estrutura político-econômico nos cenários internacional e nacional. O estudo da história e cultura 
afro-brasileira e indígena. Estudo das principais matrizes de identidade e poderes presentes na história do 
Brasil desde a colonização até a atualidade. Principais acontecimentos e seus desdobramentos na formação, 
na produção e reprodução da nação brasileira e seus elementos na contemporaneidade. Educação Ambiental 
e o processo sócio histórico-político-econômico no Brasil e a reprodução da exclusão social nos contextos 
urbano e rural. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SALAZAR, Admilton Pinheiro. Amazônia: globalização e sustentabilidade. 2. ed. Manaus: Valer, 2006. 398 
p. ISBN 8586512583. 

PAULO NETTO, Jose. Capitalismo monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez 2007. 

HOLANDA, Sergio Buarque de. Raizes do Brasil. 26. ed. S?o Paulo: Companhia das Letras, 1995. 220 p. ISBN 
8571644489. 

MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2014. 217 p. 

FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e liberdade. 2014  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FAUSTO, Boris (dir.); CARDOSO, Fernando Henrique; LOVE, Joseph; WIRTH, John; LEVINE, Robert; 
QUEIROZ, Maria Izaura Perreira de; DEAN, Warren; PRADO, Maria Lígia Coelho; CAPELATO, Maria Helena 
Rolim;. O Brasil republicano: estrutura de poder e economia (1889-1930). 6 ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil 1997. 

LESBAUPIN, Ivo. O Desmonte da nação: balanço do Governo FHC. 2. ed. Petrópolis: Vozes 1999 

MELLO, João Manuel Cardoso de. O Capitalismo tardio: contribuição à revisão crítica da formação e do 
desenvolvimento da economia brasileira. 9. ed. São Paulo: Brasiliense 1998  

SANTOS, Theotônio dos. Evolução histórica do Brasil: da colônia à crise da Nova República. Petrópolis: 
Vozes 1994.  

GENTILI, Pablo (Org); CHOMSKY, Noam. Globalização excludente: desigualdade, exclusão e democracia na 
nova ordem mundial ;. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2002 

 

FILOSOFIA – 80H 
EMENTA: A origem da sociedade humana e a construção do saber. Mitos, cosmogonia, cosmologia e 
conhecimento sistematizado. Grandes correntes do pensamento ocidental, oriental e africano. Modernidade 
e quebra de paradigmas: antropocentrismo, materialismo, empirismo, existencialismo e pensamento 
complexo. Ética e moral. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à filosofia. São 
Paulo: Moderna, 2014. 

CHAUI, Marilena. Convite a filosofia. São Paulo: Ática, 2010. 520 p. ISBN 9788508134694. 

AGUIAR, Antônio Geraldo. Serviço Social e Filosofia: das origens a Araxá. São Paulo: Editora Cortez, 2011. 

MARCONDES, Danilo. A filosofia: o que e? Para que serve? 2011 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de filosofia. 3.ed. rev. São Paulo: 
Moderna, 2009. 

COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: história e grandes temas. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 
320 p.  

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2015. 1210 p.  

JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. 3. ed. . Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
1999. 

VAZ, Henrique C. de Lima. Antropologia filosófica. 10.ed. São Paulo: Loyola, 2010. 274 p.  
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PRÁTICAS EM SERVIÇO SOCIAL I – 80H 
EMENTA: Histórico do Serviço Social e as contribuições para o desenvolvimento do processo de 
profissionalização na realidade brasileira. A expansão do sistema capitalista e o processo histórico - social do 
Serviço Social europeu e americano. A origem do Serviço Social latino-americano. A história do Estado 
brasileiro e as principais influências teórico-metodológicas na práxis do Serviço Social dos anos 20-50. As 
condições sócio históricas do processo de profissionalização do Serviço Social no Brasil e suas interpretações. 
A organização política e acadêmica da categoria Serviço Social e a produção e reprodução das relações Sociais. 
Articulação entre teoria aplicada a disciplina e atividades práticas pertinentes com o conteúdo ministrado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

IAMAMOTO, Marilda Villela, CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de 
uma interpretação histórico-metodológica.  37ª ed. Cortez, São Paulo. 2012.   

MATOS, Maurilio Castro de. Serviço social ética e saúde: reflexões para o exercício profissional. 2015 

FALEIROS, Vicente de Paula. A política social do estado capitalista. 8. ed. rev. S?o Paulo: Cortez, 2000. 216 
p. ISBN 852490237X 

ANDRADE, Renato. Serviço social gestão e terceiro setor: dilemas nas políticas sociais.2015 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MONTAÑO, Carlos. A natureza do Serviço Social: um ensaio sobre sua gênese, a especificidade e sua 
reprodução; A natureza do Serviço Social um ensaio sobre sua gênese, a especificidade e sua 
reprodução. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

SOUZA, Maria Luiza de. Desenvolvimento de comunidade e participação. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2000.  

WEINSTEIN, Barbara. (Re)formação da classe trabalhadora no Brasil, 1920-1964. São Paulo: Cortez 2000. 

VASCONCELOS, Ana Maria de. A prática do serviço social: cotidiano, formação e alternativas na área da 
saúde.  São Paulo : Cortez , 2012 .  

HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem: Do feudalismo ao Século XXI. 22 ed. Rio de Janeiro: LTC, 
2012.  

 
 

2º PERÍODO 
 
ANTROPOLOGIA E CULTURA – 80H 
EMENTA: A disciplina faz uma Introdução à antropologia e filosofia, discutindo sobre a evolução, as relações entre 
biologia e cultura moderna. Estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena e as relações étnico-raciais. Apresenta 
os principais conceitos: cultura e diversidade cultural, sociedades indígenas. Aborda também o estudo de gênero: 
percepção sobre a mulher na sociedade, raízes do patriarcalismo, feminismo e a identidade da mulher. São discutidas 
ainda a antropologia urbana, as identidades sociais na sociedade, além de o homem e o conhecimento: religião, senso 
comum e senso crítico, arte, ciência, filosofia. Educação ambiental e os desafios humanos na sociedade do conhecimento.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOAS, Franz. Antropologia cultural. 2004 

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. 26. reimpr. São Paulo: Brasiliense, 2011. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24. reimp. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia: uma introdução. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. 

GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em Antropologia interpretativa; O saber local novos ensaios 
em Antropologia interpretativa. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2002 

MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 

GUARESCHI, Pedrinho A.; JOVCHELOVITCH, Sandra (Orgs.). Textos em representações sociais. 9. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2007. 

SATRIANI, Luigi Lombardi. Antropologia Cultural e análise da cultura subalterna. São Paulo: HUCITEC 1986. 
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ESTATISTICA – 80H 
EMENTA: Conhecimentos básicos de estatística. Construção de elementos necessários à prática da produção 
e da análise de dados, fundamentais para a atuação do profissional no âmbito do serviço social. Conceitos 
básicos das probabilidades. Estudo da estatística aplicada a Pesquisa Social através dos conceitos básicos de 
estatística, distribuição de frequência, elaboração de tabelas e gráficos, números índices, medidas de posição 
e de dispersão, cálculo de probabilidade, distribuição de probabilidade e introdução à amostragem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira. Estatística. 2. ed. rev. e atual., 5. reimp. S?o Paulo: Edgard Blucher 
Ltda, 2011. 266 p. ISBN 9788521203001. 

FONSECA, Jairo Simon da Estatística Aplicada. São Paulo. Atlas. 2010.  

MOORE, David S. A estatística básica e sua prática. 5. ed. Rio Janeiro: LTC, 2011. 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Estatística aplicada. In: 2.ed. 2012 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 

DOWNING, Douglas. Estatística aplicada. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014 

FARIAS, Alfredo Alves de. Introdução à estatística. Rio de Janeiro. LTC. 2008. 

LEVIN, Jack. Estatística para Ciências Humanas. 11ed. São Paulo: Harbra, 2012. 

MAGALHÃES, Marcos Nascimento. Noções de Probabilidade e Estatística, 6ª edição. São Paulo: Editora 
EDUSP, 2011. 

 
 

PLANEJAMENTO EM SERVIÇO SOCIAL – 80H 
EMENTA: Funções de administração e planejamento nas esferas pública, privada e organizações não 
governamentais. As teorias organizacionais, os modelos gerenciais na organização do trabalho e nas políticas 
sociais. Indicadores Sociais. Desenho e Elaboração de Projetos Sociais. Estruturação de projetos sociais.  
Importância do projeto: as origens, os tipos, as finalidades e as etapas de elaboração de um projeto social. 
Gestão e Sustentabilidade do Projeto. Práticas de Responsabilidade Social. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração In: 9. 2014 

FALEIROS, Vicente de Paula. Metodologia e Ideologia do Trabalho Social. 10ª ed. São Paulo, Cortez, 1997. 

BAPTISTA, Myrian Veras. Planejamento social: intencionalidade e instrumentação. São Paulo: VERAS 
EDITORA, 2015. 

BAPTISTA, Myrian Veras. Planejamento social: intensionalidade e instrumentação. 2. ed. 3. reimpr. S?o 
Paulo: VERAS EDITORA, 2010. 155 p. (Serie livro-texto). ISBN 85-87064-06-1. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução a administração In: 8.ed. 2012 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2001. 

CONTADOR, Claudio R. Projetos sociais: avaliação e prática; Projetos sociais avaliação e prática. 3.ed. ampl. 
São Paulo: Atlas 1997. 

TENÓRIO, Fernando Guilherme; SILVA, Antônio Cláudio Lima da; ARAGÃO, Cecília Vescovi de; CARVALHO, 
Denise; RODRIGUES, Eustáquio José; KRUEGER, Guilherme Gomes; PASSOS, Iana Maria Campello; SOARES, 
Jo. Gestão Social: metodologia e casos. 3. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas 2002. 

COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Avaliação de projetos sociais. 6. ed. São Paulo: Vozes, 1993. 

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em outras instituições, grupos e 
movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e governamental.11. ed. Petrópolis: Vozes 2002. 
182 p. 

 
 

POLÍTICA, MOVIMENTOS E CLASSES SOCIAIS – 80H 
EMENTA: Fundamentos básicos e introdutórios da ciência política. Configurações teóricas contemporâneas. 
Introdução aos estudos das teorias políticas. Sociedade civil, Estado e as relações de classe social. As bases 
teóricas sobre as classes sociais e sujeitos coletivos. A estrutura de classe na sociedade brasileira e as suas 
manifestações sócio-político-culturais. Definição, manifestações e categorias analíticas dos Movimentos 
Sociais - processo histórico. Teorias dos movimentos Sociais, paradigmas Marxistas e contemporâneos e dos 
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Novos Movimentos Sociais. Educação em direitos humanos. Sujeitos sociais e participação. Estudo da história 
e cultura afro-brasileira e indígena e as relações étnico-raciais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAMIDES, Maria Beatriz Costa. Movimentos sociais e serviço social: uma relacão necessária. 2014 

DIAS, Reinaldo. Ciência política In: 2.ed. 2013 

HUNT, E. K. História do pensamento econômico. 25. ed. Petrópolis: Vozes, 2010 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MONTAÑO, Carlos; DURIGUETTO, Maria Lúcia. Estado, classe e movimento social. 3. ed. reimpr. São Paulo: 
Cortez, 2015 

PERUZZO, Cicilia Maria Krohling. Comunicação nos movimentos populares: a participação na construção 
da cidadania; Comunicação nos movimentos populares a participação na construção da cidadania. 3. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2004 

GOHN, Maria da Glória. Conselhos gestores: e participação sociopolítica; Conselhos gestores e 
participação sociopolítica. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2003.  

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008 

WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política. 14.ed. São Paulo: Ática 2006. 
 
 

PRÁTICAS EM SERVIÇO SOCIAL II – 80H 
EMENTA: O serviço social do pós-guerra até 64. Estudo da hegemonia norte-americana. Fordismo e do 
taylorismo. Serviço social de grupo e de comunidade e as alternativas de controle social. O serviço social nos 
marcos do desenvolvimentismo. As implicações do Movimento de Reconceituação na práxis do Serviço Social 
no período de 50-70 da América Latina e suas expressões no Brasil. As principais vertentes que influenciaram 
o Serviço Social nesse contexto. Articulação entre teoria aplicada a disciplina e atividades práticas pertinentes 
com o conteúdo ministrado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

WANDERLEY, Mariangela Belfiore. Metamorfoses do desenvolvimento de comunidade. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, 1998. 

IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul. Relações sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de uma 
interpretação histórico-metodológica. 20. ed. São Paulo: Cortez, 2007  

CASTRO, Manuel Manrique. História do Serviço Social na América Latina. 5. ed. São Paulo: Cortez 2000 

SIRAQUE, Vanderlei. Controle social da função administrativa do estado In: 2.ed. 2008 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMMANN, Safira Bezerra. Ideologia do desenvolvimento de comunidade no Brasil. 9. ed. São Paulo: Cortez, 
1997. 211 p. 

PAULO NETTO, José. Ditadura e serviço social: uma análise do serviço social no Brasil pós-64. 5. ed. São 
Paulo: Cortez, 2001. 

VELOSO, Renato. Serviço social, tecnologia da informação e trabalho. 2011 

SILVA, M. Ozanira da Silva e (coord.). O serviço social e o popular: resgate teórico-metodológico do projeto 
profissional de ruptura. 2. ed. São Paulo: Cortez 2002. 

SOUZA, Maria Luiza de. Desenvolvimento de comunidade e participação. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
231 p 

 
 

3º PERÍODO 
 
METODOLOGIA CIENTIFICA – 80H 
EMENTA: Esta disciplina aborda o uso da metodologia científica para a informação, organização, pesquisa e 
apresentação de resultados científicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MICHEL, Maria Helena. Metodologia e pesquisa cientifica em ciências sociais. 3.ed. 2015 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. 
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LUCKESI, Cipriano Carlos et al. Fazer universidade: uma proposta metodológica. 16. ed. São Paulo: Cortez, 
2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 
graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 11. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 

APPOLINARIO, Fabio. Metodologia cientifica. 2015 

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento cientifico: do planejamento 
aos textos, da escola à academia. São Paulo: Respel, 2008. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 
2015. 

 
 

POLITICA SOCIAL – 80H 
EMENTA: As teorias explicativas da constituição e desenvolvimento das políticas sociais. A questão social e 
desenvolvimento do sistema brasileiro de proteção social. Formulação e gestão das políticas sociais. As 
interpretações sobre concepção, natureza e desenvolvimento das políticas sociais nos paradigmas: 
marxismo, liberalismo clássico e socialdemocracia. O capitalismo monopolista e o desenvolvimento do 
Welfare State As políticas sociais no contexto do neoliberalismo. Formulação e gestão das políticas sociais do 
Brasil na atual conjuntura. O papel dos sujeitos políticos na formulação das políticas sociais públicas e 
privadas. O padrão de proteção social brasileiro e suas particularidades. Estudo da história e cultura afro-
brasileira e indígena e as relações étnico-raciais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEHRING, Elaine. Política Social no capitalismo tardio. 5. ed. São Paulo Cortez 2011. 

 Política social no capitalismo: tendências contemporâneas. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2012.  

PEREIRA, Potyara Amazoneida P. Política social: temas & questões. 2008 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEHRING, Elaine. Política social : fundamentos e história. 2006 

BOSCHETTI, Ivanete. Capitalismo em Crise: Política Social e Direitos. São Paulo, Cortez, 2010.  

PEREIRA, Potyara A.P. Necessidades humanas: subsídios à crítica dos mínimos sociais. São Paulo: Cortez, 
2000. 

SPOSATI. Aldaíza de Oliva (et. Al). A Assistência na trajetória das políticas sociais brasileiras: uma questão 
de análise. São Paulo: Cortez. 2003.  

SCHONS. Selma Maria. Assistência Social entre a ordem e a “desordem”. 2ª.ed. São Paulo, Cortez: 2003. 
 

POLITICAS SETORIAIS – 80H 
EMENTA: Estudo dos direitos humanos. O Serviço Social e a sua inserção nas políticas setoriais na 
contemporaneidade. A educação ambiental e o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena e as 
relações étnico-raciais no contexto das políticas setoriais. Políticas de atenção à criança e ao adolescente. 
Políticas de atenção à família. Políticas de atenção à pessoa com deficiência. Políticas de proteção ao 
dependente químico. Políticas sociais voltadas para a proteção dos direitos da pessoa idosa.  O Assistente 
Social frente a questão da saúde mental.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRAVO, Maria Inês S.; PEREIRA, Potyara, A.P. A Política Social e Democracia. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2012.  

KAUCHAKJE, Samira. Gestão Pública de Serviço Sociais. 2ª ed. Curitiba: IBPEX, 2008.  

REZENDE, Ilma; CAVALCANTI, Ludmila Fontenele (Orgs.). Serviço social e políticas sociais. Rio de Janeiro: 
Editora UFRJ, 2009 

BEHRING, Elaine. Política social: fundamentos e história. 2006 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

YAZBEK, Maria Carmelita. A política social brasileira no século XXI : a prevalência dos programas de 
transferencia de renda. 2014. 

DEMO, Pedro. Política social, educação e cidadania. Campinas: Papirus 2003. 

FONSECA, Antônio Cezar Lima da. Direitos da criança e do adolescente. São Paulo: Atlas, 2011.  
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MOTA, Ana Elizabete (Org.) O Mito da Assistência Social: ensaios sobre Estado, Política e Sociedade. São 
Paulo: Cortez, 2010.  

SALES, Mione Apolinario; MATOS, Maurílio Castro de; LEAL, Maria Cristina (Orgs.). Política social família e 
juventude: uma questão de direitos. 6. ed. reimpr. São Paulo: Cortez, 2014. 

RICO, Elizabeth Melo; SAUL, Ana Maria; FONSECA, Ana Maria Medeiros da; FAGNANI, Eduardo; PEREZ, José 
Roberto Rus; MELO, Marcus André; CARVALHO, Maria do Carmo Brant de; PESTANA, Maria Inês Gomes de 
S. Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate; Avaliação de políticas sociais uma questão em 
debate. São Paulo: Cortez 2001  

VILAS BOAS, Marco Antônio. Estatuto do Idoso comentado: artigo por artigo. In: 5.ed. 2015 

 
PRÁTICAS EM SERVIÇO SOCIAL III – 80H 
EMENTA: O processo de redemocratização no Brasil e a renovação do Serviço Social pós-64. A influência do 
pensamento crítico-marxista na relação teórico-metodológico do Serviço Social.  Mudanças no perfil da 
sociedade brasileira. Atualização da produção teórico-metodológica da profissão. Ruptura com o 
conservadorismo. Articulação entre teoria aplicada a disciplina e atividades práticas pertinentes com o 
conteúdo ministrado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PAULO NETTO, Jose. Capitalismo monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez 2007. 165 p. ISBN 85-249-
0394-5. 

IAMAMOTO, Marilda Villela, CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de 
uma interpretação histórico-metodológica.  20ª Edição - 2007. São Paulo, Cortez.  

CASTRO, Manuel Manrique. História do Serviço Social na América Latina. 5. ed. São Paulo: Cortez 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEHRING, Elaine. Politica social : fundamentos e historia, 2006.  

CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma cronica do salário ; As metamorfoses da questão 
social uma cronica do salário. 10.ed. Petrópolis: Vozes Ediciones Trílce, 2012 

SILVA, M. Ozanira da Silva e (coord.). O serviço social e o popular: resgate teórico-metodológico do projeto 
profissional de ruptura ; O serviço social e o popular resgate teórico-metodológico do projeto profissional 
de ruptura. 2. ed. São Paulo: Cortez 2002.  

FREIRE, Lucia M. B. O serviço social na reestruturação produtiva: espaços, programas e trabalho 
profissional. 2010  

OUZA, Maria Luiza de. Desenvolvimento de Comunidade e Participação.7ª.ed.-São Paulo, Cortez, 2000. 
 
 

 
 
TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA – 80H 
EMENTA: O trabalho - Processo histórico. A centralidade do trabalho na constituição da sociabilidade 
humana. O trabalho na sociedade capitalista: produção socializada e apropriação privada da riqueza. 
Processos de trabalho. Trabalho produtivo e improdutivo. As metamorfoses do mundo do trabalho. Políticas 
organizadas com base no eixo do emprego e do trabalho. Estruturação histórica das políticas centradas no 
Emprego. Geração de renda e oportunidade de trabalho. Projetos sociais com foco em geração e 
transferência de renda. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GIAMBIAGI, Fabio. Economia brasileira contemporânea. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 425 p. ISBN 85-
352-1415-1. 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 
trabalho. 9 ed. São Paulo: Cortez Editora da UNICAMP, 2003. 

LACERDA, Antonio Correa de. Economia brasileira In: 5.ed. 2013 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e 
questão social. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

MOTA, Ana Elizabete. A nova fábrica de consensos: ensaios sobre a reestruturação empresarial, o trabalho 
e as demandas ao Serviço Social. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 
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FALEIROS, Vicente de Paula. Estratégias em Serviço Social. São Paulo: Cortez, 2001. 

CARVALHO, Rogerio Dardeau de. A sociedade em negociação: inovações tecnológicas, trabalho e 
emprego. Mauad, 2001.  

MEHEDFF, Carmen Guimarães. Trabalho, renda e participação social: qualificação de conselheiros e 
técnicos municipais do trabalho ; Trabalho, renda e participação social qualificação de conselheiros e 
técnicos municipais do trabalho. Brasília: Editora Plano, 2002. 

 
 

4ºPERÍODO 
 
DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL – 80H 
EMENTA: Apresenta as transformações do ser humano e das relações de trabalho nas diferentes 
configurações geográficas e na evolução tecnológica e discute o ser humano no mercado de trabalho sob a 
perspectiva da cidadania, educação ambiental e sustentabilidade. O estudo dos direitos humanos. 
Abordagem da história e cultura afro-brasileira e indígena e as relações étnico-raciais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

VIVARTA, Veet. Que país é este? pobreza, desigualdade e desenvolvimento humano e social no foco da 
imprensa brasileira. São Paulo: Cortez, 2003. 

EDUCACÃO ambiental e sustentabilidade. In: 2.ed. 2014 

SILVA, Rodrigo Manoel Dias da. Educação, cultura e reconhecimento: desafios as políticas 
contemporâneas. 2015 

FEATHERS, Michael C. Trabalho eficaz com código legado. 2013 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMAZONAS, Governo do Estado do. Desenvolvimento Humano em Manaus: atlas municipal. Governo do 
Estado do Amazonas, 2006. 

PNUD - ROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO IPEA - INSTITUTO DE PESQUISA 
ECONÔMICA APLICADA; FJP - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; IBGE - FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTIC. Desenvolvimento humano e condições de vida: indicadores brasileiros. Brasília: 
PNUD 1998. 

FUJITA, Masahisa; KRUGMAN, Paul; VENABLES, Anthony J. Economia espacial: urbanização, prosperidade 
econômica e desenvolvimento humano no mundo; Economia espacial urbanização, prosperidade 
econômica e desenvolvimento humano no mundo. São Paulo: Futura 2002. 

KANAANE, Roberto. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo ao século XXI. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2011  

ASSIS, José Chacon de. Brasil 21: uma nova ética para o desenvolvimento; Brasil 21 uma nova ética para o 
desenvolvimento. 6. ed. Rio de Janeiro: CREA-RJ 2001. 

 

GRUPOS, ORGANIZAÇÕES E REDES SOCIAIS – 80H 
EMENTA: Conceito e processo histórico do desenvolvimento de comunidades no Brasil. Participação popular, 
comunitária e social. Importância da participação social para o desenvolvimento de comunidade. Surgimento 
e desenvolvimento do terceiro setor no Brasil. Redes Sociais - Definição e caracterização de rede sócia 
assistencial.  Relações entre indivíduos, grupos sociais e sociedade. O debate teórico sobre família - Processo 
histórico, conceitos e evolução. Famílias, grupos de convívio e proteção social. A formação de redes sociais e 
estratégias de sobrevivência.  Redes de sociabilidade, política e cidadania. O serviço social e o trabalho sócio 
educativo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SIERRA, Vania Morales. Família: teoria e debates. 2007 

FRANÇA, Marina. Famílias acolhedoras: preservando a convivência familiar e comunitária, V. 1. São Paulo: 
VERAS, 2006.  

SOUZA, Maria Luiza de. Desenvolvimento de comunidade e participação. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AMMANN, Safira Bezerra. Movimento Popular de Bairro: de frente para o Estado, em busca do 
parlamento. São Paulo: Cortez, 1991. 173 p. 

HESSELBEIN, Frances; GOLDSMITH, Marshall; BECKHARD, Richard; SCHUBERT, Richard F. A comunidade do 
futuro: ideias para uma nova comunidade. 2. ed. São Paulo: Futura 2001 
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KALOUSTIAN, Sílvio Manoug (org.). Família brasileira: a base de tudo. 5. ed. São Paulo: Cortez, 1994 

SZYMANSKI, Heloisa; BILAC, Elisabete Dória; SARTI, Cynthia A.; MELLO, Sylvia Leser de; GOMES, Vieira 
Jerusa; ROMANELLI, Geraldo; VITALE, Maria Amalia Faller; GENOFRE, Roberto Maurício; MANZINI-COVRE. 
A família Contemporânea em debate. 5. ed. São Paulo: Educ/Cortez 2003. 

WANDERLEY, Mariangela Belfiore. Metamorfoses do desenvolvimento de comunidade. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, 1998. 

 
 

PROCESSOS DE TRABALHO EM SERVIÇO SOCIAL – 80H 
EMENTA: O trabalho como elemento estruturante do ser social. O trabalho do assistente social frente aos 
novos padrões da acumulação capitalista e da regulação social. As demandas sociais postas ao Serviço Social 
nos diversos espaços ocupacionais nas esferas pública e privada. O Serviço Social como especialização do 
trabalho coletivo. Os trabalhos das equipes multiprofissionais. O Assistente Social como trabalhador, as 
estratégias profissionais e o produto do seu trabalho. Novas demandas contemporâneas e novos espaços e 
possibilidades de atuação. Assessoria e Consultoria no Serviço Social 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Trabalho e indivíduo social: um estudo sobre a condição operária na 
agroindústria canavieira paulista; São Paulo: Cortez, 2006.  

PAULO NETTO, João; CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. Cotidiano: conhecimento e crítica. 5. ed. São 
Paulo: Cortez, 2000. 

SERRA, Rose; MARCONSIN, Cleier; BEHRING, Elaine R.; DOURADO, Elziane Olina; OLIVEIRA, Francisco de; 
COCCO, Giuseppe; CARDOSO, Isabel Cristina da Costa; FREIRE, Lúcia M. B.; ALMEIDA, Maria Helena de. 
Trabalho e reprodução: enfoques e abordagens; Trabalho e reprodução enfoques e abordagens. São Paulo: 
Cortez, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 
trabalho. 9 ed. São Paulo: Cortez Editora da UNICAMP, 2003.  

FREIRE, Lúcia M. B. O serviço social na reestruturação produtiva: espaços, programas e trabalho 
profissional; O serviço social na reestruturação produtiva espaços, programas e trabalho profissional. São 
Paulo: Cortez, 2003. 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e 
questão social. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política, V. 2. 15. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.  

MOTA, Ana Elizabete; AMARAL, Ângela Santana do; MELO, Ana Inês Simões Cardoso de; FRANCISCO, Elaine 
Marlova; DOURADO, Elziane Olina; ALMEIDA, Glaucia E. S. de; DRUCK, Graça; CARDOSO, Isabel Cristina. A 
nova fábrica de consensos: ensaios sobre a reestruturação empresarial, o trabalho e as demandas ao 
Serviço Social. 2. ed. São Paulo: Cortez 2000. 

 
PSICOLOGIA E COMPORTAMENTO – 80H 
EMENTA: A constituição do espaço psicológico. O ser humano a partir do ciclo de vida. A construção do 
conceito de ser humano na psicologia. Aspectos constituintes da subjetividade na vida contemporânea. 
Emoção e motivação no mundo do trabalho.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

GOFFMAN, Erving; RAPOSO, Maria Célia Santos (trad). A representação do eu na vida cotidiana. 18.ed. 
Petrópolis: Vozes, 2011.  

ARONSON, Elliot. Psicologia social. 8.ed. 2015 

FERREIRA, Rita de Cassia Campos. Psicologia social e comunitária: fundamentos, intervenções e 
transformação. 2014. 

MYERS, David G. Psicologia social In: 10.ED. 2014 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FARR, Robert M.; GUARESCHI, Pedrinho A. (trad); MAYA, Paulo V. (trad). As raízes da psicologia moderna 
(1872-1954). 9.ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

YAMAMOTO, Oswaldo H.; GOUVEIA, Valdiney Velôso. Construindo a Psicologia brasileira: desafios da 
ciência e prática psicológica; São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003. 
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KAHHALE, Edna M. Peters. A Diversidade da Psicologia: uma construção teórica. São Paulo: Cortez, 2002  

BRAGHIROLLI, Elaine Maria; PEREIRA, Siloé; RIZZON, Luiz Antônio. Temas de psicologia social. 6. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2003 

MOLON, Susana Inês. Subjetividade e constituição do sujeito em Vygostsky. São Paulo: Vozes, 2003. 
 

TÓPICOS AVANÇADOS EM ASSISTÊNCIA – 80H 
EMENTA: O estudo dos direitos humanos. O Estado brasileiro e a assistência social. A compreensão da 
assistência e o paradigma do direito. A política de assistência social: legislação, financiamento, gestão e 
controle social. Papel e atribuições do assistente social na Política de Assistência Social. SUAS.  Sistema de 
Proteção Básica e Especial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OLIVEIRA, Fabiano Melo Goncalves de. Direitos humanos. 2016 

MOTA, Ana Elizabete (Org.). O Mito da Assistência Social: ensaios sobre Estado, Política e Sociedade: 
Cortez, 2010.  

SANTOS, Boaventura de Sousa; CHAUI, Marilena de Souza. Direitos humanos, democracia e 
desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2017. 133 p. ISBN 9788524921377. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PEREIRA, Potyara A.P. Necessidades humanas: subsídios à crítica dos mínimos sociais. São Paulo: Cortez 
2000.  

RUIZ, Jefferson Lee de Souza. Direitos humanos e concepções contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2014. 
312 p. ISBN 9788524922923.  

ROJAS, Berenice Couto. O Direito Social e a Assistência Social na Sociedade Brasileira: uma equação 
possível. São Paulo: Cortez, 2006 

SPOSATI, Aldaíza. A menina LOAS: um processo de construção da Assistência Social. 3.ed. São Paulo: 
Cortez, 2007  

SPOSATI, Aldaiza de Oliveira; BONETTI, Dilsea Adeodata; YASBEK, Maria Carmelita; FALCÃO, Maria do 
Carmo B. Carvalho. Assistência na trajetória das políticas sociais brasileiras: uma questão em análise. São 
Paulo: Cortez 2003  

 

5º PERÍODO 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS – 80H 
EMENTA: A disciplina discute os desafios contemporâneos do homem enquanto profissional, destacando-se: 
Estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena e as relações étnico-raciais, estudo dos direitos 
humanos, os desafios sociais, os desafios éticos, os desafios do mercado globalizado e os desafios políticos e 
educação ambiental.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JUVIN, Herve. A globalização ocidental: controvérsia sobre a cultura planetária. 2012 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço social em tempo de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e 
questão social.6.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

BAUMAN, Zygmunt. A cultura no mundo líquido moderno. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BAUMAN, Zygmunt. Danos colaterais: desigualdades sociais numa era global. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor Ltda, 2013. 225 p.   

BUENO, Roberto; SOUZA, Luís A. de; VENTURA, Mauro Souza; MOURÃO, Barbara; DOMINGUES, Marcos A. 
Dilemas da globalização: teoria liberal e ordem jurídica no mundo contemporâneo. São Paulo: Cultural 
Paulista 2000. 

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 19 ed. São 
Paulo: Edições Loyola, 2010. 

OLIVEIRA, Dalila Andrade (org.). Gestão Democrática da Educação: desafios contemporâneos. Petrópolis: 
Vozes, 2009 

SANTOS, Boaventura de Souza. A Crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência . 7 ed. 
São Paulo: Cortez 2009.  
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INSTRUMENTOS, ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS EM SERVIÇO SOCIAL – 80H 
EMENTA: Conhecimento e aplicação do instrumental técnico-operativo do Serviço Social. As novas 
estratégias e tecnologias utilizadas pelo assistente Social no processo de intervenção junto à indivíduos, 
famílias, redes, grupos e populações relacionadas a programas dentro do contexto da prática profissional. A 
documentação oficial utilizada pelo assistente social na operacionalização da atuação profissional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

GUERRA, Yolanda. A instrumentalidade do Serviço social. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

IAMAMOTO, Marilda V. O Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional. 11. 
Ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

SILVA, Maria Ozanira da Silva e. Formação profissional do assistente social: inserção na realidade social e 
na dinâmica da profissão. São Paulo: Editora Cortez, 1995 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FALEIROS, Vicente de Paulo. Saber profissional e poder institucional. 6. ed. São Paulo, Cortez, 2001. 

FREIRE, Lúcia M. B. Serviço Social, Política Social e Trabalho: desafios e perspectivas para o século XXI. São 
Paulo: Cortez, 2006. 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

PAULO NETTO, João; CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. Cotidiano: conhecimento e crítica. 5. ed. São 
Paulo: Cortez, 2000. 

SILVA, M. Ozanira da Silva e (ccord.) O Serviço Social e o Popular: resgate teórico-metodológico do projeto 
profissional de ruptura. 2. Ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

 
 

PESQUISA SOCIAL 
EMENTA: A base conceitual para a compreensão da pesquisa social. A importância da pesquisa no campo das 
ciências sociais.  Diferentes tipos de Pesquisa. Conhecimento teórico-metodológico sobre a construção do 
projeto de pesquisa - Instrumentos e Técnicas de Pesquisa Social. Etapas de construção de um projeto. 
Construção de um projeto de pesquisa de acordo com as linhas de pesquisa do Serviço Social. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

RICHARDSON, Roberto Jarry; PERES, Jose Augusto de Souza (Colab.) et al. Pesquisa social: métodos e 
técnicas. 3. ed., 8. reimpr., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

CRESWELL, John W. Pesquisa de métodos mistos In: 2.ed. 2014 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. 
Petrópolis: Vozes 2000. 

DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 11. ed. São Paulo: Cortez 2005.  

GONSALVES, Elisa Pereira. Conversas sobre iniciação à pesquisa científica. 3. ed. Campinas: Alínea, 2003. 

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A pesquisa e a construção do conhecimento cientifico: do planejamento 
aos textos, da escola à academia. São Paulo: Respel, 2008. 

SETUBAL. Aglair Alencar. Pesquisa em Serviço Social: utopia e realidade. São Paulo. 3. Ed Cortez. 2002. 
 
 

RELAÇÃO DE GÊNERO, RAÇA E ETNIA NO CONTEXTO DOS DIREITOS HUMANOS – 80H 
EMENTA: Estudo do conceito, fundamentos, evolução, legislação e significado contemporâneo dos direitos e 
garantias fundamentais da pessoa humana. Aplicação e garantias dos Direitos Humanos. O serviço social e a 
efetivação e implementação dos direitos humanos na sua pratica profissional. Relações de gênero, raça e 
etnia na ótica nas estruturas de classe e no enfrentamento da questão social da atualidade. O debate 
contemporâneo sobre sexualidade, participação, democracia racial e étnica, e relações institucionais entre 
os indivíduos. O Direito e o entendimento sobre a diversidade. Estudo da história e cultura afro-brasileira e 
indígena e as relações étnico-raciais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

RUIZ, Jefferson Lee de Souza. Direitos humanos e concepções contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2014. 
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312 p. ISBN 9788524922923. 

BRANDÃO, Claudio. Direitos humanos e fundamentais em perspectiva. 2014 

DEMOCRACIA e direitos fundamentais. 2016 

BEZERRA, Vanessa. Genero e servico social : desafios a uma abordagem critica. 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOBBIO, Noberto. O Futuro da Democracia. 8 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2000.  

BRUSCHINI, Cristina; UNBEHAUM, Sandra G. Gênero, democracia e sociedade brasileira. São Paulo: 
Editora 34, 2002. 

FREYRE, Gilberto. Casa Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime da economia 
patriarcal. 50 ed. São Paulo: Global, 2005. 

FÁVERO, Eunice Teresinha; MELÃO, Magda Jorge Ribeiro; JORGE, Maria Rachel Tolosa. O serviço social e a 
psicologia no judiciário: construindo saberes, conquistando direitos. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

YAZBEK, Maria Carmelita. Classes subalternas e assistência social. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
 

TÓPICOS AVANÇADOS EM SAÚDE – 80H 
EMENTA: Estudo dos direitos humanos, da Política de Saúde e de educação Ambiental- Legislação. Análise 
histórica das políticas de saúde e ambiental: determinantes políticos, socioeconômicos, ambientais e 
institucionais. O SUS. O trabalho do Assistente Social e sua especificidade na efetivação da política de saúde. 
O Assistente Social e a efetivação da Política de saúde frente as demandas sociais contemporâneas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRAVO, Maria Ines Souza (Org.). Saúde e serviço social. 5. ed. reimpr. S?o Paulo: Cortez, 2016. 288 p. ISBN 
9788524918896. 

FERNANDES, Ana Elizabeth Simões da Mota. Cultura da crise e seguridade social. 2ª ed. São Paulo, Cortez, 
2000. 

VASCONCELOS, Ana Maria de. A prática do serviço social: cotidiano, formação e alternativas na área da 
saúde.  São Paulo: Cortez, 2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COHN, Amélia; NUNES, Edison; JACOB, Pedro R.; KARSCH, Úrsula S. A saúde como direito e como 
serviço. São Paulo: Cortez, 2006. 

GIOVANELLA, Lígia; ESCOREL, Sarah; LOBATO, Lenaura de Vasconcelos Costa; NORONHA, José Carvalho de; 
CARVALHO, Antônio Ivo de (Org.). Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2. ed., rev. e ampliada. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 2014. 

MOTA, Ana Elizabete; BRAVO, Maria Inês de Souza; UCHÔA, Roberta. Serviço social e saúde: formação e 
trabalho profissional; Serviço social e saúde formação e trabalho profissional. 2 ed. São Paulo: Cortez, 
2007. 

SIMÕES, Carlos. Curso de direito do Serviço Social. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

BRAVO, Maria Ines Souza. Saúde e serviço social no capitalismo: fundamentos socio-historicos. São Paulo: 
Cortez, 2013. 191 p. ISBN 9788524921186. 

 
 

 
6º PERÍODO 
 
EMPREENDEDORISMO – 80H 
EMENTA: A disciplina trata do ambiente econômico e o empreendedorismo, bem como resgata a história do 
empreendedorismo. Caracteriza o perfil empreendedor e discute conceitos fundamentais do 
empreendedorismo. Discute criatividade e seleção de ideias, identificação e aproveitamento de 
oportunidades. Aborda ainda o desenvolvimento da mentalidade empreendedora na formação profissional 
contemporânea e os métodos para empreender no mundo globalizado das profissões. A educação ambiental 
como fator preponderante ao empreendedorismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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CAMPOS, Alexandre; PEREYRA, Eduardo; BRUTTI, José Airton; BARTH, Jutta; GONÇALVES, Lóren Pinto 
Ferreira. O comportamento empreendedor: como princípio para o desenvolvimento social e econômico. 
Porto Alegre: Sulina, 2003. 

DIAS, Reinaldo. Cultura organizacional: construção, consolidação e mudança. 2013 

HISRICH, Robert D. Empreendedorismo In: 9.ed. 2014 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Empreendedorismo : conceitos e práticas inovadoras. 2014 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, Rogerio Dardeau de. A sociedade em negociação: inovações tecnológicas, trabalho e 
emprego. Rio de Janeiro: Mauad, 2001. 

CASTELLS, Manuel; MAJER, Roneide Venancio (trad.). A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2013.  

CASTELLS, Manuel. O poder da identidade, v. 2. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2008.  

GENTILI, Pablo (Org); CHOMSKY, Noam. Globalização excludente: desigualdade, exclusão e democracia na 
nova ordem mundial ;. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

PEREIRA, William César Castiho. Nas trilhas do trabalho comunitário e social: teoria, método e prática. 
Belo Horizonte: Editora Vozes, 2001. 

SCHERER, Elenise. Baixas nas carteiras: desemprego e trabalho precário na Zona Franca de Manaus. 
Manaus: EDUA, 2005. 

 
 

ESTÁGIO I – 150H 
EMENTA: Inserção do aluno no exercício teórico-prático nos diversos espaços ocupacionais de atuação do 
profissional. A dimensão investigativa e interventiva do Assistente social. Análise da realidade institucional e 
do espaço de atuação profissional - Exercício da Observação do campo. Construção da Caracterização da 
Instituição. Identificação do Objeto de Intervenção. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BURIOLLA, Marta A. Feiten. O estágio supervisionado. 7.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. 6 ed. São Paulo: Paz e Terra 2000 

CONTADOR, Claudio Roberto. Projetos sociais: benefícios e custos sociais, valor dos recursos naturais, 
impacto ambiental, externalidades. In: 5.ed. 2014 

SETUBAL, Aglair Alencar. Pesquisa em Serviço Social: utopia e realidade. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, Maria do Carmo Brant; NETTO, José Paulo. Cotidiano: conhecimento e crítica. 4.ed.SãoPaulo, 
Cortez,1996. 

FALEIROS, Vicente de Paulo. Saber profissional e poder institucional. 6. ed. São Paulo, Cortez, 2001. 

MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e linguagem: relatórios, laudos e pareceres; Avaliação e 
linguagem relatórios, laudos e pareceres. 2. ed. São Paulo: Veras Editora, 2006.  

FALEIROS, Vicente de Paula. Globalização, correlação de forças e serviço social. São Paulo: Cortez, 2013. 
285 p. ISBN 9788524921117.  

CONTADOR, Cláudio R. Projetos Sociais: avaliação e prática. São Paulo: Atlas, 1997. 
 
 

SAÚDE COLETIVA – 80H 
EMENTA: Epidemiologia. Tipos de estudos epidemiológicos. Índices e Indicadores de saúde. Associações e 
Coeficientes. Transição demográfica e epidemiológica. Modelos assistenciais. Ciclos de vida. Níveis de 
atenção à saúde. Planejamento em saúde. Educação em saúde.  História e cultura afro-brasileira e indígena. 
Educação ambiental.  Estudo dos direitos humanos e a saúde coletiva. Trabalho multidisciplinar em Saúde 
Coletiva. Programas de atenção à Saúde da Família 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BRAVO, Maria Inês Souza. Serviço social e reforma sanitária: lutas sociais e práticas profissionais. São 
Paulo: Cortez, 1997  

MOTA, Ana Elizabete; BRAVO, Maria Inês de Souza; UCHÔA, Roberta. Serviço social e saúde: formação e 
trabalho profissional. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2007  

SOLHA, Raphaela Karla de Toledo. Saúde coletiva para iniciantes: políticas e práticas profissionais. 2. ed. 
São Paulo: Érica, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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COHN, Amélia; NUNES, Edison; JACOB, Pedro R.; KARSCH, Ursula S. A saúde como direito e como serviço. 
São Paulo: Cortez, 2006  

LUZ, Madel T. Novos saberes e práticas em saúde coletiva: estudo sobre racionalidades médicas e 
atividades corporais. 3.ed. São Paulo: HUCITEC, 2012. 

ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e Saúde. 3.ed. Rio de Janeiro: MEDSI 2003. 

TEIXEIRA, Carmen Fontes et al. Distrito sanitário: o processo social de mudanças das práticas sanitárias do 
Sistema Único de Saúde. 4. ed. Rio de Janeiro: Hucitec-Abrasco, 1999 

PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA-FILHO, Naomar de (Org.). Saúde coletiva: teoria e pratica. Rio de Janeiro: 
MedBook, 2014. 695 p. ISBN 9788599977972. 

 
 

TÓPICOS AVANÇADOS EM PREVIDÊNCIA SOCIAL – 80H 
EMENTA: Trajetória histórica da Previdência Social no Brasil. Conceituação e contextualização da Política 
Previdência Social. A Previdência Social pós-reforma de 1998. Estudo dos benefícios, segurados e 
beneficiários existentes no sistema previdenciário brasileiro. Fontes de custeio. O papel do assistente social 
na Política da Previdência Social. Compreensão da política da Previdência Social inserida na Seguridade Social 
como um direito do cidadão.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOSCHETTI, Ivanete. Capitalismo em crise: política social e direitos. São Paulo: Cortez, 2010. 

MOTA, Ana Elizabete (Org.). O Mito da Assistência Social: ensaios sobre Estado, Política e Sociedade. São 
Paulo: Cortez, 2010.  

SCHONS, Selma Maria. Assistência social entre a ordem e a desordem: mistificação dos direitos sociais e 
da cidadania. São Paulo: Cortez, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério de Combate a Fome. LOAS Anotada. Lei Organica de Assistencia Social. Brasilia. 2009 
(pdf) 

VASCONCELOS, Ana Maria de. Assistente social na luta de classes, A/O. 2015 

SPOSATI, Aldaíza. A menina LOAS: um processo de construção da Assistência Social. 3.ed. São Paulo: 
Cortez, 2007 

ALAYÓN, Norberto. Assistência e assistencialismo: controle dos pobres ou erradicação da pobreza. 2ª ed. 
São Paulo: Cortez 1995. 

BATTINI, Odária (Org). Assistência Social: constitucionalização representação práticas, V. 2. São Paulo: 
VERAS, 1998.  

 
 

7º PERÍODO 
 
ESTÁGIO II – 150H 
EMENTA: Exercício teórico-prático do aluno no campo de estágio. Estudo da população, das demandas, dos 
recursos institucionais, condução dos recursos técnicos. Operacionalização dos princípios do estágio. 
Processo de registro e análise do fazer profissional. Elaboração do Projeto de intervenção. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BURIOLLA, Marta Alice Feiten. O estágio supervisionado. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

FALEIROS, Vicente de Paula. Globalizacão, correlacão de forcas e servico social. S?o Paulo: Cortez, 2013. 
285 p. ISBN 9788524921117. 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 7. ed., 1. reimp. São Paulo: 
Cortez, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANDAO, C. R. Repensando a Pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1999. 

BURIOLLA, Marta Alice Feiten. Supervisão em Serviço social: o supervisor, sua relação e seus papéis. 6. ed. 
São Paulo: Cortez, 2011. 

MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e linguagem: relatórios, laudos e pareceres. 2. ed. São Paulo: 
VERAS EDITORA, 2006.  
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PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e Serviço social: um estudo preliminar sobre a categoria teórica e sua 
apropriação pelo Serviço Social. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1997. 

BIANCHI, Anna Cecilia de Moraes. Manual de orientação: estagio supervisionado. In: 4.ed. 2012  
 
 

 
 
OPTATIVA - SERVIÇO SOCIAL E TERCEIRO SETOR – 80H 
EMENTA: A questão social e seu enfrentamento pelo Estado. A influência neoliberal nas políticas públicas 
brasileiras e o advento do Terceiro Setor. Base legal e conceitual do Terceiro Setor no contexto brasileiro. O 
trabalho do assistente social no Terceiro Setor. 

BIBLIOGRAFIA BASICA 

Política social no capitalismo: tendências contemporâneas. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2012.  

CABRAL, Eloisa Helena de Souza. Terceiro setor: gestão e controle social. In: 2.ed. 2015 

MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção social. 
4.ed. São Paulo: Cortez, 2007.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAVALCANTE, Glauco. Empreendedorismo: decolando para o futuro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

DORNELAS, José; TIMMONS, Jeffry A.; SPINELLI, Stephen. Criação de novos negócios: empreendedorismo 
para o secúlo 21. 8.ed. São Paulo: Elsevier, 2010  

FREIRE, Lúcia M. B. O serviço social na reestruturação produtiva: espaços, programas e trabalho 
profissional. 2010 

GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e cultura política: impactos sobre o associativismo do 
terceiro setor.5.ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores. 2 ª. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2011. 240 

 
 

DISCIPLINA OPTATIVA -  LIBRAS – 80H 
EMENTA: O papel da linguagem e da Língua Brasileira de Sinais na socialização e inclusão. Estudo dos direitos 
humanos e Direito à educação das pessoas surdas e com deficiência auditiva. Acessibilidade. LIBRAS como 
primeira e segunda língua. Estrutura da LIBRAS. Tradução e Interpretação de LIBRAS. LIBRAS no processo de 
ensino-aprendizagem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MONTANHER, Heloir. Letramento em libras - vol. I. Curitiba: IESDE Brasil S. A, 2011. 

MONTANHER, Heloir. Letramento em libras - vol. II.. Curitiba: IESDE Brasil S. A, 2010. 

SANTOS, Paulo Roberto de Andrade. Libras. Natal, RN: Edunp, 2010. Disponível em: 
<https://biblioteca.uninorte.com.br:8443/pergamumweb/vinculos/000005/000005e4.pdf>.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRANDÃO, Flávia. Dicionário ilustrado de libras: língua brasileira de sinais. São Paulo: Global, 2014. 

CASTRO, Alberto Rainha de; CARVALHO. Comunicação por Língua Brasileira de Sinais. São Paulo: Editora 
SENAC, 2013. 269 p.  

GESSER, Audrei. Libras? que língua é essa? crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da 
realidade surda. São Paulo: Parábola, 2015.  

RICHARDSON, Roberto Jarry; PERES, José Augusto de Souza (Colab.) et al. Pesquisa social: métodos e 
técnicas. 3. ed., 14. reimpr., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2012. 

XAVIER, Luciana Lopes. Tecnologias educacionais. Natal, RN: Edunp, 2010. Disponível em: 
<https://biblioteca .uninorte.com.br:8443/pergamumweb/vinculos/ 000005/000005e5.pdf>. 

 

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I – 50H 
EMENTA: Aproximação ao objeto da pesquisa via pesquisa bibliográfica. Aplicação de recursos 
metodológicos. O processo de realização da pesquisa. Prática da coleta de dados e análise dos mesmos 
segundo perspectiva teórica adotada. Orientação teórico-prática para realização da pesquisa. Preparação 
para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. Estrutura e normas do trabalho científico.  Revisão de 
literatura. Elaboração de projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
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8º PERÍODO 
 
ESTÁGIO III – 150H 
EMENTA: Exercício teórico-prático do aluno no campo de estágio. Implementação e analise do Projeto de 
intervenção social. Elaboração do Relatório Final de Estágio. 
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EMENTA: Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. Discussão e aprofundamento da temática estudada 
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OBS.: Outras bibliografias serão sugeridas de acordo com a particularidade de cada tema abordado na elaboração do 
Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

 

10) ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

O estágio supervisionado foi instituído pela Lei 6494/77, atualmente é 

regulamentado pela Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e previsto no artigo 82º da 

LDB (Leis de Diretrizes e Bases). Tem a finalidade de proporcionar ao estudante a vivência, 

na prática, do seu aprendizado teórico, visando à preparação para o trabalho produtivo e 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional, à contextualização 

curricular e desenvolvimento do estudante para a vida pessoal e profissional. 

No Uninorte o estágio supervisionado está contido na matriz curricular dos cursos 

que optaram pela oferta de estágio aos estudantes em razão do cumprimento das 

diretrizes curriculares nacionais ou por deliberação da coordenação do curso em comum 

acordo com o Colegiado de Curso e apoiado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

Constitui uma prática pedagógica, valorizada pela Instituição, que corrobora para o 

desenvolvimento de habilidades profissionais, a partir de oportunidades nas quais os 

estudantes aplicarão seus conhecimentos teóricos em situações práticas, desenvolvendo 

competências profissionais inerentes ao projeto pedagógico do curso e ao perfil do 

egresso. 

Há várias formas de vínculos aceitas para o cumprimento do Estágio e para cada 

uma delas é necessário um conjunto de documentos e de aprovação do Supervisor de 

Estágio. 

A forma mais comum e aceita é por meio de um Convênio ou Contrato de Estágio 

com uma empresa do setor e Termo de Compromisso entre as partes. Porém, também 

poderá ser cumprido por meio de Registro CLT, ou se for proprietário ou cooperado em 

alguma empresa ou ainda funcionário público nomEaDo, desde que a atividade 

desenvolvida tenha relação com o curso em que estuda. A validação desses vínculos é feita 
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pelo Supervisor de Estágio, profissional responsável por avaliar as atividades desenvolvidas 

na empresa onde o estágio for realizado. 

Nos cursos em que constitui atividade obrigatória, como é o caso do curso de 

Serviço Social, o estágio deverá ser realizado no 6º, 7º e 8º períodos semestre do curso 

totalizando 450h de carga horária devendo ser cumpridas até o último semestre do curso, 

caso isso não ocorra o estudante deverá matricular-se novamente na disciplina. 

Todas as orientações para a realização do estágio e documentação necessária estão 

disponíveis no portal da Instituição. A regulamentação do estágio no âmbito do curso 

encontra-se consolidada e divulgada, constituindo volume independente estando 

disponível para consulta, inclui as formas de apresentação dos relatórios de estágio e 

outras exigências. 

A Instituição credita ao Estágio Supervisionado o coroamento das diversas 

competências profissionais desenvolvidas ao longo do curso e previstas no Perfil do 

Egresso, caracterizando-o como uma etapa de culminância da aprendizagem (capstone). 

Daí a necessária consistência no seu regulamento, tornando a experiência de aprendizagem 

do aluno valorizada e única. 

Conforme a Política Nacional de Estágio da ABEPSS – PNE, DCN’s e Resolução CFESS 

533 o Estágio se configura como um instrumento fundamental na formação da análise 

crítica, capacidade interventiva, propositiva e investigativa do discente, a partir da 

apreensão dos elementos concretos que compõem a realidade social capitalista e suas 

contradições. Tal perspectiva possibilitará ao futuro profissional a atuação nas diversas 

dimensões da questão social.  

A partir das diretrizes curriculares contempladas pela ABEPSS, o Estágio 

Supervisionado no curso de Serviço Social EaD se constitui como uma atividade 

indispensável integradora do currículo, que visa garantir a apreensão do significado sócio-

histórico do Serviço Social; das condições de trabalho dos Assistentes Sociais; das 

conjunturas; das instituições; do universo dos trabalhadores usuários dos diversos serviços 

e das políticas sociais. Neste aspecto, exige conhecimentos teóricos, o desenvolvimento de 

habilidades e competências práticas, capacidade de reflexão e desvelamento da realidade 

social problematizada (GUERRA, 2006). 

A inserção dos discentes nos espaços sócio institucionais da profissão, pode se 

configurar como um veículo primordial para ampliar a compreensão do real, confrontar as 

informações e saberes já consolidados, subsidiar a construção e produção de novos 

conhecimentos.  

Sendo assim, esta inserção no Campo de Estágio deverá proporcionar, em todos os 

agentes envolvidos - universidade, profissionais de campo, e discentes, um repensar 

contínuo e sistemático sobre a prática profissional, sobre os desafios postos no cotidiano 
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desta, no enfrentamento das expressões da chamada questão social8. Entendemos que 

este é um desafio que deve ser assumido por todos, tendo como parâmetro principal o 

compromisso com a qualidade na formação de novos profissionais, com competência 

técnica, teórico-metodológicos, e comprometidos com os princípios éticos da profissão.  

Partindo desses pressupostos, o Estágio Supervisionado do Curso de Serviço Social 

do Centro Universitário do Norte – Uninorte é compreendido, em sua proposta pedagógica, 

como um momento privilegiado na formação profissional, no qual a dimensão formativa 

é ressaltada, bem como o estímulo ao desenvolvimento do potencial reflexivo, 

capacidade analítica e interventiva dos discentes. Constituindo-se, ainda, como um 

momento no qual o discente aprofunda e fortalece o processo de ação-reflexão-ação, 

tendo por base o arcabouço teórico e o exercício da prática profissional.  

No Curso de Serviço Social EaD do Uninorte, na modalidade de Educação a Distância 

(EaD), o Estágio Supervisionado é uma atividade curricular obrigatória, com carga horária 

equivalente a 15% da carga horária geral do curso, o que corresponde, a 450 horas. O 

estágio inicia no 6º período e se encerra no 8º, devendo ser realizado os 3 estágios na 

mesma instituição, uma vez que o aluno no Estágio I observa o contexto institucional, no 

Estágio II a partir da identificação das demadas sociais elabora projeto de intervenção e no 

III implementa o projeto. No entanto, caso haja necessidade o aluno poderá trocar de 

estágio, desde que justificado e documentado.  

O exercício do Estágio visa permitir que o discente estabeleça a superação da 

dicotomia entre teoria e prática, na medida em que o estágio, como atividade acadêmica, 

deve ser compreendido numa perspectiva dialética, como dimensões que não se 

equalizam, mas são indissociáveis entre si.  

Dessa forma, com base na PNE o processo de formação profissional, por meio do 

estágio supervisionado curricular deve possibilitar a garantia do desvelamento do 

significado sócio histórico da profissão; das condições de trabalho dos Assistentes Sociais; 

das conjunturas sócio institucional e política; da realidade e demandas dos usuários dos 

serviços e das políticas públicas, de modo que o discente possa fazer uma leitura 

aproximada da realidade social.  

10.1. OBJETIVOS 

Partindo do entendimento de que o momento do estágio se constitui como 

momento privilegiado de ensino da prática, considerando que “ensinar é capacitar para o 

exercício da ação consciente, é tornar os indivíduos sujeitos da sua história, o que implica 

uma via de mão dupla” (Guerra: 2002, p.7).  Considera-se que o espaço institucional do 

Estágio deve: 

 

                                                 
8Entendido a partir da perspectiva posta por Serra (2000), a “questão social’ enquanto elemento central 
resultante das mudanças no mundo do trabalho e da vigência do ideário neoliberal nessa etapa do 
capitalismo”.  (p. 170) 
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 Inserir o discente no espaço sócio-ocupacional da profissão, proporcionando o 

desenvolvimento de um perfil profissional com competência técnico-

instrumental para – formular propostas, executar programas, entre outros.  

 Possibilitar a consolidação de uma base teórico-intelectual e teórico-

metodológica a fim de levar o estagiário a pensar, refletir, decidir e agir, 

estabelecendo uma relação teórico-prática.  

 Propiciar uma atitude investigativa, a partir de uma problematização do 

contexto sócio institucional, valorizando o processo de investigação enquanto 

norteador do exercício profissional. 

 Favorecer ao discente uma articulação entre a prática profissional e à dimensão 

ético-política da profissão, buscando uma fundamentação dos valores e 

princípios coletivos norteadores da prática do Serviço Social. 

 Impulsionar o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao 

exercício profissional, bem como a construção de um perfil profissional crítico, 

criativo, investigativo comprometido com os valores e princípios que norteiam 

o projeto ético-político profissional.  

 

10.2. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Consonante ao estabelecido nas Diretrizes Curriculares para o Curso de Serviço 

Social na Política Nacional de Estágio (PNE) e Resolução CFESS 533/2008, o estágio 

curricular obrigatório deve ser ofertado em diferentes níveis, distribuídos, de forma 

equilibrada, no decorrer dos últimos anos de formação do curso. No Uninorte o Estágio 

Supervisionado no Curso de Serviço Social é ofertado em três níveis, conforme explicitado 

no quadro a seguir:  

 

QUADRO 01 - DEMONSTRATIVO DOS NÍVEIS DE ESTÁGIO NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL – 

MODALIDADE EaD 

Estágio Supervisionado I  

A disciplina Estágio Supervisionado I é ofertada, regularmente, no 6º (sexto) período, com carga 

horária de 150 horas. Este é o momento de inserção e aproximação do discente com o espaço 

profissional. Enfoque na observação e acompanhamento dos processos de trabalho do Assistente 

Social, na análise e caracterização institucional/usuários.  

Resultados e Produtos Esperados  

Espera-se que a vivência no campo de estágio proporcione ao discente o conhecimento da 

realidade institucional, dos usuários atendidos, das políticas sociais, programas e projetos 

vinculados ao campo de estágio.  

Ao final da disciplina o discente deverá apresentar o: 1.Plano Individual de Estágio (PIE); 2.Relatório 

de Estágio I; 3.Fichas de Frequências; 4.Ficha de Avaliação (Preenchida pelo Supervisor de Campo);  

Estágio Supervisionado II  
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A disciplina Estágio Supervisionado II é ofertada, regularmente, no 7º (sétimo) período, com carga 

horária de 150 horas. Essa etapa tem ênfase no acompanhamento dos processos de trabalho do 

Assistente Social e no planejamento da ação interventiva, mediante a construção do projeto de 

intervenção.  

Resultados e Produtos Esperados 

Espera-se que, com base na caracterização elaborada no estágio supervisionado I, o discente defina 

o seu objeto de atuação e elabore o projeto de intervenção que será executado no estágio 

supervisionado III.  

Ao final da disciplina o discente deverá ter elaborado o: 1.Plano Individual de Estágio (PIE); 2.Projeto 

de Intervenção; 3.Relatório de Estágio II; 4.Fichas de Frequências; 5.Ficha de Avaliação (Preenchida 

pelo Supervisor de Campo).  

Estágio Supervisionado III  

A disciplina Estágio Supervisionado III é ofertada, regularmente, no 8º (oitavo) período, com carga 

horária de 150 horas. Essa etapa tem ênfase no acompanhamento dos processos de trabalho do 

Assistente Social, na execução do projeto de intervenção e na avaliação do processo de estágio.  

Resultados e Produtos Esperados  

Espera-se que o discente execute o Projeto de Intervenção, elaborado na vigência do Estágio 

Supervisionado II, bem como avalie todo o processo de estágio.  

Ao final da disciplina o discente deverá ter elaborado o: 1. Plano Individual de Estágio (PIE); 2. 

Relatório de Estágio III; 3.Fichas de Frequências; 4.Ficha de Avaliação (Preenchida pelo Supervisor 

de Campo).  

 

10.3. DURAÇÃO E PERIODICIDADE 

 

O Estágio Supervisionado no Curso de Serviço Social do Uninorte terá duração 

total de 450 horas devendo ser desenvolvido em concomitância ao cumprimento da carga 

horária no período/semestre letivo, distribuídas conforme tabela a seguir: (Vide Tabela 03) 

TABELA 03: CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

ATIVIDADE CURRICULAR OBRIGATÓRIA TOTAL DE HORAS EM CAMPO DE ESTÁGIO 

Estágio I - 6º Período 150 horas 

Estágio II - 7º Período 150 horas 

Estágio III - 8º Período 150 horas 

TOTAL 450 horas 

 

Para fins de conclusão do estágio, o processo de avaliação considera que o: 

 Cumprimento do estágio no período vigente, devendo o aluno cumprir o 

prazo de entrega dos instrumentais de estágio; 

 Cumprimento da carga horária na sua integralidade (100%);  
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 Entrega todos os instrumentais com as devidas assinaturas (constando o 

número de registro no CRESS); 

 Ter uma avaliação mínima de 5,0 (cinco pontos) pelo supervisor de campo; 

e cumprir a CH devida.  

 Implementar, OBRIGATORIAMENTE, o Projeto de Intervenção no Esstágio 

III; 

 Caso haja o descumprimento de um desses critérios o aluno terá seu conceito 

NÃO-CUMPRIDO;  

 

No curso de Serviço Social a orientação do estágio é responsabilidade do supervisor 

acadêmico, professor(a) da Uninorte, cujas atividades consistem em:  

 Conhecer e cumprir as normas estabelecidas na Política de Estágio;  

 Realizar no mínimo 01 (uma) visita aos campos de estágio;  

 Conhecer a estrutura, objetivos e funcionamento institucional do estágio;   

 Procurar manter estreita relação entre os Responsáveis pelo Estágio do 

Curso de Serviço Social e Supervisor de campo;  

 Orientar os Supervisores de campo e estagiários sobre a Política de Estágio 

do UNINORTE;  

 Conhecer e discutir os problemas enfrentados pelos estagiários, de modo a 

superar os problemas; 

  Orientar e avaliar o aprendizado do estagiário;  

 Participar de Fórum de Debates que as instituições ou empresas promovam;  

 Encaminhar aos Responsáveis pelo Estágio, relato de irregularidade ou 

demanda específica sobre a atuação dos campos;  

 Auxiliar e orientar os alunos no processo de construção dos instrumentais 

que deverão ser produzidos e entregues pelo aluno como um dos requisitos 

obrigatórios à aprovação na disciplina.  

A supervisão de campo é exercida por um Assistente Social do quadro da instituição 

que tenha interesse/disponibilidade e as condições necessárias do supervisor de campo, e 

que o mesmo esteja em pleno gozo de seus direitos profissionais, cujas atividades 

consistem em: 

 Disponibilizar para os Responsáveis pelo Estágio, bem como aos estagiários 

do Curso de Serviço Social do UNINORTE o Plano de trabalho do Serviço 

Social com sua proposta de supervisão;  

 Abrir Campo de Estágio na área do Serviço Social em conformidade às 

competências e atribuições específicas, previstas nos artigos 4º e 5º da Lei 

8.662/1993;  
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 Por a disposição do Supervisor Acadêmico as documentações utilizadas pelo 

estagiário;  

 Oportunizar condições institucionais para o desenvolvimento das 

competências e habilidades do estagiário;  

 Acompanhar e orientar os estagiários na elaboração dos instrumentais 

(Plano Individual de Estágio – PIE, Projeto de Intervenção, Relatório de 

Estágio, Fichas de Freqüência, e Ficha de Avaliação);  

 Receber o Supervisor Acadêmico para a consolidação da Supervisão de 

Estágio;  

 Participar de todo o processo ensino-aprendizagem desenvolvido no Campo 

de Estágio;  

 Realizar encontros sistemáticos, com periodicidade definida (semanal ou 

quinzenalmente), individuais e/ ou grupais com o (s) estagiário(s), para 

supervisão direta e acompanhamento das atividades de Estágio;  

 Comunicar aos Responsáveis pelo Estágio do Curso de Serviço Social por 

escrito qualquer alteração que interfira no andamento das atividades de 

ensino-aprendizagem; 

 Fazer parte de reuniões, encontros, cursos e outros, promovidos pelos 

Responsáveis pelo Estágio do Curso de Serviço Social. 

A coordenação do estágio do curso de Serviço Social EaD é desempenhada por 

Maria Francenilda Gualberto de Oliveira a quem cabe:  

 Selecionar as instituições observando as condições mínimas de 

funcionamento do estágio em Serviço Social EAD;  

 Estabelecer um contato direto entre os dirigentes dos Campos de Estágio, 

para viabilizar o melhor aproveitamento pedagógico dos estagiários; 

 Com prazo de 30 (trinta) dias, a partir do início de cada semestre letivo, 

encaminhar ao Conselho Regional de Serviço Social 15ª AM, comunicar 

formalmente e escrita as seguintes informações:  

I- Campos credenciados, bem como seus respectivos endereços 

e contatos;  

II- Nome e número de registro no CRESS dos profissionais 

responsáveis pela supervisão acadêmica e de campo;  

III- Nome do estagiário e semestre em que está matriculado. 

Comunicar ao CRESS 15ª a abertura dos campos de estágio;  

 Promover Encontros entre os três segmentos do processo de supervisão de 

estágio;  

 Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos discentes nos campos de 

estágio;  

 Avaliar os campos de estágios com os três segmentos;  
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 Participar de reuniões e encontros nos campos de estágio e de outras 

atividades que fortaleçam o processo de ensino-aprendizagem;  

 Manter contato direto com o Conselho Regional do Serviço Social – CRESS 

para atualização dos dados das Instituições credenciadas;  

 Realizar, a cada semestre, contatos com as instituições campos de estágio e 

Assistentes Sociais /supervisores, obedecendo aos critérios para abertura, 

ampliação e/ ou manutenção das vagas de estágio objetivando oferecer um 

leque de opções para os estudantes.   

 Propor/rever modelos de documentação: Plano Individual de Estágio; 

Projeto de Intervenção; Roteiro de Relatório; Avaliação pelo supervisor do 

processo de aprendizagem do estudante no Campo de Estágio; Avaliação 

pelos professores do processo de estágio; Avaliação do estudante quanto ao 

processo de estágio;  

 Favorecer contatos, parcerias e troca de informações das instituições 

campos de estágio dos estudantes do Curso, Supervisores e Docentes, 

visando estabelecer canais de comunicação contínua (encontros, reuniões, 

seminários, visitas, etc.);   

 Organizar, em conjunto com os supervisores acadêmicos, a apresentação 

dos campos de estágio e/ ou experiências de práticas profissionais, 

objetivando a democratização de experiências entre os estudantes da 

faculdade, principalmente com os futuros estagiários a ser realizada ao 

longo do semestre; 

 Atender as demandas dos Conselhos Regionais e garantir o cumprimento da 

documentação exigida pela resolução 533/2008, no que se refere às UFAs; 

No curso de Serviço Social EaD o acompanhamento do estágio se pauta nas DCN’s, 

no que estabelece a Resolução 533 CFESS de 29 de setembro de 2008, tendo os critérios 

de monitoramento, supervisão acadêmica e de campo estabelecido, conforme 

PNE/ABEPSS, bem como Política de Estágio do curso de Serviço Social da Uninorte. 

O processo de discussões e reflexões em torno da prática e da formação 

profissional do Serviço Social tem sido uma constante nos fóruns de debate tanto 

acadêmicos quanto profissionais, sobretudo nas últimas duas décadas. No intuito de 

contribuir e orientar esse debate a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social - ABEPSS aponta como pressupostos noreadores da concepção de formação 

profissional para revisão curricular, o entendimento de que:  

 O Serviço Social se particulariza no estabelecimento das relações sociais de 

produção e reprodução da vida social como uma profissão interventiva no 

âmbito das expressões da questão social; 

 A relação Serviço Social e questão social é mediatizada por todo um 

conjunto de processos sócio-históricos e teórico-metodológicos 
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constitutivos do seu processo de trabalho; 

 O agravamento da questão social no Brasil, em face do processo de 

reestruturação produtiva nos marcos da ideologia neoliberal, 

determinando uma inflexão no campo profissional do Serviço Social; 

 O desenvolvimento do trabalho do Serviço Social é determinado pelas 

configurações estruturais e conjunturais da questão social.  

 

 

10.4. CAMPOS DE ESTÁGIO 

No que concerne aos espaços de atuação o Estágio poderá ser realizado em: 

instituições de natureza pública, privada, e do terceiro setor, junto aos Projetos de 

Extensão do Uninorte – Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), Serviço Social na Trinha dos 

Direitos Sociais e outros ofertados pelo curso, no Programa de Monitoria do Curso de 

Serviço Social (Uninorte), com o devido acompanhamento de um profissional de Serviço 

Social (docente da instituição) que atuará na condição de Supervisor de Campo.  Ressalta-

se que, a realização de estágio supervisionado, tanto na Extensão como na Monitoria, estão 

raguardados como campos de estágio conforme a Resolução 533 CFESS de 29 de setembro 

de 2008. O mapa a seguir apresenta onde se encontra os campos de estágio, onde os alunos 

estão inseridos: 

 

Figura 7: Mapa de distribuição geográfica dos campos de estágio 

 
 

Para a garantia de campos de estágio disponíveis para inserção dos alunos em 

campo de estágio, a IES possui convenio com as seguintes instituições: 

 Serviço Pronto Atendimento - SPA Joventina Dias; 
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 Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar 
do Amazonas; 

 Maternidade Dr. Moura Tapajos 

 Projeto de Extensão UNN Serviço Social na Trilha Dos Direitos 

 Desafio Jovem Manaus Braços Abertos 

 Secretaria De Estado Juventude, Esporte E Lazer - Sejel Projeto Vidativa 

 Hospital Pronto Socorro Da Criança Zona Leste 

 Secretaria De Estado Juventude, Esporte E Lazer - Sejel Projeto Vidativa 

 Hospital Pronto Socorro Da Criança Sona Sul 

 Hospital Pronto Socorro Da Criança Zona Leste 

 Maternidade Nazira Daou 

 

11) ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

As Atividades Complementares constituem práticas acadêmicas obrigatórias, para 

os estudantes dos cursos de graduação, em conformidade com a legislação que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Superior e com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. Tem o propósito de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, 

privilegiando a complementação da formação social e profissional e estão formalizadas na 

Instituição por meio de Regulamento próprio devidamente aprovado pelas instâncias 

superiores, estando disponível para consulta. 

As Atividades Complementares possibilitam a flexibilização curricular a partir da 

criação de oportunidades para o enriquecimento do processo ensino-aprendizagem e 

estímulo à prática de estudos independentes. Além disso, permitem a ampliação dos 

conhecimentos e o reconhecimento de habilidades e competências adquiridas além da sala 

de aula, estimulando a iniciativa e autonomia do estudante em formação, como agente e 

sujeito do seu processo formativo profissional junto a sociedade na qual atuará.  

As Atividades Complementares proporcionam progressiva autonomia intelectual 

dos estudantes, ampliando a possiblidade de apropriação do aprendizado advindo das 

relações com o mundo do trabalho, sua diversidade e peculiaridade, em conformidade com 

seus objetivos pessoais e profissionais. 

Constituem objetivos das Atividades Complementares: (i) Expandir as áreas de 

abrangência e formação do estudante, para além da sala de aula; (ii) Flexibilizar o currículo 

acadêmico, alinhado aos interesses formativos e profissionais do discente; (iii) Oportunizar 

diversificadas formas de aprendizado e trocas de experiências em cenários diversos, a partir 

de atividades de cunho teórico ou prático, presencial ou a distância. 

O cumprimento das Atividades Complementares dar-se-á pela integralização da 

carga horária definida na matriz curricular do curso, devendo ser cumprida pelo estudante 
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ao longo e até ao término do curso, respeitando o regulamento e o respectivo Manual de 

Atividades Complementares que delimita sua abrangência, em acordo com o projeto 

pedagógico do curso, perfil do egresso e diretriz curricular nacional, se for o caso. Tanto o 

Regulamento quanto o Manual de Atividades Complementares garantem a diversidade de 

atividades e explicitam as formas de aproveitamento, promovendo Atividades 

Complementares de cunho institucional que promovem atividades de formação geral, e 

Atividades Complementares vinculadas à área e ao curso, portanto, de formação específica 

do discente.   

As Atividades Complementares são incentivadas e valorizadas em alinhamento ao 

Projeto Pedagógico do Curso e Projeto Pedagógico Institucional, são de natureza científica, 

social, cultural, acadêmica e profissional, contemplando as esferas de ensino, pesquisa e 

extensão.  

A carga horária das Atividades Complementares Institucionais precisa ser cumprida 

à razão de 60% da carga horária total de Atividades Complementares especificada na matriz 

curricular do curso. E analogamente à razão de 40% da carga horária total de Atividades 

Complementares focada na Área/Curso.   

A gestão das Atividades Complementares está sob responsabilidade da 

Coordenação de Curso a quem cabe:  

I- orientar os alunos sobre o cumprimento das Atividades 

Complementares e a entrega de seus comprovantes;  

II- acompanhar e orientar a validação semestralmente do 

cumprimento das Atividades Complementares.  

Todos os registros são realizados em sistema específico que acumula as Atividades 

Complementares submetidas e validadas ao longo do curso, de modo que ao final, esse total 

precisa alcançar, minimamente, a carga horária atribuída na matriz curricular do curso. 

Dessa forma, atende-se as DCN’s do curso, onde destaca-se que: “as atividades 

complementares, dentre as quais podem ser destacadas a monitoria, visitas monitoradas, 

iniciação científica, projeto de extensão, participação em seminários, publicação de 

produção científica e outras atividades definidas no plano acadêmico do curso”( 

RESOLUÇÃO Nº 15, 2002). 

 

11.1 Operacionalização 

O responsável pelo processo de validação das Atividades Complementares 

realizadas pelo estudante poderá, mediante análise documental, validar (ou não) o 

cadastramento, podendo demandar a entrega de documentos comprobatórios e/ou 

original à Coordenação do Curso que, por sua vez, poderá deferir uma carga horária 

menor da certificada nos casos em que não houver correspondência plena. 
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Para o registro/entrega das Atividades Complementares o estudante deverá 

realizar a devida entrega  da xerox de todos os certificados, que comprovem sua 

participação em atividades complementares, junto a coordenação em envelope 

identificado com todos os dados acadêmico. No ato da entrega a coordenação realiza a 

devida conferencia e valida as declarações. O aluno recebe protocolo, como comprovante 

de entrega das horas complementares. Após o recebimento das horas, a coordenação 

procede com o devido lançamento no sistema e encaminha a documentação para a SRA, 

de modo que sua documentação arquiva na pasta do aluno. 

Os comprovantes podem assumir formas variadas: declaração ou certificado de 

participação, ficha de inscrição, dentre outras possibilidades que contenham o nome 

completo do aluno, a carga horária, nome do curso e/ou atividade realizada, identificada 

a instituição promotora.  

No curso de Serviço Social EaD as atividades previstas, conforme Manual de 

Atividades Complementares da Escola de Ciências da Saúde, aprovado pelo Colegiado do 

Curso são:  

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

E N S I N O  

 

Atividades Complementares Institucionais CH Máxima 
(até) 

Cursos on line de nivelamento e extracurriculares, institucionais e da Rede Laureate, 
disponíveis no Blackboard e/ou outros ambientes virtuais institucionais.   

20h cada 

 

Atividades Complementares Específicas do Curso CH Máxima 
(até) 

Participação em Programa de Intercâmbio Acadêmico e Experiência Acadêmica 
Internacional (cursos de imersão, cursos livres e intercâmbios internacionais), desde que 
extracurriculares. 

80h 

Monitoria Voluntária conforme calendário acadêmico e edital 20h por semestre 
80h CH máxima 

Participação em Curso de Idiomas extracurriculares 40h 

Proficiência em Língua Estrangeira certificada em exame reconhecido 
internacionalmente, como TOEFL, IELTS (mínimo de 60% de aproveitamento) ou 
similares de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (Common 
European Framework of Reference for Languages – CEFR). 

40h 

Certificações Profissionais que habilitam para atuação profissional. 40h 

Cursos (presenciais e/ou a distância) na área do curso. 40h 

Visitas técnicas sob a orientação de professor, desde que não seja atividade prevista no 
plano de ensino e vinculada à carga horária de disciplina. 

20h 

Participação em Simulados de Preparação Acadêmica para provas e concursos 
(determinados pelo curso em que o aluno está matriculado). 

50h 

Premiação em concursos na área do curso. 40h 
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P E S Q U  I S A 

 

Atividades Complementares Institucionais CH Máxima 
(até) 

Iniciação Científica conforme calendário acadêmico e edital 80h 

 

Atividades Complementares Específicas do Curso CH Máxima 
(até) 

Apresentação de trabalho em eventos científicos (conferência, congresso e simpósios) 
na área do curso.  

40h 

Participação em comissão organizadora de eventos científicos na área do curso. 20h 

Publicação de artigo ou trabalhos científicos na área do curso, em periódicos, anais de 
congresso ou revistas indexadas.  

60h 
20h por artigo 

publicado 

Participação como ouvinte em eventos científicos na área do curso ou em área correlata. 
(Conferência, Congresso e Simpósios). 20h 

Geração de produtos técnicos, artísticos e/ou culturais na área de formação. 
20h 

 

E X T E N S Ã O 

 

Atividades Complementares Institucionais CH Máxima 
(até) 

Projeto de Extensão conforme calendário acadêmico e edital 80h 

Reconhecimentos na área de Responsabilidade Social, nacional e internacional, 
institucional e da Rede Laureate. 

80h 

 

Atividades Complementares Específicas do Curso CH Máxima 
(até) 

Participação e engajamento em Trabalhos Voluntários externos à Instituição.  20h 

Participação , como ator, nas Simulações da Escola de Saúde 
4h por participação 

80h CH máxima 

Participação em atividades ou projetos, internos ou externos à Instituição relacionados à 
Educação Ambiental. 

30h 

Participação em atividades ou projetos internos ou externos à Instituição relacionados 
com relações Étnico Raciais e Culturais. 

30h 

Participação em atividades ou projetos, internos ou externos à Instituição relacionados à 
Direitos Humanos. 

30h 

Participação em Comissão Organizadora de eventos, mostras, exposições e viagens 
culturais organizadas pela Instituição ou coordenação do curso. 

20h 

Participação em Comissão Organizadora de eventos, mostras, exposições e viagens, 
externas à Instituição. 

10h 

Participação em Atividades de Extensão (núcleos de prática, clínicas, etc.) específicos do 
curso ou da área.  

20h 

Monitoria em Eventos, Palestras, Workshops, Campeonatos, Festivais, Congressos, 
Seminários e afins, relacionados à área do curso. 

10h 

Participação em Eventos, Palestras, Conferências, Workshops, Campeonatos e Festivais 
relacionadas a área do curso. 

20h 

Atuação em Ambientes/Organizações Acadêmicas que estimulem a prática como: 
Empresa Jr, Agências de Comunicação, Agência Multidisciplinar, Estúdios, Laboratórios, 
Núcleo de Prática Jurídica, dentre outros ambientes institucionais de atuação discente. 

20h por semestre. 
40h CH máxima 
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Válido para participação mínima de um semestre, desde de que não esteja vinculado às 
atividades curriculares.   

Participação em Projetos Específicos promovidos por Empresa Junior, Centro Integrado 
de Saúde ou similar da Instituição ou do curso.  

20h 

Representação Profissional em atividades em que o estudante represente a Instituição, 
junto à conselhos de classe e afins. Participação mínima de um semestre. 

20h por semestre 
40h CH máxima 

Atuação como Representante/Suplente de turma ou participação estudantil em 
Diretório Acadêmico. Participação mínima de um semestre. 

10h por semestre 
20h CH máxima 

Participação Estudantil como Representante ou Suplente em Órgãos Representativos 
da IES (Conselhos/Colegiados institucionais ou de Curso; Comissão Local de 
Acompanhamento e Controle Social ProUni-COLAP; Comissão Permanente de Supervisão 
e Acompanhamento do FIES-CPSA, dentre outros). Participação mínima de um semestre. 

 
5h por semestre 
20h CH máxima 

Estágio Extracurricular (não obrigatório), desde de que relacionado à área do curso. 

60h 
No máxima 2 
experiências 
profissionais 

Atividades Culturais como filmes ,acervo próprio ou cinema, exposições, teatro, feiras, 
dentre outras atividades culturais que tenham pertinência com a área do curso. 

5h cada 
20h CH máxima 

 

12) TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC está localizado no 8º semestre da Matriz 

Curricular, consumindo 50h de carga horária, e é obrigatório conforme Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso.  

A Instituição atribuí importância capital ao Trabalho de Conclusão de Curso por 

constituir uma oportunidade de consolidação das diversas competências profissionais 

desenvolvidas ao longo do curso e previstas no Perfil do Egresso, caracterizando-o como 

uma etapa de culminância da aprendizagem (capstone). Daí a necessária consistência no 

seu roteiro, tornando a experiência de aprendizagem do aluno valorizada e única. 

Em linhas gerais o propósito do Trabalho de Conclusão de Curso ou outro título é 

sistematizar teoricamente todo arcabouço teórico adquirido no curso, entendido como 

momento de síntese e expressão da totalidade da formação profissional, sendo uma 

atividade indispensável integradora do currículo. Dessa forma, o TCC no curso de Serviço 

Social EaD tem como propósito:   

 Oportunizar aos alunos do Curso de Serviço Social EaD do Uninorte, 

sistematizarem o conhecimento, enquanto resultado do processo 

investigativo, vivenciado no decorrer da graduação;   

 Motivar a postura investigativa e reflexiva da realidade social;  

 Aprofundar os conhecimentos teórico-práticos em área de interesse 

específico;  

 Incentivar os alunos do Curso de Serviço Social EaD do Uninorte o exercício 

da pesquisa, enquanto pressuposto para a construção do conhecimento e 

fundamento da prática profissional;  
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 Estimular a publicação científica em eventos da profissão e acadêmicos em 

geral;  

 Estabelecer “as dimensões investigativa e interventiva como princípios 

formativos e condição central da formação profissional, e da relação teoria 

e realidade”;  

 Compreender a investigação como forma de conhecimento da realidade para 

a definição de estratégias de enfrentamento da questão social.  

 

No curso de Serviço Social o aluno apresenta o TCC para banca avaliadora composta 

por três membros (orientador, docente da IES, professional convidado). O aluno realiza 

apresentação pública, devendo obter a nota mínima 5,0 para aprovação. 

O Trabalho de Conclusão de Curso está institucionalizado no âmbito do curso e 

formalizado mediante regulamento próprio materializado em Manual que detalha todas as 

suas etapas, incluindo as formas de apresentação pelos estudantes, bem como o processo 

de acompanhamento pelo docente do curso. O referido Manual encontra-se disponível 

para consulta. 

Após defesa pública dos Trabalhos de Conclusão de Curso, os alunos realizam os 

devidos ajustes nos trabalhos e efetivam a entrega da versão final encadernado ao 

professor orientador, que deverá organizar os artigos e realizar a devida entrega junto a 

coordenação do curso.   

13) ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A iniciação científica é considerada um instrumento que permite introduzir os 

estudantes de graduação na pesquisa científica, e constitui uma ferramenta de apoio 

teórico e metodológico à formação de uma nova mentalidade no estudante. Este programa 

tem por objetivo promover desenvolvimento da Pesquisa da Instituição, mediante o 

encaminhamento de estudantes de graduação para a descoberta científica, e convivência 

com o procedimento e a metodologia adotada em ciência e em tecnologia. Todos os 

estudantes participantes são orientados por um docente designado pela Uninorte para 

conduzir o desenvolvimento do projeto, mediante publicação de edital.  

Os programas de Iniciação Científica da Uninorte são gerenciados pela 
coordenadoria de Pesquisa, e estruturam-se da seguinte forma:   

a) PIBIC/IES – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica / IES. 

Orientado aos estudantes que se submeteram ao edital de iniciação científica;   

b) PIVIC/IES – Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica /IES. 

Orientado aos estudantes que se submeteram ao edital de iniciação científica, mas não 
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foram aprovados, sendo orientados para redirecionar seus projetos, e validarem-nos como 

Atividade Complementar;  

Relatórios de desempenho de iniciação científica encontram-se à disposição para 

consulta. 

 

14) ATIVIDADES DE MONITORIA 

O Programa de Monitoria, oferecido na modalidade voluntária, destina-se a 

estimular a iniciação à docência em estudantes com desempenho acadêmico acima da 

média, o aumento do senso de responsabilidade e o compartilhamento de conhecimentos 

com participação ativa do estudante monitor.  

Promove-se a captação de estudantes que auxiliam docentes no desenvolvimento 

das atividades relacionadas ao ensino de graduação e insere-se o estudante monitor em 

um papel ativo em sala de aula criando-se oportunidades para o estudante monitor de 

aprofundar seus conhecimentos teóricos e práticos na disciplina de sua escolha. Essa ação 

ocorre sempre sob orientação e supervisão do docente responsável pela disciplina.  

Os estudantes interessados em participar do processo de seleção do Programa de 

Monitoria Voluntária devem se inscrever em conformidade com o edital semestral, 

selecionando a(s) disciplina(s) de sua preferência, considerando turno de oferta da 

disciplina e campus. São elegíveis os estudantes que tenham cursado com sucesso a 

disciplina em semestres anteriores e tenham obtido média igual ou superior a 6,0 (seis), 

prevalecendo a média de aprovação mais elevada, no caso de haver mais de um estudante 

objetivando atuar como monitor de uma mesma disciplina, turno e campus.  

Se aprovado o estudante apresenta um Plano de Atividades de Monitoria a ser 

desenvolvido durante o semestre, acompanhado pelo docente responsável pela disciplina 

em questão, sendo todas essas etapas descritas e institucionalizadas no Regulamento de 

Monitoria Voluntária, e sua operação registrada em ambiente específico.  

As atividades desenvolvidas pelo Estudante Monitor e pelo docente da disciplina 

objeto de Monitoria podem assumir diferentes formas conforme descrito no Regulamento 

do Programa de Monitoria, sendo terminantemente vedado ao Estudante Monitor cumprir 

atividades estritamente inerentes às funções docentes. 

O Regulamento do Programa de Monitoria Voluntária encontra-se disponível no 

portal da Instituição, e os dados históricos e correntes de atividades de Monitoria 

Voluntária encontram-se disponíveis para consulta.  

No curso de Serviço Social EaD, a Monitoria se configura ainda como estágio 

curricular obrigatório, conforme já sinalizado.  

 



130 

  

15) APOIO AO DISCENTE  

A Instituição pratica o acolhimento discente realizando uma agenda de atividades 

de recepção para os alunos ingressantes que visam introduzi-lo ao seu ambiente de estudo 

e aprendizagem, seus colegas, docentes e coordenador do seu curso, que fará a 

apresentação do Projeto Pedagógico do Curso, prestando ainda informações sobre a vida 

no campus. Essa agenda de acolhimento ocupa, em média, uma semana de ações 

direcionadas a facilitar a transição do estudante no ensino superior. Neste período, entre 

as várias ações, os estudantes são convidados a participar do Trote Solidário, que engloba 

a Ação do Bem, e que envolve calouros e veteranos em uma ação de trote, porém com 

propósito de responsabilidade social (mais informações no item 3.2.3 Extensão). 

Ainda no tocante ao acolhimento e focado na questão de permanência do 

estudante, a Instituição oferece um conjunto de cursos extracurriculares que comportam 

cursos de nivelamento em Língua Portuguesa, Nova Ortografia, Raciocínio Lógico, cujo 

propósito é revisar conteúdos e resgatar competências de ensino médio, permitindo ao 

estudante retomar conhecimentos chave para a sua evolução e desenvolvimento 

acadêmico. Todos os cursos são ofertados na plataforma Blackboard na modalidade online, 

de modo a possibilitar flexibilidade ao aluno do curso, bem como em atividades presenciais. 

Além disso, a Instituição prega e pratica o atendimento extraclasse dos estudantes 

pelos docentes que contam com espaços específicos nos campi para esse atendimento, no 

que compete às disciplinas que lecionam e outras orientações de carreira que o estudante 

deseje receber e o docente se sinta à vontade para fazê-lo. 

Com vistas a garantir a acessibilidade metodológica e instrumental dos estudantes, 

a Coordenação de Qualidade Acadêmica conta com o Núcleo de Atendimento 

Psicopedagógico – NAP, responsável pelo atendimento psicopedagógico, cujo objetivo é 

apoiar os estudantes com deficiências e necessidades educacionais diversas no processo 

de aprendizagem, por meio de acolhimento e orientações, visando seu desenvolvimento e 

progresso acadêmico. 

O NAP atua em parceria com Operações, responsável pela infraestrutura, para 

garantir a ausência de barreiras de espaços arquitetônicos, e em parceria com Operações 

Acadêmicas, vinculado à Regulação e Suporte Acadêmico, para garantir a acessibilidade 

(instrumental) a recursos de tecnologia assistida materializados em equipamentos 

adaptados, e recursos que viabilizam estudantes com deficiência ou necessidades especiais 

detalhadas em regulamentos específicos.  

A acessibilidade metodológica, por sua vez, já abordada na seção 6 intitulado 

“Metodologia de Ensino” trata da eliminação de barreiras nos métodos e técnicas de 

ensino-aprendizagem apoiando docentes e discentes nesse percurso. No caso dos 

docentes há programas de desenvolvimento específicos para aplicação do Modelo 

Educacional Laureate. Os estudantes com deficiências e necessidades especiais contam 
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com apoio especializado do NAP. Além disso, ações de extensão e responsabilidade social 

dão conta de apoiar os discentes em ações de cunho social, cultural e artística etc. 

conforme detalhado no item 3.2.3 que trata de Extensão e que expõe uma agenda intensa 

de ações e que envolvem até a discussão de temas transversais tratados nas Rodas de 

Conversa, cuja oportunidade de discussão se faz necessária, considerando o apoio à 

educação realizada em âmbito familiar, assumindo a responsabilidade pela eliminação de 

barreiras atitudinais. Ainda no âmbito de apoio ao discente a eliminação das barreiras de 

comunicação e digitais são conduzidas por vários setores, mas principalmente pelo 

Marketing e pela Educação a Distância que adota um conjunto de ações e softwares de 

apoio aos estudantes com necessidades especiais, conforme detalhado no Capítulo 6 

intitulado “Metodologia de Ensino”.  

 

São responsabilidades do NAP: 

• Prover acolhimento e orientação psicológica e pedagógica individualizado a 

discentes com objetivo de apoiar e aprimorar o processo de aprendizagem e o 

desenvolvimento pessoal; 

• Orientar coordenadores de curso e docentes no que compete a ações didáticas e 

conduta com os estudantes com deficiência e necessidades educacionais especiais; 

• Apoiar e acompanhar o processo avaliativo dos estudantes com deficiência e 

necessidades educacionais especiais que requeiram intermediação por 

profissionais especializados; 

• Planejar e executar ações que contribuam para a convivência saudável da 

comunidade acadêmica no que compete à diversidade biopsicossocial e cultural; 

• Registrar os atendimentos e os encaminhamentos realizados, bem como, apoiar a 

consolidação dos indicadores da área. 

O atendimento pelo NAP é realizado mediante: (i) Necessidade expressa pelo 

próprio estudante no ato da matrícula ou ao longo de sua formação; (ii) Indicação da 

coordenação do curso e/ou docentes. Em ambos os casos a ação é proativa, o NAP entra 

em contato com os estudantes que expressaram necessidades especiais no ato da 

matrícula ou na vigência do seu curso oferecendo os serviços disponíveis, explicando seus 

direitos e deveres, e informa e orienta as coordenações de curso que, por sua vez, 

compartilha com os docentes do estudante. A Política de Atendimento aos Estudantes com 

Deficiências ou Necessidades Especiais detalhada encontra-se disponível para consulta. 

A participação em centros acadêmicos é facultada aos estudantes, por isso, 

independe de disposição institucional. No curso de Serviço o Centro Acadêmico de Serviço 

Social – CASSNorte não realizou novas eleições no período de 2015 a 2018. No semestre 

2018-2 os representantes discentes do curso participaram do Encontro de Estudantes de 
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Serviço Social no Amazonas, com o objetivo de debater sobre o papel do movimento 

Estudantil, bem como tirar indicativo para representação da Executiva Nacional de 

Estudantes de Serviço Social – ENESSO. No referido encontro os alunos Edney Corrêa de 

Souza e Ana Kelly Correa Ribeiro do curso na modalidade presencial, foram indicados para 

compor a diretoria da Executiva Nacional, como representantes do Uninorte.  

A participação em intercâmbios é largamente explorada na Instituição em razão da 

Rede Laureate de Universidades. Há programas de apoio aos estudantes para cursarem um 

ou mais semestres no exterior em programas de dupla titulação já regulamentados em 

diversos cursos. São oferecidos durante o período de férias e recesso escolar, cursos curtos 

de aperfeiçoamento em instituições estrangeiras aos estudantes, tanto em áreas de 

conhecimento específicas como de línguas.  

A Instituição, conforme mencionado no item 9 intitulado “Estágio Curricular 

Supervisionado” cumpre todos os trâmites de intermediação e acompanhamento dos 

estágios curriculares e não curriculares, apoiando o discente em seu ingresso no mercado 

de trabalho em fase importante de sua formação profissional.  

16) CORPO DOCENTE  

16.1 Coordenador do curso  

A coordenadora do curso de Serviço Social, Adilsimar Saraiva Maciel Lima, é 

formada em Serviço Social pela Faculdades Integradas Maria Imaculada (1995), possui 

especialização em Especialização em RH e Gestão de Pessoas Pelo Centro Intregrado de 

Ensino Superior do Amazonas (CIESA), Mestre em Serviço Social pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo(2011), possui regime de trabalho de dedicação 

exclusive com CH  44h semanais dedicadas ao curso, possui experiência professional na 

área organizacional com atuação no âmbito de benefícios do trabalhador, saúde e bem 

estar. Docente no curso de Serviço Social desde 2006, é coordenadora de curso de Serviço 

Social presencial desde 2011 e coordena o curso de Serviço Social EaD no Centro 

Universitário do Norte desde 2014. Em 2018 passou a exercer o cargo de gerente da Escola 

de Ciências da Saúde. 

O coordenador exerce a liderança junto ao corpo docente do curso e junto aos seus 

estudantes, com destaque à atuação da liderança dos representantes de turma. 

Acompanha a qualidade do trabalho dos tutores envolvidos com as disciplinas EaD de seu 

curso, e participa de maneira indireta da equipe multidisciplinar ao selecionar docentes 

para elaboração e validação do material didático das disciplinas EaD.  

A coordenação do curso se reúne formalmente, pelo menos uma vez por semestre, 

com o Colegiado de Curso, com o Núcleo Docente Estruturante, e com os representantes 

de turma, cujas atas das reuniões estão disponíveis para consulta. Reúne-se, conforme 

agenda de trabalho, com os os coordenadores da Escol de Saúde, bem como o Reitor, 
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Coordenação de Qualidade Acadêmica e seus pares. Reúne-se ainda, durante a Semana 

Acadêmica, a cada início de semestre com todo o corpo docente do seu curso, para reunião 

estratégica e de integração relativa ao período letivo que ora se inicia, além de contatos 

constantes, pessoalmente na sala de professores, na coordenação do curso, e nas 

dependências institucionais. Sua gestão é pautada em conformidade com os indicadores 

de qualidade contidos no questionário de Avaliação Institucional, cujos resultados são 

publicados no portal institucional, e que visam a melhoria contínua de sua performance e, 

por conseguinte, do curso. As atas e/ou pautas dessas reuniões encontram-se disponíveis 

para consulta.  

16.2 Núcleo Docente Estruturante  

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do curso de Serviço Social é constituído por 

5 (cinco) docentes, sendo seu coordenador membro integrante do NDE.  

Docentes Titulação Regime de 

trabalho 

Permanência sem 

interrupção no NDE 

Adilsimar Saraiva Maciel Lima Mestre Integral 5 anos 

Maria Francenilda G. de Oliveira Mestre Integral 5 anos 

Silvia da Silva Bezerra Mestre Parcial 5 anos 

Alex Gomes da Silva Doutor Parcial  

Kátia Hale dos Santos  Doutora Parcial  

17.3 Colegiado de Curso  

O Regimento Acadêmico do Uninorte instituiu o Colegiado do Curso como um órgão 

deliberativo da administração básica, e a quem cabe acompanhar a coordenação 

pedagógica do curso.  

A Resolução específica disponível para consulta instituiu seu Regulamento que, por 

sua vez estabelece que o Colegiado de Curso é constituído pelo Coordenador do Curso, que 

o preside,  e por no mínimo 4 professores, preferencialmente, em regime de tempo integral 

ou parcial;  por representante do corpo de tutores que atuam no curso; por representante 

do egresso (se houver); por representante do corpo técnico-administrativo (priorizar a 

participação de colaborador que atua em laboratório do curso, se houver); e f) por 

representante dos alunos, sendo um aluno de cada local de oferta, eleito entre os 

representantes dos cursos de sua unidade.  

 

 18.4 Corpo Docente 

A contratação do corpo docente consiste em um processo estruturado que se inicia 

com as aprovações do número de vagas e respectivos perfis, prospecção de candidatos, 



134 

  

seleção colaborativa entre a área de Recursos Humanos e a área acadêmica, contratação e 

programas de integração docente.  

A indicação das vagas de contratação, assim como os perfis docentes desejados são 

de competência estritamente acadêmica. Na sequência, o departamento de Recursos 

Humanos inicia a prospecção interna de docentes que segue procedimentos estruturados 

de divulgação. Não havendo adequação entre os docentes que apresentam as 

manifestações de interesse e as características das vagas, ou não havendo interessados, 

inicia-se a prospecção externa de candidatos, com base no banco de currículos disponíveis.  

Concluída a prospecção externa, inicia-se um trabalho de seleção conduzido de 

forma colaborativa entre RH, coordenação do curso e membros dos Núcleos Docentes 

Estruturantes, na condução de entrevistas e avaliações dos candidatos, incluindo eventuais 

aulas teste, nas quais são avaliadas suas competências pedagógicas e conhecimentos na 

área de docência pretendida. São também ponderados os aspectos relacionados à 

titulação, à produção acadêmica e disponibilidade.  

A aprovação dos candidatos é definida pela equipe acadêmica envolvida no 

processo de avaliação, seguida por procedimentos de recolhimento de documentação, 

comprovantes de atividades acadêmicas, culminando com a celebração do contrato de 

trabalho operacionalizada pelo departamento de RH.  

Assim como no caso dos colaboradores administrativos, os novos docentes são 

submetidos a um programa estruturado de aculturação e de integração na Instituição, 

conduzido pela equipe de Recursos Humanos em parceria com a coordenação de 

Qualidade Acadêmica. A integração no âmbito de cada Escola e Curso também ocorre, 

apropriando-se o docente do projeto pedagógico do curso e suas particularidades.  

O corpo docente da Instituição é capacitado semestralmente por meio de Semanas 

Acadêmicas que incluem, além de reuniões diversas, com o Reitor, gerentes de escola, 

coordenadores de curso, e uma programação de oficinas alinhadas com o desenvolvimento 

docente e voltados a questões pedagógicas e didáticas.  

Os docentes que mais se destacam semestralmente são reconhecidos por meio do 

Prêmio de Excelência Acadêmica que envolve critérios como avaliação institucional, 

cumprimento de uma carga horária mínima de cursos de capacitação. A celebração ocorre 

na abertura oficial da Semana Acadêmica.  

  

Titulação do corpo docente 

A Instituição conduz uma ação de gestão acadêmica na qual o corpo docente é 

acionado semestralmente para atualizar criticamente o Plano de Ensino das disciplinas 

que ministram, com vistas a garantir sua relevância para a atuação profissional e acadêmica 

do discente. Há evidências dessa ação que podem ser consultadas. O ponto de partida 
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sempre são os objetivos de aprendizagem, que são relevantes ao desenvolvimento e 

consolidação do perfil do egresso. 

Reforçam essa conduta os Portfólios Docente e do Estudante, que indica outras 

fontes de pesquisa ao estudante, além daquelas mencionadas no Plano de Ensino, com 

vistas a estimular seu autodesenvolvimento; e que estimula a discussão em pares ou 

grupos de estudo. Exemplos de Portfólios estão disponíveis para consulta.  

Essa atuação é fruto do nível intelectual dos docentes, materializados em sua 

titulação, e também da gestão acadêmica que exerce liderança e cria os meios para que 

isso ocorra. 

 

Docente Titulação 

Joselene Gomes de Souza Doutora 

Magali Lira Gomes Doutora 

Kátia Hale dos Santos Doutora 

Alex Gomes da Silva Doutor 

Adilsimar Saraiva Maciel Lima Mestre 

Ana Paula Andrade Angiole Mestre 

Célia Oliveira de Carvalho Mestre 

Maria Francenilda Gualberto de Oliveira Mestre 

Patricia Cristine Pereira Mestre 

Silvia Bezerra da Silva Mestre 

 

Do total de 10 docentes no curso, 04 são doutores (40%), 06 são mestres (60%). 

 

 

Regime de Trabalho do corpo docente 

 

Docente Regime de Trabalho 
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Adilsimar Saraiva Maciel Lima Integral 

Maria Francenilda Gualberto de Oliveira Integral 

Alex Gomes da Silva Parcial 

Ana Paula Andrade Angiole Parcial 

Célia Oliveira de Carvalho Parcial 

Silvia Bezerra da Silva Parcial 

Kátia Hale dos Santos Horista 

Joselene Gomes de Souza Horista 

Magali Lira Gomes Horista 

Patricia Cristine Pereira Horista 

 

Os docentes de tempo integral correspondem a 20%, os docentes de tempo parcial 

correspondem a 40% e os docentes horistas correspondem a 40%.   

Essa composição viabiliza o atendimento das demandas existentes, divididas em 

aulas, atendimento extraclasse aos estudantes, participação em colegiados e na gestão do 

curso, envolvendo reuniões de planejamento. 

Experiência profissional do docente  

Docente 
Anos de experiência 

profissional 
Área de atuação 

Posições 
desempenhadas 

Organizações em que 
atuou 

1. Ana Paula Andrade 
Angiole 

9 anos Assistência Assistente Social 
Gerente da alta-
complexidade na 

assistência 

 
SEAS 

Pequeno Nazareno 
Casa Mamãe 

Margarida 
 

2. Alex Gomes da 
Silva 

6 anos  Educação Monitor de Educação 
Profissional 

SENAC 
 

3. Adilsimar Saraiva 
Maciel Lima 

15 anos Empresa Assistente Social Siemens/ SESI 

4. Célia Oliveira de 
Carvalho 

1 ano Empresa Coordenadora Regional Transpetro 

5. Maria Francenilda 
Gualberto de 
Oliveira 

7 anos Educação 
Assistência 

Coordenadora de 
Projetos Sociais 

Legião da Boa Vontade 
Inter-Ação-UFAM 

6. Silvia da Silva 
Bezerra 

0 - - - 

7. Joselene Gomes 
de Souza 

6 anos Assistência 
Saúde 

Assistente Social CRAS 
Hospital Adriano Jorge 

8. Magali Lira Gomes 1 ano Educação Analista Diagnosticos Da 
America S.A 
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9. Katia Hale dos 
Santos 

11 Terceiro Setor Assistente Social 
Assessora de 

Desenvolvimento 
Social 

Professora 
Gerente de Projetos 

Escritório Modelo Dom 
Pedro Avairso Arns da 

PUC-SP 
Fundação Eyre Care 

Associação de 
Assistencia à Criança 

Cardíaca 
Arrastão de 

Movimento de 
Promoção Humana 

10. Patricia Cristine 
Pereira  

6 Psicologia Redatora 
Assessora de Comunicação 

Sociedade de Educação e 
Beneficência Pedro 

Bonhomme 
Secretaria da Justiça e da 

Defesa da Cdadania 
Secretaria da 

Administração 
Penitenciária do Estado de 

São Paulo 

Como descrito o corpo docente do curso possui relevante experiência profissional 

possibilitando a contextualização de problemas práticos e aplicação da teoria de forma 

diferenciada nas disciplinas que compõem a matriz curricular.  Além de transitar com 

segurança entre teoria e prática, garante a visão sistêmica necessária à promoção da 

interdisciplinaridade, exatamente como o mundo real do trabalho se apresenta, 

possibilitando o alinhamento às competências e perfil do egresso estabelecidos no projeto 

pedagógico do curso. 

 

Experiência no Exercício da Docência Superior 

Docente 
Anos de experiência 

docente superior 
Cursos em que atuou 

Modalidade de 
atuação 

Ana Paula Andrade Angiole 8 anos Serviço Social 
Enfermagem 

Farmácia 
Ciências Biológicas 

Presencial 
EaD 

Adilsimar Saraiva Maciel Lima 12 anos Serviço Social Presencial 
EaD 

Célia Oliveira de Carvalho 10 anos Serviço Social 
Psicologia 

Presencial 
EaD 

Maria Francenilda Gualberto de Oliveira 13 anos Serviço Social Presencial 
EaD 

Silvia Bezerra da Silva 10 anos Serviço Social 
Fisioterapia 

Presencial 
EaD 

Joselene Gomes de Souza 9 anos Serviço Social 
Enfermagem 

Presencial 
EaD 

Magali Lira Gomes 3 anos Serviço Social EaD 

Welen Batalha Pereira 6 anos Serviço Social Presencial 
EaD 

Katia Hale dos Santos 
 

13 Serviço Social Presencial 
EaD 

Alex Gomes da Silva 6 Pedagogia com habilitação 
Supervisão Educacional 

EaD 

Patricia Cristine Pereira 0 - - 

 

O corpo docente do curso conta com significativa experiência no exercício da 

docência superior, o que permite uma atuação diferenciada no trato com os estudantes, 

com o endereçamento de dificuldades identificadas, com o exercício da empatia, com o ir 

https://www.escavador.com/sobre/26647640/sociedade-de-educacao-e-beneficencia-pedro-bonhomme
https://www.escavador.com/sobre/26647640/sociedade-de-educacao-e-beneficencia-pedro-bonhomme
https://www.escavador.com/sobre/26647640/sociedade-de-educacao-e-beneficencia-pedro-bonhomme
https://www.escavador.com/sobre/26647642/secretaria-da-justica-e-da-defesa-da-cdadania
https://www.escavador.com/sobre/26647642/secretaria-da-justica-e-da-defesa-da-cdadania
https://www.escavador.com/sobre/24720899/secretaria-da-administracao-penitenciaria-do-estado-de-sao-paulo
https://www.escavador.com/sobre/24720899/secretaria-da-administracao-penitenciaria-do-estado-de-sao-paulo
https://www.escavador.com/sobre/24720899/secretaria-da-administracao-penitenciaria-do-estado-de-sao-paulo
https://www.escavador.com/sobre/24720899/secretaria-da-administracao-penitenciaria-do-estado-de-sao-paulo
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e vir entre teoria e prática, e com o engajamento da turma, refletindo verdadeiramente a 

liderança exercida em classe. O Modelo Educacional Laureate prevê a adoção de avaliações 

diagnósticas, formativas e somativas, sendo os docentes capacitados para atuar com 

segurança na aplicação de todas elas, cujos resultados retroalimentam o processo, 

permitindo ao docente resgatar temas importantes de modo a atingir os resultados de 

aprendizagem propostos ao final da disciplina.  

 

Experiência no exercício da docência em EAD 

O corpo docente possui significativa experiência no exercício da docência na 

modalidade EaD o que possibilita a identificação de dificuldades de aprendizagem dos 

discentes e adequação dos temas e conteúdos, modulando a linguagem, e utilizando 

exemplos. Emprega avaliações diagnósticas, formativas e somativas, todas contempladas 

no Plano de Ensino da disciplina e característica fundamental do Modelo Educacional 

Laureate. Esse exercício permite a retomada de conteúdos visando o atingimento dos 

objetivos de aprendizagem propostos ao final do percurso. Ao fazer isso tem atuação 

diferenciada nos Fóruns e em outros canais de interação com os estudantes, fornecendo o 

suporte necessário de maneira intensiva e valendo-se dos princípios de Liderança Positiva, 

propagados por Kim Cameron, professor da Universidade de Michigan (Ann Arbor, MI – 

EUA) adotada em todas as instituições da Rede Laureate e que promove um ambiente 

positivo que estimula o processo de aprendizagem.   

Docentes Experiência em EAD (anos) 

Adilsimar Saraiva Maciel Lima 4 anos 

Alex Gomes da Silva 6 anos 

Célia Oliveira de Carvalho 2 anos 

Maria Francenilda Gualberto de Oliveira 2 anos 

Silvia da Silva Bezerra 3 anos 

Joselene Gomes de Souza 5 anos 

Magali Lira Gomes 3 anos 

Welen Batalha Pereira 1 ano 

Katia Hale dos Santos 1 ano 

Patricia Cristine Pereira 0 anos 

 

Titulação e formação do corpo de tutores do curso 
 

 Tutores Web 
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Os tutores web são tutores que tiram dúvidas de conteúdo, publicam avisos, 
intermediam o conhecimento entre o aluno e os materiais referenciais e 
complementares, dentre outros. 
 

Tutor Titulação 
Grande área de 

conhecimento 

Disciplina de atuação 

Alex Sandro França Licenciatura Letras Antropologia e Cultura 

Brasileira 

Antônio Calixto Pinheiro Junior Bacharel Ciencias Sociais Desenvolvimento Humano e 

Social; Metodologia 

Cientítica. 

 

 Tutores Presenciais (Tecnológicos) 

 

Os tutores presenciais (tecnológicos) são tutores que ficam nos laboratórios para 

auxiliar os alunos em situações de dúvidas na navegação no Blackboard. Eles não tiram 

dúvidas referente a conteúdos de disciplinas. Apenas mesmo de navegação como: 

localização do material didático, envio de atividades, como se comunicar com os 

professores, dentre outros processos no Blackboard. 

Tutor Titulação 
Grande área de 

conhecimento 
Experiência em EAD 
(anos) 

Miceia de Paula Rodrigues Especialização Pedagogia 7 anos 

Raphael Bastos Brandão  Especialização Gestão de Finanças 3 anos 

Leonardo Costa Rodrigues Especialização MBA em Gestão de 

Pessoas 

4 anos 

Francisco Maikon de Alencar 

Araújo  

Especialização MBA em Gestão de 

Projetos 

3 anos 

 

Experiência do corpo de tutores web em EAD 

O corpo de tutores do curso de possui significativa experiência em EAD, o que 

permite uma atuação prática relevante, exercendo empatia com a turma, contextualizando 

conceitos e exemplos, e estimulando um ambiente de promoção da aprendizagem, 

marcadamente colaborativo, e em parceria com o docente da disciplina. Ao fazer isso tem 

atuação diferenciada nos Fóruns e em outros canais de interação com os estudantes, 

fornecendo o suporte necessário de maneira intensiva e valendo-se dos princípios de 

Liderança Positiva, propagados por Kim Cameron, professor da Universidade de Michigan 

(Ann Arbor, MI – EUA) adotada em todas as instituições da Rede Laureate e que promove 

um ambiente positivo que estimula o processo de aprendizagem.   

 

Tutores Experiência em EAD (anos) 

Alex Sandro França 5 anos 

Antônio Calixto Pinheiro Junior 5 anos 
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Equipe Multidisciplinar 

Conforme descrito no item 5.6 intitulado “Material Didático Institucional”, o ponto 

de partida para a elaboração dos materiais instrucionais são os Planos de Ensino das 

disciplinas, alinhados ao projeto pedagógico do curso. A partir desses Planos, uma equipe 

multidisciplinar, composta pelo (s) docente(s) autor(es) do Plano de Ensino, especialistas 

em Qualidade Acadêmica e equipe técnica de produção EaD (designers e profissionais de 

TI, considerando uma linguagem inclusiva, área de abrangência, coerência teórica e, 

acessibilidade  metodológica e instrumental, além das orientações e indicações para a 

organização dos materiais complementares disponibilizados aos estudantes. Essa equipe 

multidisciplinar veio realizando essa sequência por meio de processos internos até 2017. A 

partir de 2018, passou a formalizar esse processo gerando atas das reuniões, registrando 

as necessidades de produção e os processos de validação para o semestre subsequente. 

O curso conta, portanto, com a seguinte equipe multidisciplinar, que cumpre 

plano de ação, fluxos e processos de trabalho formalizados cujas evidências estão 

disponíveis para consulta. 
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DADOS GERAIS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

Nome Titulação 
Carga Horária 

na IES 
Função que exerce 

na equipe 

Tempo (em meses) 
de atuação na 

Equipe 

Tempo (em anos) de 
experiência na área em 

que atua na equipe 

Fabio Hiroshi Tomoyose 

Mestre em Administração (Stricto Sensu), com foco em 
Gestão de Processos Logísticos, Gestão da Cadeia de 
Suprimentos, Marketing de Serviços, Sistemas de Redes 
de Inovação, Gestão de Projetos, Spin offs acadêmicas, 
Gestão do Conhecimento e Gestão da Inovação, 
Especialização (Lato Sensu) na Gestão Integrada da 
Logística (2009) e Bacharel em Administração com 
Habilitação em Comércio Exterior (2005) 

40 Curadoria Docente 5 7 

Douglas Coimbra Graduado em Produção Editorial 40 Design Educacional 5 8 

Juliano da Cunha Reginato Mestre em História e Graduado em História 40 
Produção de 

Conteúdo 
5 10 

Silvia Andrea B Lima 

Mestre em Engenharia da Produção, pela Universidade 
Federal do Amazonas (2007) e Mestre em 
Desenvolvimento Regional na área de Economia pela 
Universidade Federal do Amazonas (2008). Especialista 
em Marketing Empresarial pela Universidade Federal 
do Amazonas (2000), Especialista em Direito 
Educacional. Graduação em Administração de Empresa 
Pública e Privada pela Universidade Federal do 
Amazonas (2000) e Licenciatura em Pedagogia com 
formação em Educação Infantil, Ensino Fundamental 
Anos Iniciais, Inspeção Escolar, Supervisão Escolar, 
Orientação e Coordenação Pedagógica e Gestão Escolar 
pela UNINORTE. 

40 
Regulação e Suporte 

Acadêmico 
5 2 

Wilmara Cruz Messa 
Monteiro 

Mestranda em Educação, linha de Pesquisa Tecnologias 
Educacionais, na modalidade a Distância em 
FUNIBER/PR. 
Especialista em Informática e Educação pela 
Universidade Estadual do Pará (1998). Especialista em 
Educação a Distância: dos fundamentos a prática pela 
Universidade Castelo Branco do RJ em parceria com o 

44 Presidente 5 11 
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Exército Brasileiro (2009) e Especialista em Design 
Instrucional pelo Centro Universitário SENAC - SP 
(2011).  

Rafael Satiro Nardotto Graduado em Tecnologia e Mídias Digitais 40 
Tecnologia 

Educacional 
5 10 

Mara Raquel Prestes Sena 
Graduação em Pedagogia pela Faculdade Martha 
Falcão. 

44 Qualidade Acadêmica 5 0,5 
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Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a distância), docentes e 

coordenadores de curso a distância 

A questão da interação entre tutores, docentes, coordenadores e também 

estudantes, encontra-se detalhada nos itens 6.3 e 6.4 deste documento, intitulados, 

respectivamente de “Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino Aprendizagem” 

e “Atividades de Tutoria”. 
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DADOS DOS PROFESSOES DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL EaD 

Docentes 
 

Titulação 
 

 
 

Disciplinas 
Regime de 
Trabalho 

Tempo de 
experiência na 

docência superior 
em anos 

Tempo de 
experiência 
profissional 

em anos 

 
Tempo de 

experiência em 
cursos EAD 

Produção 
científica, cultural, 

artística ou 
tecnológica nos 
últimos 3 anos 

Ana Paula Andrade Angiole Mestre Tópicos Avançados em 

Assistência Social 

Parcial 8 anos 7 anos 3 anos 3 

Adilsimar Saraiva Maciel Lima Mestre Coordenadora Integral 13 anos 15 anos 2 anos 1 

Alex Gomes da Silva Doutor Metodologia Cientifica Parcial   6 1 

Célia Oliveira de Carvalho Mestre Processo de Trabalho em 

Serviço Social 

Parcial 10 anos 1 ano 2 anos 5 

Maria Francenilda Gualberto de Oliveira Mestre Estágio Profissional Integral 13 anos 7 anos 3 anos 23 

Silvia da Silva Bezerra Mestre TCC II Parcial 10 anos 0 1 ano 1 

Joselene Gomes de Souza Doutora Política Social Horista 9 anos 6 anos 3 anos 9 

Magali Lira Gomes Doutora Metodologia Científica Integral 3 anos 1 ano 1 ano 2 

Katia Hale dos Santos Doutora Grupos, Organizações E 

Redes Sociais 

Horista 6 13 1 3 

Patricia Cristine Pereira Mestre Psicologia e 

comportamento 

Horista 13 - 2 26 
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Produção Acadêmica do Curso de Serviço Social EaD 

Ana Paula Andrade Angiole 03 

Adilsimar Saraiva Maciel Lima 02 

Celia Oliveira de Carvalho 05 

Maria Francenilda Gualberto de Oliveira  26 

Silvia Bezerra da Silva 02 

Joselene Gomes de Souza 09 

Magali Lira Gomes 02 

Katia Hale dos Santos 03 

Patrícia Cristine Pereira 15 

Alex Gomes da Silva 01 

 

19) LABORATÓRIOS E INFRAESTRUTURA DE APOIO 

19.1 Infraestrutura de apoio 
 

a) Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços acadêmicos 

O curso conta com gabinete ou estação de trabalho para coordenação e 

acomodações para assistentes de curso com equipamentos necessários, há 

recepção em todos os campi para atendimento dos estudantes, bem como salas de 

reunião próximas para atendimento individualizado e/ou em grupos de estudantes 

e docentes.  

 

b) Sala de professores e de reuniões 

O curso conta com sala de professores equipada visando ao conforto do corpo 

docente e atende todos os critérios de disponibilidade de equipamentos (TV, 

computadores, sofá, bebedouro, armários, micro-ondas), dimensão e limpeza, 

constituindo-se em um ambiente agradável que contribui para a integração docente. 

Ressalte-se que todas as salas de professores contam com rede wireless e que um número 

significativo de docentes utiliza seu próprio notebook e outros devices eletrônicos. A sala 

dos professores conta ainda com apoio técnico-administrativo e espaço para guarda de 

materiais docentes.  

 

 



146 

  

c) Salas de aula 

As salas de aula da Instituição têm infraestrutura adequada sofrendo manutenção 

semestral ou, imediatas, em situações específicas. As salas de aula contam com datashow 

fixo ou operam em regime de reserva antecipada, usufruem de wireless no campus, 

cadeiras confortáveis, ótima acústica, iluminação adequada, e em conformidade com os 

padrões de limpeza e conservação. As salas de aula são equipadas com carteiras ou mesas 

de fácil manuseio, o que permite configurações espaciais variadas adequadas à diferentes 

estratégias de ensino-aprendizagem. 

As salas de aula da Instituição têm infraestrutura adequada sofrendo manutenção 

semestral ou, imediatas, em situações específicas. As salas de aula contam com datashow 

fixo ou operam em regime de reserva antecipada, usufruem de wireless no campus, 

cadeiras confortáveis, ótima acústica, iluminação adequada, e em conformidade com os 

padrões de limpeza e conservação. As salas de aula são equipadas com carteiras, ou mesas 

de fácil manuseio, o que permite configurações espaciais variadas adequadas à diferentes 

estratégias de ensino-aprendizagem.  

 

d) Espaço de trabalho para professores em tempo integral 

 

O curso conta com espaço de trabalho para professores em tempo integral, com 

conexão à rede e Internet, viabilizando suas atividades acadêmicas, planejamentos e 

atendimentos a discentes, possuem os equipamentos necessários, recepção e espaço para 

atendimento dos estudantes e guarda de material pessoal.  

 

19.2 Equipamentos de informática 

A Instituição conta com laboratórios de informática instalados em locais com 

infraestrutura adequada atendendo com folga os estudantes de cada campus. Além disso, 

os campi estão integralmente atendidos por rede wireless. 

CAMPI  
LABORATÓRIO 
INFORMÁTICA 

CAPACIDADE 
ATENDIMENTO 
ALUNO/AULA 

TOTAL 
COMPUTADORES 

UNIDADE 1  13 284 142 

UNIDADE 3  1 25 24 

UNIDADE 4  17 498 481 

UNIDADE 6  13 553 526 

UNIDADE 7  2 78 77 
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UNIDADE 8  1 25 24 

UNIDADE 9  18 529 160 

UNIDADE 1O  2 103 103 

UNIDADE 11  2 42 43 

UNIDADE 14  2 75 75 

UNIDADE 20  1 27 27 

TOTAL  72 2239 1682 

 

Os laboratórios de informática contam com regulamento de utilização que orienta 

o uso por parte da comunidade acadêmica e detalha a utilização dos laboratórios extra 

aula. Há também uma Política de Atualização de Equipamentos e Softwares, que rege o 

trabalho do setor responsável pela gestão dos laboratórios de informática. Ambos estão 

disponíveis para consulta. 

 

19.3 Laboratórios didáticos de formação específica 
A Escola de Ciências da Saúde possui 48 laboratórios, deste o curso de Serviço Social 

EAD utiliza 06:  02 enfermarias simuladas e 4 laboratórios de simulação complexa. 

As Salas de Simulação Complexa são áreas desenvolvidas para aplicar o 

conhecimento adquirido e desenvolver competências profissionais através da simulação 

do cotidiano profissional, com o desenvolvimento de cenários realísticos, com a 

participação de atores voluntários e a reprodução de situações cotidianas da rotina de 

trabalho do futuro profissional.  

Com o objetivo de treinar e preparar o aluno para o mercado de trabalho, as 

simulações realísticas são planejas pelos professores de modo a abranger diversas 

situações que ocorrem no meio profissional a fim de preparar o estudante para os futuros 

enfrentos da questão social. A partir do planejamento feito pelo professor, os cenários são 

montados pelos assistentes/auxiliares de laboratório.  

É possível simular qualquer ambiente e reacões/reações profissionais e muitos 

outros ambientes de atuação profissional, que dão ao estudante a real sensação de 

estarem no exercício de sua profissão. Além de aplicar o conhecimento cognitivo, nas aulas 

de simulação os estudantes têm a oportunidade de desenvolver com excelência as 

habilidades e competências também dos domínios psicomotor e sócio afetivo, tais como o 

trabalho em equipe, o desenvolvimento de postura ética e responsável, o equilíbrio 

emocional em situações de estresse, a comunicação e a capacidade de realizar tarefas 

motoras específicas.  
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Laboratórios didáticos de Formação Didática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4 Laboratório de Simulação realística 

Espaço Físico:  205m2 

Os laboratórios são instrumentos importantes na construção do conhecimento 

através do processo de ensino e aprendizagem, trazendo para o discente a prática de 

mercado, promovendo aplicação do conhecimento teórico.  

As aulas práticas desenvolvidas nos Laboratórios replicam um ambiente real onde 

o aluno é inserido em um contexto semelhante ao profissional de sua área. Todos as 

atividades e pesquisas são supervisionadas pelo docente da disciplina e por um técnico de 

laboratório. Para treino de habilidades por meio de cenários de simulação, o curso conta 

com quatro consultórios simulados e quatro salas de simulação complexa. 

Dotadas de alta tecnologia, as salas de simulação complexa contêm equipamentos 

com diversas possibilidades de trabalhar a metodologia de simulação, utilizando 

manequins e atores. Esses espaços são acompanhados por salas de observação que 

permitem a realização de cenários seguidos de debriefing, com capacidade para cerca de 

25 alunos por sala. Atualmente contamos com 4 salas de Simulação Complexa e 4 salas de 

Consultório Simulado. 

 

 

 

 

 

 

 



149 

  

 

 

Laboratórios de Simulação Complexa- Unidade I-Centro 

 

19.5 Sistema de Controle de Produção e Distribuição de Material Didático  

As disciplinas ministradas na metodologia de educação a distância utilizam 

materiais previamente concebidos, denominados referenciais e complementares, 

detalhados neste Projeto Pedagógico. Todos esses materiais são disponibilizados 

integralmente no formato eletrônico no Ambiente Virtual de Aprendizagem (Blackboard) 

previamente ao início das aulas. Seus processos de produção e disponibilização online 

estão formalizados, com indicadores bem definidos. 

 

19.6 Núcleo de Práticas Jurídicas: Atividades Básicas Mediação e Atividades 
jurídicas  

O Núcleo de Praticas Jurídicas (NPJ) do Uninorte se configura como de estágio do 

curso. Este é um órgão que está vinculado ao setor de Serviços, com atendimento a 

comunidade. O NPJ realiza atendimento sócio-jurídico, gratuito a população de baixa renda 

com dificuldades financeiras de acesso a justiça, por meio do atendimento dos profissionais 

de Direito, Psicologia e Serviço social. 

O Núcleo de Práticas Jurídicas tem por objetivo desenvolver ações que possibilitem 

o acesso da população aos serviços na área sóciojurídica, viabilizando políticas de 

integração do sujeito na busca do reconhecimento acerca de seus direitos em uma relação 

de transformação entre universidade e sociedade. Assim, o Núcleo de Práticas Jurídicas 

propõe-se contribuir para o desenvolvimento de ações junto à população de baixa renda, 

os quais estão excluídos do acesso a bens e serviços sociais.   

O Serviço Social passou a atuar no NPJ a partir de 06 de fevereiro de 2006, momento 

que ainda se configurava como Escritório de Assistência Jurídico, sendo que os estudantes 

do curso de Servico Social em EaD passaram a contribuir com ações vinculadas ao estágio 

a partir de 2017.  
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O NPJ enquanto campo de estágio supervisionado do curso de Serviço Social do 

Uninorte se configura como espaço de formação para os alunos do curso de Serviço Social 

na modadlidade EaD, atende as orientações da Política Nacional de Estágio em Serviço 

Social da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social – ABEPSS. Assim, o 

estágio em Serviço Social no NPJ se configura num instrumento fundamental na formação 

da análise crítica, capacidade interventiva, propositiva e investigativa do (a) estudante, a 

partir da apreensão dos elementos concretos que compõem a realidade social capitalista e 

suas contradições.  Tal perspectiva possibilitará ao futuro profissional a atuação nas 

diversas dimensões da questão social. Buriolla (2001) afirma que o estágio é campo de 

treinamento, espaço de aprendizagem do fazer concreto do serviço social. 

O perfil dos usuários do NPJ se caracteriza por uma população de baixa renda e em 

situação de vulnerabilidade social. Para tanto, faz-se necessário a comprovação da renda, 

uma vez que o núcleo atende usuários cujo a renda familiar chega até três salários mínimos. 

Vale ressaltar, que apesar do NPJ definir uma renda familiar mínima para poder atender o 

perfil de usuário no NPJ, o Serviço Social, tem a responsabilidade de realizar entrevista 

sócio-econômica, afim de identificar as reais condições econômicas e sociais deste.  Assim, 

não exclui o usuário do serviço antes de visualizar a real necessidade.  O Núcleo de Práticas 

Jurídicas oferece atendimento nas áreas cível, criminal, familiar e trabalhista.  

As principais demandas apresentadas ao Núcleo de Práticas Jurídicas – NPJ, estão 

voltadas à Família, nas quais se buscam orientações e abertura e acompanhamento de 

processos, nas áreas: ação de alimentos; Revisão de Pensão Alimentícia; Pedido de Guarda 

e responsabilidade dos filhos,  reconhecimento e investigação de paternidade através do 

projeto “Meu Pai é Legal” entre outros.  

Assim, o atendimento se configura como:  Conciliação e Mediação em todas as 

áreas; Atendimento jurídico e psicossocial gratuito nas seguintes áreas:  Família: ações de 

alimentos, guarda, divórcio e etc; Cível: ação de indenização, despejo, cobrança, seguro 

Dpvat e etc, Previdenciário consumidor e trabalhista. 

Dessa forma, os estagiários de Serviço Social realizam atendimentos da população 

alvo do NPJ, e após atendimento social, direciona para atendimento do setor jurídido do 

NPJ, ou para a Defensoria Pública que atende em parceria no NPJ. Em 2017-2 o Serviço 

Social realizou 1.060 atendimentos sociais, com 70% dos casos de família. Tal contexto tem 

possibilitado o desenvolvimento de competências e habilidades. 

  

19.7 Comitê de Ética em Pesquisa  

O Comitê de Ética em Pesquisa, denominado CEP - Uninorte, é um colegiado 

interdisciplinar e independente, com múnus público, criado pelo Centro Universitário do 

Norte de acordo com o item VII,2 da Resolução CNS N.º 466/12, de 12 de dezembro de 

2012, para defender os interesses dos sujeitos de pesquisa em sua integridade e dignidade 

e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. O CEP 
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funciona na Unidade 1, situada na Av. Joaquim Nabuco, 1232  – Centro.  O CEP do Centro 

Universitário do Norte foi aprovado e credenciado pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP).  

Na sua composição há profissionais das áreas da saúde, biológicas, ciências 

humanas e sociais e um representante dos usuários, indicado por uma instituição 

credenciada. O CEP-UNN possui a seguinte composição: Elton Araújo Silva (Coordenador 

Geral); Francisco Geraldo Mello da Rocha Carvalho (Vice-coordenador e membro titular); 

Adriana Duarte de Souza (Membro Titular); Amaury dos Santos Bentes (Membro Titular); 

Erika Gomes Alves (Membro Titular); Maria Francenilda Gualberto de Oliveira (Membro 

Titular); Rherysson Pantoja de Jesus (Membro Titular); Rodrigo Guedini Gheller (Membro 

Titular);  Thiago Mendes de Lima (Membro Titular).  Em 2017, o CEP emitiu 119 pareceres, 

com a seguinte situação: 14 pareceres não aprovados; 78 pareceres pendentes e 27 foram 

aprovados. No primeiro semestre foram emitidos 145 pareceres. Destes 23 não foram 

aprovados, 103 ficaram pendentes e 41 aprovados. 

 

19.8  Unidades Hospitalares e Complexo Assistencial Conveniados  

O Uninorte conta com unidades hospitalares conveniadas, garantidas legalmente 

por período determinado, apresentando condições excelentes de formação dos estudantes 

do curso de Serviço Social EaD da Uninorte. Além de estabelecer sistema de referência e 

contrarreferência, favorecendo práticas interdisciplinares e interprofissionais ligadas a 

atenção à saúde.  

Segue a tabela contemplando as unidades as quais o Uninorte apresenta convênios 

para estágios supervisionados e visitas técnicas. Dentre eles destacams-e a Fundação de 

Medicina Tropical, referência em doenças endêmicas da nossa região; A fundação Centro 

de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, reunindo diversas especialidades 

médicas e os principais tratamentos oncológicos, fator que consolidou a instituição como 

referência no diagnóstico e tratamento do câncer em toda a Amazônia Ocidental; As 

maternidades conveniadas são instituições credenciadas com Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança (IHAC), pois cumprem os dez passos para o aleitamento materno conferido pelo 

Ministério da Saúde; Hospital Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado, referência em 

neurologia, cirurgia neurológica e politraumatismo na região Norte do Brasil. Os convênios 

pertencem a Secretaria do Estado da Saúde do Amazonas (SUSAM) E Secretaria Municipal 

de Saúde de Manaus (SEMSA).  

As unidades conveniadas abrangem muitas especialidades de internação, consultas 

ambulatoriais (eletivas, de urgência e emergência), serviços auxiliares de diagnóstico e 

tratamento, procedimentos cirúrgicos e obstétricos, dentre outros, proporcionando aos 

alunos a vivência de uma realidade justa e necessária à formação profissional dos nossos 

acadêmicos os convênios institucionais estão descritos na tabela 15.  
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Tabela 8. Unidades de Saúde conveniadas 

CAMPO  CONVÊNIO  

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL  SUSAM  

SPA ELIAMEME MADY  SUSAM  

MATERNIDADE ANA BRAGA  SUSAM  

HPS DA CRIANÇA ZONA SUL  SUSAM  

MATERNIDADE NAZIRA DAOU  SUSAM  

MATERNIDADE ANA BRAGA  SUSAM  

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO 
ESTADO DO AMAZONAS  

SUSAM  

INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU  SUSAM  

INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU  SUSAM  

UBS MANSOUR BULBOL  SEMSA  

HPS DA CRIANÇA ZONA LESTE  SUSAM  

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL  SUSAM  

MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO  SUSAM  

FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO 
ESTADO DO AMAZONAS  

SUSAM  

HOSPITAL PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA OESTE  SUSAM  

UBS JAPIIM  SEMSA  

HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO  SUSAM  

INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU  SUSAM  

UBS LÚCIO FLÁVIO  SEMSA  

FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL  SUSAM  

UBS IDA MENTONI  SEMSA  

HOSPITAL INFANTIL DR. FAJARDO  SUSAM  

HPS JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO  SUSAM  

UBS ALFREDO CAMPOS  SEMSA  

UBS BALBINA MESTRINHO  SEMSA  

 

19.9 Laboratórios de Ensino 

O Curso de Serviço Social EaD do Uninorte possui infraestrutura e recursos materiais 

suficientes para atender as necessidades do curso. Todos os laboratórios estão equipados 

adequadamente e possuem corpo técnico de apoio, com ambientes apropriados para o 

desenvolvimento das aulas práticas. A relação de equipamentos e materiais se encontra 
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nas salas técnicas e de preparo técnico, situadas próximas aos laboratórios para suporte da 

equipe responsável.  

Os laboratórios estão dentro das normas técnicas de utilização e segurança, possuem 

espaço físico adequado e apresentam boas condições de acesso. 

Pensando sempre nos processos de melhoria contínua, os investimentos em 

equipamentos são previstos anualmente para que o Centro Universitário do Norte 

promova constantemente a modernização dos equipamentos dos laboratórios, permitindo 

que o acadêmico conheça os recursos e técnicas mais atuais no mercado. Periodicamente 

ocorre a atualização e a manutenção de equipamentos e materiais, objetivando a melhoria 

das condições de ensino, na qualidade de suporte às aulas, na amplitude e 

aprofundamento das atividades desenvolvidas nos laboratórios. 

O Centro Universitário do Norte se preocupa com a legislação vigente em nossa 

região e promove o cuidado adequado com os insumos utilizados nos laboratórios. Estes 

são armazenados em local adequado de acordo com a especificidade de cada laboratório 

e são adquiridos mediante planejamento de planos de aula. 

 

19.10 Enfermaria Simulada 

Este ambiente simula uma enfermaria hospitalar, com espaço Físico de 101,66m² e 

permite ao aluno uma imersão em uma situação prática em que ele exerce papel ativo na 

aquisição dos conceitos e conhecimentos necessários para compreensão e resolução da 

situação problema, relacionada aos mais diversos tipos de atendimento ao paciente em 

enfermaria, contemplando práticas relacionadas às intervenções sociais em ambientes 

hospitalares. Permite ainda a este aluno treinar procedimentos e situações que irá viver na 

prática profissional, em ambiente controlado e seguro, aumentado seu autoconhecimento 

e sua confiança.   

 

19.11 Ambientes profissionais vinculados ao curso 

Os ambientes profissionais estão articulados com a sede, são coerentes com os 

objetivos do PPC, considerando a função de espaços complementares para práticas 

laboratoriais e/ou profissionais proporcionando experiências diferenciadas de 

aprendizagem, as quais são avaliadas periodicamente e formalmente resultando em 

melhoria contínua. 

Os laboratórios didáticos adotados atendem as necessidades do curso, contando 

com regulamentos que versam sobre seu funcionamento, utilização e normas de 



154 

  

segurança, incluindo manutenção periódica, caracterização dos serviços, apoio técnico e 

recursos tecnológicos disponíveis. 

O espaço físico comporta o número de vagas garantindo conforto necessário à 

condução das aulas. A qualidade e quantidade de materiais, equipamentos e insumos é 

adequada às sequências didáticas empregadas nas aulas ministradas nos laboratórios. As 

disciplinas ministradas em laboratório são avaliadas no questionário de avaliação 

institucional, servindo de subsídio para correção de eventuais desvios 
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