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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Curso(s) Serviço Social 

Nome do eixo (específico ou comum) Eixo específico – Serviço Social 

Nome completo do Módulo Oficina do trabalho profissional II 

Data de Aprovação pela Comissão de 

curso 
23/08/21 

Equivalência a módulo(s) extinto(s)  

Termo 7° termo – vespertino e noturno 

Tipo de Unidade Curricular 

(fixa/eletiva/domínio conexo) 
Fixa 

Docentes responsáveis/numero crachá 

Daniel Péricles Arruda  

Luzia Fátima Baierl 

  

Número do crachá 

0920565-9/0001 (Daniel Péricles Arruda) 

0916462-4/0001 (Luzia Fátima Baierl) 

  

Departamento do docente responsável 
Departamento de Saúde, Educação e Sociedade (DSES) 

Departamento de Saúde, Educação e Sociedade (DSES) 

Pré-requisitos  

Frequência mínima obrigatória 
EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA PROGRAD N. 

3032/2021 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

60 20 80 

FICHA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Área  Serviço Social 

 

Objetivo Geral Apreender a dimensão técnico-operativa do trabalho profissional articulada às 

dimensões teórico-metodológica e ético-política. 

Objetivos Específicos Conhecer o trabalho profissional com grupos e coletivos como estratégias de 

participação, organização e mobilização social;  

Apreender estratégias, procedimentos e instrumentais técnicos do trabalho profissional 

com pequenos e grandes grupos e as formas de mobilização, organização e 

participação e controle social. 

Ementa A dimensão técnico-operativa do trabalho profissional; estratégias, procedimentos e 

instrumentais: trabalho com grupos e coletivos; formas de mobilização, organização e 

participação; conferências, conselhos, fóruns e movimentos sociais; instrumentos e 
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técnicas: reuniões e assembleias. 

 

Conteúdo 

Programático 

Concepção: grupos e coletivos como estratégias do trabalho profissional.  

 - Os grupos como estratégia de participação e controle social; 

 - Estratégias, instrumentos e técnicas do trabalho grupal: reuniões, assembleias, 

audiências públicas, conferências, fóruns, movimentos sociais; 

 - Formas de registro e documentação; 

 - Desafios contemporâneos no trabalho com grupos: experiências de trabalho;  

- A relação interdisciplinar no trabalho grupal. 

 

Metodologia de 

Ensino Utilizada 

A unidade curricular será ministrada em modo remoto com aulas síncronas semanais 

com as seguintes ferramentas tecnológicas: ambiente virtual do Google Meet; envio de 

atividades e textos por e-mail e Classroom; indicação de vídeos e filmes como 

atividades complementares, A estratégia metodológica de ensino será de cunho 

participativo e envolverá: aulas dialogadas, leituras dirigidas, debates coletivos com 

convidados, trabalhos em grupos e/ou duplas, estudo de situações, resolução de 

problemas e análise e debate de vídeos e filmes.  

 

Formas de Avaliação 

 

A avaliação, entendida como um processo permanente, tem por objetivo 

identificar a capacidade de assimilação, o desenvolvimento de habilidades, 

reflexão e síntese dos conteúdos, bem como o interesse e compromisso dos/das 

estudantes com sua formação e na relação com o trabalho profissional. Serão 

tomados como referência do processo de avaliação: leitura e debate dos textos; 

participação nas atividades propostas, sejam síncronas o assíncronas.  

A avaliação constará de um trabalho individual e um trabalho em dupla ou em 

grupo. 
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Início do semestre: 04/10/2021 

Fim do semestre: 15/02/22 

Pasta verde: 16 a 23/02/22 

 


