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UFAL

ORIENTAÇÕES:
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A GESTÃO E O PLANEJAMENTO COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL

1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula
(2,0)

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato
(3,0)

3. Conhecimento
teórico
(5,0)

ASSINATURAS:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Apresentação de plano de aula contendo:
. a) Objetivos
b) Metodologia
c) Fontes utilizadas
d) Forma de avaliação do conteúdo

- Utilização de linguagem técnica e acessível;
- Utilização de recursos visuais capazes de facilitar a interação com a turma;
- Movimentação da/o candidata/o no espaço da sala de aula;
- Abordagem voltada diretamente para a turma;
- Cumprimento do plano de aula no tempo previsto;

- Gestão e planejamento como expressão de projetos societários;
- Fontes teóricas utilizadas por assistentes sociais na execução de políticas públicas no
Brasil: o Fordismo e o Toyotismo:
- A apropriação de diferentes modelos de planejamento pelo Serviço Social:
planejamento impositivo, planejamento participativo, planejamento estratégico;
- Administração pública e a convocação de assistentes sociais para diferentes espaços de
gestão de políticas sociais no Brasil;
- A política de assistência social e as demandas recentes para a gestão e o planejamento:
elaboração de planos, programas e projetos; direção; monitoramento; financiamento e
controle social.
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9. A Gestão e o Planejamento como Estratégias de Intervenção Profissional do Assistente Social

1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Apresentar um plano de aula coerente com o conteúdo requerido pelo ponto sorteado,
contendo: ementa, objetivos, conteúdo programático, metodologia a ser utilizada,
formas de avaliação, cronograma do componente curricular e referências utilizadas;
- Capacidade de organização, sistematização e exposição dos conteúdos planejados no
plano de aula, em tempo adequado;
- Uso de ferramentas pedagógicas que auxiliem no processo ensino e aprendizagem.

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato

- Uso da linguagem técnica e científica adequados a terminologia da área;
- Didática, oratória e domínio do conteúdo planejado em plano de aula;
- Espera-se que o candidato mantenha contato visual com a banca e os presentes,
simulando interação com uma turma de alunos;
- Capacidade de síntese na exposição do conteúdo planejado no tempo adequado.

3. Conhecimento
teórico

Espera-se que o/a candidato/a apresente a dimensão conceitual e a dimensão
operativa no tocante a gestão e ao planejamento como estratégia de intervenção
profissional do/a assistente social, abordando obrigatoriamente os seguintes temas,
sempre associando-os ao exercício profissional:
1. Gestão e gerência no campo das políticas sociais;
2. As funções gerenciais: planejamento, organização, direção e avaliação;
3. O planejamento: estratégico situacional e o participativo;
4. Os instrumentos do planejamento: plano, programa e projeto;
5. Orçamento como instrumento de planejamento;
Por fim, considera-se imprescindível que o/a candidato/a possa argumentar com
fundamentação teórico-prática sobre a apropriação das ferramentas de gestão e
planejamento pelo Serviço Social.

ASSINATURAS:
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9.A Gestão e o Planejamento como Estratégias de Intervenção Profissional do Assistente Social

1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato

3. Conhecimento
teórico

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Apresentação do plano de aula que aborde o tema;
- Apresentação de um roteiro de exposição que contemple: tema da aula, objetivos e
forma de exposição;
- Organização e distribuição do conteúdo programático dentro do tempo delimitado
para exposição do tema sorteado;
- Exposição de conteúdos com introdução, desenvolvimento/problematização e síntese
conclusiva;
- Utilização de recursos técnico pedagógicos;

- Capacidade de expressão oral;
- Exposição do conteúdo com clareza, objetividade e ordenamento lógico;
- Capacidade de desenvolvimento, domínio e articulação do tema abordado na
exposição;

- Teorias organizacionais e os modelos gerenciais na organização do trabalho e nas
políticas sociais e impactos destas teorias e modelos na gestão e controle da força de
trabalho;
- As teorias organizacionais e os modelos de gestão na administração e planejamento em
órgãos da administração pública, empresas e organizações da sociedade civil;
- Planejamento e gestão de serviços nas diversas áreas sociais na perspectiva
democrática.
- Elementos constitutivos do planejamento. Concepção e metodologia de planejamento
estratégico e participativo;
- Planejamento e Serviço Social: requisições postas ao trabalho do/a assistente social na
diversidade dos espaços sócio ocupacionais.

ASSINATURAS:

Maceió – AL,19 de maio de 2022.
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FUNDAMENTOS SOCIO-HISTÓRICOS DA ÉTICA E OS DESAFIOS PARA O PROJETO ÉTICO-POLÍTICO DO SERVIÇO
SOCIAL

1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula
(2,0)

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato
(3,0)

3. Conhecimento
teórico
(5,0)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Apresentação de plano de aula contendo:
. a) Objetivos
b) Metodologia
c) Fontes utilizadas
d) Forma de avaliação do conteúdo

- Utilização de linguagem técnica e acessível;
- Utilização de recursos visuais capazes de facilitar a interação com a turma;
- Movimentação da/o candidata/o no espaço da sala de aula;
- Abordagem voltada diretamente para a turma;
- Cumprimento do plano de aula no tempo previsto;

- Ética e comportamento moral como desafios permanentes à humanidade;
- Fundamentos teóricos à construção do universo da ética profissional do Serviço Social
- Os códigos de ética da profissão: antes e depois de 1986;
- A construção do Projeto Ético Político – PEP;
- A polêmica sobre a relação entre Ética e Política;
- As ameaças atuais ao PEP: ambiente interno e ambiente externo à profissão.
.

ASSINATURAS:
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5. Fundamentos sócio-históricos da ética e os desafios para o projeto ético-político do Serviço Social

1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Apresentar um plano de aula coerente com o conteúdo requerido pelo ponto sorteado,
contendo: ementa, objetivos, conteúdo programático, metodologia a ser utilizada,
formas de avaliação, cronograma do componente curricular e referências utilizadas;
- Capacidade de organização, sistematização e exposição dos conteúdos planejados no
plano de aula, em tempo adequado;
- Uso de ferramentas pedagógicas que auxiliem no processo ensino e aprendizagem.

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato

- Uso da linguagem técnica e científica adequados a terminologia da área;
- Didática, oratória e domínio do conteúdo planejado em plano de aula;
- Espera-se que o candidato mantenha contato visual com a banca e os presentes,
simulando interação com uma turma de alunos;
- Capacidade de síntese na exposição do conteúdo planejado no tempo adequado.

3. Conhecimento
teórico

Espera-se que o/a candidato/a apresente os fundamentos filosóficos, sociais e históricos
da ética e seus rebatimentos na ética profissional, abordando obrigatoriamente os
seguintes temas:
1. Ética e moral;
2. Ética profissional: processualidade histórica e determinações conjunturais;
3. Vida cotidiana, ética profissional e trabalho profissional do/a assistente social;
4. O código de ética profissional do/a assistente social, reformulações históricas e
operacionalidade;
5. Projeto ético-político do Serviço Social
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Fundamentos Sócio-Históricos da Ética e os Desafios para o Projeto Ético-Político do Serviço Social

1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Apresentação do plano de aula que aborde o tema;
- Apresentação de um roteiro de exposição que contemple: tema da aula, objetivos e
forma de exposição;
- Organização e distribuição do conteúdo programático dentro do tempo delimitado
para exposição do tema sorteado;
- Exposição de conteúdos com introdução, desenvolvimento/problematização e síntese
conclusiva;
- Utilização de recursos técnico pedagógicos;

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato

- Capacidade de expressão oral;
- Exposição do conteúdo com clareza, objetividade e ordenamento lógico;
- Capacidade de desenvolvimento, domínio e articulação do tema abordado na
exposição;

3. Conhecimento
teórico

A exposição do conteúdo deve contemplar os seguintes pontos:
- Os fundamentos ontológicos da dimensão ético-moral da vida social.
- Ética, cotidianeidade e a elevação ao humano genérico.
- Os valores e preconceitos enquanto construções sócio-históricas.
- Direitos humanos e diversidade na sociedade burguesa.
- Questões éticas na sociedade contemporânea e o Serviço Social.
- A cultura profissional, suas implicações ético-políticas e os desafios para o Projeto
Ético-Profissional do Serviço Social.

ASSINATURAS:

Maceió – AL, 19 de maio de 2022.

Examinador(a)
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