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RESOLUÇÃO N° 31/96

RESOLVE:

■

Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, 13 DE JUNHO DE 1996
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Art. 3o - Incluir as disciplinas ora criadas no currículo 1995 do Curso de 
Serviço Social.

Art. Io - Criar as disciplinas optativas abaixo relacionadas com 60 h, TEL 
4-0-0 e 4 créditos.

SSO - Processo de Constituição do Sujeito e Serviço Social.
SSO - Violência, Relações Sociais e Serviço Social - Violência e Poder.
SSO - Poder Local e Serviço Social.
SSO - Relações de Gênero e Serviço Social.
SSO - Tópicos Especiais em Processos Sociais e Serviço Social.
SSO - Psicanálise e Serviço Social.

SÉ WEBER FREIRE MACEDO 
PRESIDENTE

o parecer da Comissão de Ensino de Graduação e

Art. 2o - Aprovar a ementa das disciplinas listadas no artigo anterior 
conforme anexo.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias;

CONSIDERANDO o que consta do Processo n° 2.991/96-56- do Cursos de 
Serviço Social - CCJE;

CONSIDERANDO
Extensão;

CONSIDERANDO, ainda, a aprovação unânime do Plenário da Sessão 
Ordinária do 13 de junho de 1996,
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ANEXOS - EMENTAS

1 - SSO - Processo de Constituição dos Sujeito e Serviço Social.

2 - SSO - Violência. Relações Sociais e Serviço Social - Violência e Poder.

3 - SSO - Poder Local e Serviço Social.

■

4 - SSO - Relações de Gênero e Serviço Social.

daaraçXtniaS produção ereprXã^pMco e privado.Ç0”"’50

co.no sujeito político. Serviço Social e ide.rt.dade de genero. Os movnnentos de 
mulheres e os movimentos feministas no Brasil pós

- Perspectiva de análise de problemática da identidade social. A 
relação dialética entre o real e o simbólico no processo de formação da identidade. 
Sujeitos e campos de representações sociais. Processo básicos de socialização e a 
constituição do público e do privado Identidade e Movimento Sociais: processos 
básicos de intervenção no público e no privado.

- Violência física e simbólica nas relações sociais contemporâneas, 
violência como linguagem e mecanismo de dominação “Cultura da Violência”: 
práticas valores e imaginário social, mitos e fobias sociais. Violência meios de 
comunicação e controle social. Manifestação de violência. Prática profissional do 
Serviço Social frente à violência manifestada no espaço institucional nas 
mobilizações coletivas e nos movimentos sociais.

- Movimento Sociais e Poder Local na transcrição democrática. O 
Sistema de poder local, aparelhos, equipamentos e medicações. Municipalização, 
regionalização o Democracia e autogestão: táticas e estratégicas de prática social. 
Gestão democrática de articulação com os movimentos populares, partidos 
políticos e organizações não governamentais. A prática do Serviço Social no 
espaço institucional, articulado às lutas e reivindicações sociais. Experiências do 
Serviço Social na área.
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5 - SSO - Tópicos Especiais em Processos Sociais e Serviço Social.

- Estudos de questões emergentes no campo sócio-cultural.

6 - SSO - Psicanálise e Serviço Social.

r

- Delimitar o campo psicanalítico. Introduzir o conceito de sujeito 
para a psicanálise, contextualizar na Teoria de Freud e de Lacam a relação do 
sujeito com o grupo.


