O curso de
SERVIÇO
SOCIAL
é pra mim?
EAD

O curso
Tipo: Bacharelado // Duração: 8 semestres
O curso de Serviço Social prepara proﬁssionais para atuarem de
diversas maneiras na identiﬁcação das demandas coletivas e na
integração de indivíduos na sociedade, implementando propostas
de intervenção para o enfrentamento da questão social e a defesa
dos direitos sociais.
Ao ﬁnal da formação, o assistente social deve estar apto a
desenvolver, analisar e acompanhar políticas sociais para os diversos
segmentos da sociedade, com ação direta em setores como
Educação, Saúde, Trabalho, Meio Ambiente, Segurança Pública,
Reabilitação, Assistência Social, Previdência Social, entre outros.
Para cumprir esses objetivos, o conteúdo do curso reúne uma boa
base de conhecimentos históricos, teóricos, metodológicos e
éticos, com foco principalmente nos direitos e políticas sociais. Serão
estudadas disciplinas como Sociologia e Antropologia, Filosoﬁa,
Psicologia Social, Teoria Política, Economia, entre outras. Mas além
destes, também devem ser integradas na rotina do curso atividades
que incentivem a vivência prática junto à comunidade, de modo a
aplicar os principais conhecimentos necessários para a atuação do
assistente social no mercado de trabalho.

Mercado
No mercado, o proﬁssional formado em
Serviço Social pode atuar em diferentes
áreas do setor privado ou público, nos
âmbitos federal, estadual e municipal, como:
ministérios, prefeituras, governos
estaduais, hospitais, escolas/creches,
unidades de saúde, centros de convivência,
ONGs, universidades, entre outros.
As atividades mais comuns estão relacionadas à elaboração,
coordenação e avaliação de planos e programas de Assistência
Social nas mais variadas áreas, como Educação, Reabilitação,
Saúde, Família etc., bem como orientação de indivíduos,
comunidades e instituições sobre direitos e deveres, serviços e
recursos sociais, especialmente para pessoas em situação de
vulnerabilidade social.

Remuneração
A proﬁssão de Assistente Social não possui piso salarial deﬁnido,
mas o que se pode aﬁrmar é que a maior parte das oportunidades
ocorre no setor público, por meio de concursos com remunerações
que podem variar consideravelmente segundo a titulação, tempo de
experiência, órgão e até a localização.
No âmbito privado, as diferentes possibilidades de atuação junto a
empresas e projetos sociais também abrem portas para obter
remunerações variáveis. É válido lembrar ainda que especializações
e pós-graduações podem ajudar a obter cargos mais altos.

Média: R$ 2.710,13
*Salário médio bruto mensal calculado de acordo com dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)
*Fonte: Salario.com.br

Esse curso
é pra mim?
Perﬁl do aluno
Para saber se o curso de Serviço Social é para você, conﬁra
algumas das aptidões e características que podem ser
especialmente úteis para o aluno de Serviço Social:

Forte responsabilidade
social e princípios éticos

Inteligência emocional
para administrar
situações de estresse

Proﬁssional integrado ao
mundo em que vive, atento às
questões políticas e sociais

Habilidades de mediação
de conﬂitos e conciliação

Onde posso cursar?
A escolha da universidade é determinante tanto para garantir a
melhor experiência acadêmica, de modo que os anos de formação
entreguem todos os conhecimentos técnicos e práticos necessários
para a atuação proﬁssional, quanto para a entrada no mercado de
trabalho, que exigirá justamente tal preparação.
Por isso, escolha cursar Serviço Social no Centro Universitário capaz
de fornecer a formação de excelência que você precisa!
Conheça alguns dos diferenciais do curso de Serviço Social EAD do
UNIFAA:

1

Na PRÁTICA: Projeto Integrador
A metodologia UNIFAA coloca o aluno no
centro da experiência de aprendizagem. A
cada novo período os alunos são orientados
por um professor em um Projeto Integrador no
qual consolidam o conhecimento adquirido nas
diversas disciplinas. Os alunos vivenciam a
oportunidade de contato com proﬁssionais
de Serviço Social e aproximação com a prática
proﬁssional.
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Trilha de aprendizagem pensada para
o proﬁssional do futuro
O egresso UNIFAA é um proﬁssional integrado ao mundo
em que vive, atento às questões políticas e sociais,
protagonista na história de uma sociedade mais justa. O
assistente social formado pelo UNIFAA estará pronto a
desenvolver planos e projetos, analisar e acompanhar o
aceso aos direitos sociais das crianças, adolescentes,
adultos e idosos, com ação em políticas setoriais como
Educação, Saúde, Família, Trabalho, Reabilitação, entre
outros, seja em instituições de domínio privado ou público.

3

Curso personalizado no
seu ritmo - autonomia
Nos cursos EaD UNIFAA o conteúdo é
liberado de acordo com seu progresso, à
medida que você conclui uma etapa.
Dessa forma, você realiza o curso no seu
ritmo, com uma Trilha de Aprendizagem
ajustada conforme seu desempenho, e
pode contar com a equipe de tutores e
dos polos presenciais caso necessite de
algum suporte. Mesmo a distância você
nunca está sozinho!

Dica do
coordenador
"A proﬁssão do Assistente Social
ganha cada vez mais visibilidade no
mercado de trabalho, principalmente por
se tratar de um proﬁssional integrado
ao mundo em que vive, atento às
questões políticas e sociais, um construtor
de cultura e possuidor de um conjunto de
conhecimentos favoráveis à compreensão
da dinâmica social, de modo a nela atuar.
O curso de Serviço Social do UNIFAA visa à formação de
proﬁssionais capazes de lidar com as vulnerabilidades sociais e as
necessidades societárias, com foco no acesso da população aos
direitos, visando uma sociedade igualitária. Para uma formação que
atenda às expectativas sociais, durante a graduação os alunos têm
a oportunidade de participar de projetos de aprendizagem prática
conscientes da necessidade da garantia dos direitos sociais e o
acesso às políticas públicas vigentes.
Dessa maneira, o perﬁl de egresso reúne as competências e
habilidades ideais para alcançar os objetivos propostos da
proﬁssão, de modo a agir no mercado de trabalho
para o qual está se formando."
Flavine Mara Chaves,
Coordenadora do Curso de
Serviço Social EAD do UNIFAA

O que dizem os
alunos do curso de
Serviço Social?
"Me apaixonei pelo Serviço Social ao
compreender que a área me possibilitaria
colocar em prática conhecimentos
teóricos que adquiri na graduação
em Sociologia que já fazia.
Desde então, sinto que o UNIFAA tem
me possibilitado transformar minha
vida proﬁssional. A instituição oferece um
atendimento rápido e de qualidade; os professores são
altamente qualiﬁcados e atenciosos, e a metodologia
do EAD me surpreendeu.
A quem pensa em fazer o curso, o conselho que dou é que
busque um conhecimento interdisciplinar e foque bastante
em aproveitar tudo que o curso possibilita, principalmente
todas as ferramentas oferecidas pela instituição, como os
materiais didáticos, fóruns e a rede com os alunos."

Gabriel Mamede,

aluno do curso de Serviço Social EAD do UNIFAA

O curso de
Serviço Social
vai muito além
da sala de aula
A matriz curricular do curso de Serviço Social
EAD do UNIFAA é composta por Teoria, Prática,
Atividades Complementares e Extensão,
de modo a integrar as facilidades e a
ﬂexibilidade de uma graduação a distância
com a vivência prática necessária para formar alunos
realmente qualiﬁcados para o mercado de trabalho.
A cada semestre, os alunos são incentivados por meio de um
Projeto Integrador, que permite vivenciar de maneira mais
aprofundada as diferentes áreas do Serviço Social.
Durante a formação, iniciativas como os projetos de
extensão permitem também que a prática do serviço social
seja vivenciada junto à comunidade, agregando o
desenvolvimento do conhecimento aplicado a um serviço de
utilidade local.
Além disso, no modelo EAD do UNIFAA, o aluno tem
autonomia no seu processo de aprendizagem, por meio de
métodos ativos de ensino, e o apoio constante do corpo
docente da instituição.
Os momentos a distância acontecem com a facilitação do
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), espaço que
reúne o material didático e disponibiliza as atividades de
estudo. O aluno tem à disposição materiais atualizados e
inovadores, com diversas etapas de conhecimento como
desaﬁos, questões, e-books, dicas do professor e Saiba Mais,
e ainda pode acessar a Sala de Tutoria e Webconferências
(aulas ao vivo) — tudo no seu tempo e do seu jeito. Os
momentos presenciais, por sua vez, acontecem nos polos
EAD espalhados em diferentes regiões do Rio de Janeiro.

CONHEÇA O UNIFAA
A instituição
O UNIFAA é o MELHOR Centro
Universitário do estado do
Rio de Janeiro!
São os mais de 50 anos de tradição e história
que, unidos à qualidade de ensino reconhecida
pelo MEC, corpo docente de excelência e metodologia de ensino diferenciada garantiram ao
Centro Universitário de Valença o título de
MELHOR Centro Universitário do estado do
Rio de Janeiro.
Com opções de cursos de graduação presencial,
semipresencial e à distância, além de diferentes
opções de pós-graduação, o Centro Universitário
é composto por estrutura moderna com três campi:
Campus Sede - Salas de aula modernas, laboratórios para atender aos variados
cursos e disciplinas, Clínica Odontológica e Policlínica Veterinária;
Campus Saúde - Hospital e Maternidade Escola;
Hospital Veterinário Escola - Fazenda experimental para os alunos de Medicina
Veterinária.
No UNIFAA, o ensino é voltado para a prática: por meio da metodologia ativa
de ensino, todo o processo de aprendizagem é formulado para que o aluno se
torne o protagonista do saber, em um ambiente inovador que garante a formação
integral do estudante.

Cidade de Valença
O UNIFAA está localizado no município de Valença,
no sul do estado do Rio de Janeiro, a 89 km da capital.
Com cerca de 76,5 mil habitantes, Valença é vizinha dos
municípios de Rio das Flores, Vassouras e Barra do Piraí.
Além da tradição histórica ligada às várias fazendas da
região e do potencial para o ecoturismo, Valença também
é conhecida como uma cidade universitária, com um polo
que atrai estudantes de outras regiões do estado e do
país para viver a experiência acadêmica em um ambiente
acolhedor e preparado.

ONDE TEM POLO
EAD UNIFAA

QUERO COMEÇAR
MEU CURSO

QUERO TIRAR DÚVIDAS

QUERO SABER MAIS

