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CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE

Visando atender à Resolução nº 1, de 17 de junho de 2010, e ao Parecer
CONAES nº 4, de 17 de junho de 2010, constituiu-se o núcleo docente estruturante do
Curso de Graduação em Serviço Social no campus Maricá da Universidade de
Vassouras, atualizado através da PORTARIA REITORIA Nº. 106 de 30 de dezembro
de 2020 e representado pelos membros abaixo:

Prof.ª Dra. Vânia de Cássia de Araújo Dutra (Coordenadora);
Prof.ª Me. Gilvane Mazza Ribeiro;
Prof.ª Dra. Altineia Maria Neves;
Prof.ª Dra. Camila Moraes Marques;
Prof. Dr. João Tavares Bastos.

CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIVERSIDADE DE VASSOURAS –
CAMPUS MARICÁ

O curso de Serviço Social da Universidade de Vassouras no município de

Maricá visa formar assistentes sociais comprometidos com os princípios e valores do

Código de Ética Profissional e propiciar sua inserção no mundo do trabalho. Assim,

dentre seus principais objetivos, sobressai o intuito de formar profissionais engajados no

desenvolvimento humano e social da região e, consequentemente, do Brasil.

O percurso acadêmico-profissional do curso de Serviço Social alinha-se ao

projeto ético-político da profissão com o Projeto de Desenvolvimento Institucional –

PDI da Universidade e apresenta projeto pedagógico voltado à preparação de

profissionais aptos a atuar em uma sociedade em permanente mudança. Oferece-se,

nesse sentido, uma sólida formação crítica, teórico-metodológica e ético-política, que

constitui requisito fundamental para o exercício profissional do assistente social.

Visa-se propiciar ao estudante o desenvolvimento de habilidades, a compreensão

do significado social da profissão e de seu desenvolvimento social e histórico nos

cenários internacional e nacional. Busca-se, além disso, desvelar as possibilidades de

ação contidas na realidade e a identificação das demandas presentes na sociedade,

objetivando formular respostas profissionais para a análise e o enfrentamento das

expressões da questão social.
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CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Prezado(a) acadêmico(a),

Parabéns por seu ingresso no curso de Serviço Social da Universidade de

Vassouras em Maricá! Seja muito bem-vindo(a)!

O presente manual reúne informações importantes para sua caminhada

acadêmica. Aqui você encontrará as principais diretrizes pedagógicas do curso de

Serviço Social, o sistema de avaliação, as diferentes avaliações e sua pontuação, além

de normas e orientações gerais do curso de Serviço Social e da Universidade de

Vassouras. Tudo para auxiliá-lo(a) na organização dos seus estudos e em sua trajetória

na graduação.

Leia-o com atenção e atente às normas e aos procedimentos para melhor

aproveitar sua experiência e seus estudos! A coordenação e o corpo docente estão à

disposição para acompanhá-lo(a) nessa longa e exitosa jornada! Um bom semestre e até

breve!

Coordenação e NDE do curso de Serviço Social, fevereiro de 2022.
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1. Introdução

O presente manual objetiva fornecer aos discentes o conhecimento necessário

para o bom andamento do curso. Aqui o discente encontrará orientações, regras e

normas (amparadas pelo Regimento Interno) que serão úteis ao longo de sua caminhada

na graduação. Cabe registrar que, além do conjunto de informações aqui apresentado, a

Coordenação do Curso de Serviço Social encontra-se de portas abertas, disponível para

qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

O Serviço Social é uma profissão de caráter sociopolítico, crítico e interventivo,

que se utiliza de instrumental científico multidisciplinar das Ciências Humanas e

Sociais para análise e intervenção nas diversas refrações da “questão social”. Isto é, no

conjunto de desigualdades que se originam do antagonismo entre a socialização da

produção e a apropriação privada dos frutos do trabalho. Assistentes sociais se inserem

nas mais diversas áreas: saúde, previdência, educação, habitação, lazer, assistência

social, justiça etc., e desempenham papéis como planejar, gerenciar, administrar,

executar e assessorar políticas, programas e serviços sociais. São profissionais que

atuam nas relações entre os seres humanos no cotidiano da vida social, por meio de uma

ação global de cunho socioeducativo e de prestação de serviços.

É uma das poucas profissões que possui um projeto profissional coletivo e

hegemônico, denominado projeto ético-político, que foi construído pela categoria a

partir das décadas de 1970 e 1980. Ele expressa o compromisso da categoria com a

construção de uma nova ordem societária, mais justa, democrática e garantidora de

direitos universais. Tal projeto tem seus contornos claramente expressos na lei nº.

8662/93, no código de Ética Profissional de 1993 e nas Diretrizes Curriculares.

A profissão de Assistente Social surgiu no Brasil na década de 1930. O curso

superior de Serviço Social foi oficializado no país pela lei nº. 1889 de 1953. Em 27 de

agosto de 1957, a lei nº. 3252, juntamente com o Decreto nº. 994, de 15 de maio de

1962, regulamentou a profissão.1

1 Sobre a Profissão https://www.cressrj.org.br/institucional/sobre-a-profissao/



7

O curso de Serviço Social da Universidade de Vassouras tem por finalidade

formar profissionais que atuem diretamente com as questões que envolvam as

desigualdades sociais, seguindo princípios éticos norteadores do Serviço Social. É

indispensável que a atuação ocorra sem discriminação e com compromisso com a

liberdade individual e coletiva, a justiça social e a democracia.

A formação profissional objetivará desenvolver a competência crítica, criativa e

propositiva, teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política, dotando os

estudantes de habilidades como versatilidade, iniciativa, liderança, capacidade de

negociação, resolução e argumentação. Propõe-se, portanto, uma formação que visa

tornar o discente habilitado para o trabalho interdisciplinar e para atuar em diversos

campos profissionais.

2. Aulas

O horário de aulas ocorre em dois turnos, matutino e noturno, e ocupam seis dias

da semana, indo de segunda-feira a sábado. O horário do turno matutino é de 8h50min

às 12h10min, enquanto o turno noturno se estende das 19h às 22h15min, podendo

também iniciar às 18h15,conforme planejamento acadêmico. As unidades curriculares

são ministradas em aulas teóricas e aulas práticas. A frequência mínima obrigatória de

cada discente é de 75%.

2.1- Aulas teóricas e extensão:

✓ As aulas acontecem no Campus Maricá – Flamengo e estão organizadas conforme

quadro de horários divulgado previamente a todos os alunos representantes de suas

turmas.

✓ As turmas podem ser divididas em A e B (de acordo com o número de alunos por

turma) e o aluno deve assistir às aulas na turma em que está matriculado. Caso assista

em turma diferente daquela a qual foi designado sem prévia ciência e autorização

coordenação, o discente receberá falta.

✓ O aluno deverá chegar à sala de aula no horário definido pela Unidade Curricular e

prezar pela pontualidade e assiduidade.

 O aluno deverá cumprir as atividades de extensão conforme apresentada nas

ementas das disciplinas com carga horária de extensão.
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2.2- Aulas de Supervisão de Estágio:

✓ Para as aulas de supervisão de estágio, as turmas serão divididas em grupos de acordo a

área de atuação. Cada discente deverá ter atenção ao seu grupo, pois somente receberá

presença se estiver no grupo e na data correta estipulada.

✓ As aulas práticas ou supervisões, poderão ser realizadas em diferentes cenários,

dependendo da Unidade Curricular.

3. Controle de Frequência

✓ A presença será registrada obrigatoriamente em todas as atividades. O período de

tolerância será determinado por cada Unidade Curricular.

✓ Ficará a critério do professor registrar ou não a frequência do aluno em caso de atraso.

✓ Em caso de solicitação de abono de falta, o aluno deverá pegar o formulário na secretaria da

Coordenação do Curso e entregá-lo preenchido ao professor da Unidade Curricular, junto com a

documentação comprobatória (de acordo com as justificativas previstas no Regimento da

Instituição) para avaliação do abono, no prazo de até 10 dias.

4. Avaliação

No semestre letivo, a nota final do aluno será formada por duas notas lançadas

no sistema acadêmico (notas modulares – P1 e P2).

Cada nota, obrigatoriamente, será formada por 02 instrumentos de avaliação:

01 Prova Contextualizada e outras atividades a serem definidas por cada Unidade

Curricular.

As notas serão divididas da seguinte maneira:

✓ Prova Contextualizada: No mínimo 8,0 pontos

✓ Outras avaliações: No máximo 2,0 pontos

✓ Total = 10,0 pontos
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Observações importantes:

Caberá ao professor da Unidade Curricular definir o valor de cada avaliação e

comunicar à turma.

O aluno deve obter média igual ou superior a 7,0 pontos para ser aprovado

diretamente ao final do período. Caso obtenha entre 4,0 e 6,9 será encaminhando a

Exame Final, como esclarece o item 4.4 do presente manual.

4.1 - Avaliação Cognitiva:

✓ O modelo da avaliação cognitiva (discursiva e/ou objetiva) ficará a critério de cada

Unidade Curricular.

✓ O conteúdo programático das avaliações modulares (P1 e P2) será definido por cada

Unidade Curricular, podendo ser parcial (apenas a matéria ministrada no módulo) ou

integral (toda a matéria ministrada até a data da avaliação).

✓ A avaliação cognitiva final e de segunda época será objetiva ou discursiva, conforme

plano de estudos apresentado no início de cada semestre. O conteúdo programático será

definido por cada Unidade Curricular, podendo ser selecionado (apontados apenas os

conteúdos considerados mais relevantes) ou integral (toda a matéria ministrada na

Unidade Curricular).

✓ A avaliação cognitiva de segunda chamada poderá ter o formato decidido pelo

professor.

✓ Após a aplicação da avaliação cognitiva, a secretaria da Coordenação do Curso

disponibilizará uma cópia da mesma, contendo o gabarito, as competências e as

referências de cada questão para que o aluno possa visualizá-la em caso de dúvidas não

sanadas durante a vista de prova.

4.2 – Avaliações relacionadas às atividades de Estágios Supervisionados Básico e

Específico
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✓ Nas atividades de estágio supervisionado, o aluno será avaliado pela presença em

supervisões, pelo desempenho nas atividades propostas e pela entrega de documentos,

relatórios ou portfólios nas datas previamente estipuladas e divulgadas através de

Calendário Escolar.

✓ Estará aprovado direto o aluno que obtiver média igual ou maior que 7,0 (sete)

pontos e a carga horária mínima em horas. Vale lembrar que não há abono de

faltas para atividades de estágio, uma vez que não são computadas faltas e sim em

horas acumuladas de atividades realizadas pelo acadêmico.

4.3 - Segunda Chamada

✓ O aluno que deixar de comparecer à alguma avaliação de aproveitamento na data

fixada pelo Calendário Escolar, deverá requerer na secretaria da Coordenação do Curso

a avaliação em segunda chamada, deixando em anexo a documentação comprobatória

de impossibilidade de comparecimento. Esta será avaliada pelo professor que irá deferir

ou indeferir a solicitação. A não apresentação da mesma, no prazo de 10 dias,

implicará na não realização da prova e consequente nota zero (art. 145 do Regimento da

Universidade de Vassouras, disponível no site).

✓ A segunda chamada deverá ser realizada no final do semestre e poderá coincidir

com a data da Segunda Avaliação modular (P2) ou o Exame Final de outra

Unidade Curricular.

4.4 - Exame Final

✓ O aluno que obtiver média de aproveitamento inferior a 7,0 (sete) pontos e não

menor que 4,0 (quatro), observados os limites de frequência, submeter-se-á ao

Exame Final.

✓Para a realização do Exame Final, que contemplará todo o conteúdo da Unidade

Curricular, zera-se a média obtida nas avaliações modulares. A avaliação de

Exame Final valerá 10,0 (dez) pontos.
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✓Estará aprovado, após o Exame Final, o aluno que obtiver nota mínima 6,0 (seis)

pontos.

✓O discente que obtiver média inferior a 6,0 (seis) pontos e superior a 4,0 (quatro)

pontos, fará a avaliação de Segunda Época.

✓ A matéria do exame final será composta de todo o conteúdo ministrado no semestre.
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4.5 - Segunda Época

✓ A avaliação de Segunda Época deverá seguir o mesmo padrão das avaliações parciais,

no entanto, não haverá outro instrumento a compor a nota, assim, ela valerá 10,0

(dez) pontos.

✓ Terá direito à avaliação de segunda época o aluno que tiver realizado todas as

avaliações modulares e o Exame Final e obtido nota de aproveitamento no Exame

Final igual ou superior a 4,0 (quatro) pontos e inferior a 6,0 (seis) pontos.

✓ Para a realização da segunda época, que contemplará todo o conteúdo ministrado pela

Unidade Curricular, zera-se a nota obtida no exame final.

✓Estará aprovado, após a realização do exame de Segunda Época, o aluno que

obtiver nota mínima igual ou maior que 6,0 (seis) pontos.

4.6 – Do tratamento excepcional

Segundo o Regimento interno, é assegurado aos alunos, amparados por normas

legais específicas, direito a tratamento excepcional por motivo de doença grave,

traumática ou contagiosa ou de licença maternidade, observando-se as seguintes

condições:

✓ O tratamento excepcional não será concedido em Unidades Curriculares de caráter

prático;

✓Durante o Regime excepcional, podem ser realizados trabalhos e exercícios

domiciliares, estabelecidos pelo professor da disciplina. No entanto, não isenta o aluno

das avaliações, podendo as mesmas serem realizadas após o término da concessão do

tratamento excepcional.

✓ A aluna gestante tem o direito à licença especial. Nestes casos, a estudante deve

apresentar seu requerimento junto à secretaria acadêmica de seu curso, obedecendo aos

prazos determinados pela legislação (Decreto Lei Nº 1.044, de 21 de outubro de 1969,

combinado com a Lei Nº 6.202, de 17 de abril de 1985).
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4.7 - Considerações gerais sobre avaliação:

✓ As datas das avaliações modulares são divulgadas junto ao calendário acadêmico, não

podendo haver sobreposição de duas ou mais provas na mesma data, exceto os exames

de Segunda Chamada e Segunda Época. Estes poderão ser realizadas na mesma data de

outra avaliação.

✓ Após a divulgação do calendário oficial de provas não será permitido ao professor

a mudança de data sem prévia autorização da coordenação.

✓ Caso a turma deseje mudar a data da avaliação, deverá solicitar por escrito,

explicitando o motivo da mudança e anexar lista com assinatura de 100% dos alunos.

Esta solicitação deverá ser encaminhada ao professor que, caso esteja de acordo,

encaminhará para apreciação e autorização da Coordenação do Curso.

✓ O professor deverá fazer o feedback da avaliação cognitiva na data marcada para a

vista de prova, (aula seguinte à avaliação aplicada). Caso ainda persistam dúvidas do

aluno relacionadas à avaliação após a vista de prova, este terá 02 (dois) dias úteis para

solicitar revisão de prova na secretaria da Coordenação do Curso de Serviço Social,

que deverá ser marcada pelo professor responsável especificando data, hora e local para

sua realização. Após a revisão, o aluno poderá solicitar recurso das questões

discordantes no prazo de até 24 horas. O recurso deverá conter a questão, a justificativa

do aluno e cópia do material bibliográfico que o justifique. O aluno deverá procurar a

secretaria da Coordenação do Curso para tomar ciência da resposta do recurso que será

dada em até 7 dias úteis.

✓ IMPORTANTE: QUALQUER TENTATIVA DE FRAUDAR A AVALIAÇÃO

SERÁ PUNIDA COM ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO.
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5. REPROVAÇÃO

O aluno será reprovado se:

✓ Tiver mais de 25% de faltas;

✓ Não obtiver média modular igual ou superior a 4,0 (quatro) pontos;

✓ Não obtiver nota igual ou superior a 4,0 (quatro) pontos no Exame Final;

✓ Não obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) pontos na avaliação de Segunda Época.

6. DEPENDÊNCIA

✓ O discente que ficar reprovado poderá avançar de período, porém cursará a Unidade

curricular em que obteve reprovação em regime presencial, incluindo-a em seu plano de

estudo (no momento em que achar oportuno), respeitando as condições de pré-requisito

das disciplinas que ainda serão cursadas.

✓ O aluno reprovado por frequência cursará a dependência obrigatoriamente na

modalidade 100% presencial, seguindo as normas do Regimento da Universidade de

Vassouras, seção VI artigos 1º ao 7º.

✓ Em caso de duas avaliações na mesma data, a avaliação da dependência deve ser

priorizada.

7. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Representam estratégias pedagógico-didáticas que contribuem, no âmbito do

currículo do curso, para a flexibilização curricular, a articulação entre teoria e prática e

para a complementação dos saberes e habilidades necessárias à formação do aluno.

Estas atividades são componentes curriculares obrigatórios sendo o seu

integral cumprimento indispensável para a obtenção do grau acadêmico.

O aluno deverá totalizar ao final do curso o número total de horas

complementares, que deverão ser apresentadas até o final do 8º período. Cada atividade
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exigirá uma comprovação específica. Só serão validadas as atividades desenvolvidas ao

longo do curso e sua pontuação está prevista em tabela organizada pelo NDE. O

Requerimento de Integralização de Atividades Complementares Obrigatórias encontra-

se anexo ao final do manual.

8. DISCIPLINAS OPTATIVAS

Todo semestre o aluno será informado de um catálogo de Unidades Curriculares

ofertadas em caráter optativo. Ao início das aulas será divulgado o período de inscrições,

bem como o Plano de ensino de cada Unidade Curricular. Uma vez feita a sua inscrição,

esta não poderá ser cancelada e o abandono ou a não obtenção de notas acarretará a

reprovação do discente.

As Unidades Curriculares de caráter optativo apresentam limite de vagas

estipulado pelo professor da Unidade Curricular.

9. ATIVIDADES DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO BÁSICO E/OU

ESPECÍFICO

Todas as atividades relacionadas ao Estágio Supervisionado são dirigidas pelo

professor representante do curso na Central de estágios. O nome do docente e horário

são divulgados junto ao quadro de horário do curso.

Para a confecção do crachá o aluno deverá entregar, na Central de estágios,

uma foto 3X4 com seu nome completo. É importante ressaltar que não há custo para a

confecção do crachá e que seu uso é obrigatório durante a realização das atividades

acadêmicas em campos de estágio.

Os termos de compromisso de estágio (TCE), plano de atividades e convênio

devem ser estabelecidos e apresentados à Central de estágios, antes do início das

atividades em campo. NÃO SERÃO COMPUTADAS AS HORAS DE ESTÁGIO

SEM A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA DENTRO DE

SEUS RESPECTIVOS PRAZOS.
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10. PLÁGIO – Lei Nº 9.619 (Lei do Direito Autoral)

Caracteriza-se como plágio a cópia parcial, integral ou conceitual de uma obra

sem a apresentação da fonte original ou quando os créditos do trabalho são dados a

outra pessoa sem a permissão explícita do autor(a) inicial. Trata-se também de um

descumprimento do direito autoral, sendo considerado crime no Brasil e sujeito a

punições. O plágio pode acontecer com diferentes conteúdos. Existem casos na música,

na academia, literatura, fotografia, entre outros. Existem várias possibilidades de plágio2:

 Integral – Quando o texto é reproduzido integralmente (frase, parágrafo, ou trabalho

inteiro) sem citar a fonte;

 Parcial – Quando são copiados fragmentos de textos, o fato de realizar os recortes dos

textos sem citar a fonte já caracteriza plágio;

 Conceitual – Como o nome sugere, refere-se ao plágio do conceito do autor. É muito

comum que, a partir das pesquisas para sua obra, você crie um conceito que explique

determinado fenômeno. Ou, até mesmo, que você pegue emprestado conceitos e, por

consequência, nomenclaturas de conceitos criados por outros autores (Guia do

Estudante, 2019).

A Coordenação e o NDE do Curso de Serviço Social consideram plágio

 A reprodução parcial ou integral de conceitos, ideias, textos, frases, dados de pesquisas,

entre outros, em resumos, resenhas, artigos, questões discursivas, como se fossem de

sua autoria, sem informar a fonte, de acordo com as diretrizes da Associação Brasileira

de Normas Técnicas (ABNT);

 Produzir textos a partir de cópias de várias produções acadêmicas publicadas na internet

em sites, blogs e afins (copiar e colar);

 Apropriar-se de textos produzidos por outros discentes e divulgar como de sua autoria.

2 (https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/dicas/o-que-significa-plagio, 2020)

https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/dicas/o-que-significa-plagio
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Dicas para não cometer plágio3

 Salve a Fonte

Sempre anote as referências bibliográficas da obra, revista, site ou blog de onde

você retirou informações para a sua pesquisa ou trabalho. Assim que decidir as citações

que vai usar, inclua o nome da obra, autor e página. Para organizar isso, você pode usar

softwares disponíveis na internet.

 Escolha um tipo de citação

Após decidir quais fontes usar, defina se vai utilizar a citação direta ou a

paráfrase. Atente para as diferentes formatações e regras de cada uma das modalidades.

 Referencie

Além das citações, é importante que você sempre adicione as referências

bibliográficas das obras que pesquisou. Procure seguir atentamente as normas da ABNT.

11. ACESSO AO SISTEMA DE NOTAS E FALTAS (TOTVS)

✓ As notas e faltas são lançadas no portal acadêmico – sistema TOTVS.

✓ O aluno deverá se dirigir ao setor de Informática, realizar seu cadastro e fazer sua senha

de acesso. A partir daí, poderá acessar, via internet, suas notas e suas faltas.

✓ O aluno poderá acessar o site do portal diretamente, através do endereço

www.portalacademico.universidadedevassouras.edu.br, e clicar em portal acadêmico.

✓ É de responsabilidade do aluno acessar frequentemente o sistema, manter-se informado

de sua situação acadêmica e, caso tenha algum problema, comunicar à Coordenação do

Curso.

3 https://www2.ufjf.br/noticias/2017/05/04/saiba-como-evitar-o-plagio-em-trabalhos-academicos/

https://www2.ufjf.br/noticias/2017/05/04/saiba-como-evitar-o-plagio-em-trabalhos-academicos/
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12. ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

(AVA)

A Universidade de Vassouras disponibiliza a toda a sua comunidade acadêmica

uma plataforma web de gestão e distribuição de conteúdos. Todos os docentes estão

orientados a disponibilizar, nesse ambiente virtual, todo o material referente à sua

Unidade Curricular, como, por exemplo, Plano de Ensino, Cronograma, Material de

apoio às aulas, exercícios, estudos dirigidos e outras ferramentas relacionadas à

aprendizagem.

13. ACESSO À BIBLIOTECA CENTRAL

✓ O aluno deverá ir à Biblioteca Central, fazer seu cadastro e sua senha. A partir daí,

poderá acessá-la via internet.

✓O aluno poderá acessar o site da biblioteca diretamente e clicar no ícone da biblioteca.:

http://bibliweb.uss.br/pergamum/biblioteca/index.php ou através do site da USS:

www.uss.br

14. FINANCEIRO

Para acesso aos sistemas de bolsa ou financiamento estudantil, consulte o site da

Universidade: www.universidadedevassouras.edu.br ou procure diretamente o setor de

bolsas. Questões de cunho financeiro devem ser resolvidas na Coordenação de

Relacionamento localizada na Secretaria Acadêmica.

15. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E DO CURSO

A Universidade faz avaliações semestrais e sua participação é de extrema

importância. Ao participar você contribui para a melhoria da qualidade do curso e da

Instituição através de suas observações, críticas e elogios. Fique atento ao período em que

as avaliações se realizam. O período de avaliação institucional é divulgado pela CPA

(Comissão Própria de Avaliação) e pela Coordenação do Curso.
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Além disso, através do GRD (grupo de representação discente), você poderá

contribuir com sugestões e observações. As reuniões entre este grupo e a coordenação do

curso acontecem regularmente, ao menos duas vezes no semestre. Cabe destacar que você

deve ser informado desta agenda pelos seus colegas de turma participantes do GRD. A boa

comunicação entre os discentes é fundamental e permite que a turma traga suas

contribuições para as pautas das reuniões.

16. PESQUISA E EXTENSÃO

As políticas institucionais da Universidade de Vassouras buscam articular o

ensino, a pesquisa e a extensão por meio das Pró-Reitorias, em conjunto com cada

Coordenação de Curso, que implanta e coordena as políticas de ensino, através da oferta

e acompanhamento pedagógico, dos cursos de graduação a ela vinculados.

As políticas institucionais de ensino, de pesquisa e de extensão devem ir além de

projetos isolados, tendo em vista que as interações entre seus programas e projetos têm

relevância científica. Para tanto, os cursos incentivam seus docentes a desenvolver

projetos de pesquisa, promovendo a iniciação científica, e ações extensionistas com a

justificativa de que o ensino superior se destaca, justamente, pela inserção do discente

nesses âmbitos. Assim, as atividades propostas pelo curso estão em consonância com o

perfil esperado do egresso, ou seja, envolvendo a capacidade de perceber e analisar

problemas, levantar hipóteses, rever bibliografias, resumir textos, analisar dados,

demonstrar resultados através de gráficos estatísticos, bem como saber buscar

informações.

A pesquisa na Universidade de Vassouras apresenta-se como atividade

importante no campo científico a partir de duas tônicas combinadas. A primeira

estimula os docentes nas discussões do mundo científico, incentivando a organização de

grupos de pesquisa. A segunda tem como público-alvo os estudantes de graduação dos

cursos superiores, que complementam sua formação através da participação nesses

grupos, nas atividades de Iniciação Científica, contribuindo para o despertar da vocação

científica e para o estímulo do desenvolvimento do pensar científico e criativo.

A Extensão Universitária denota uma prática acadêmica a ser desenvolvida de

forma indissociável com o ensino e a pesquisa, com vistas à promoção e garantia dos

valores democráticos, da equidade e do desenvolvimento da sociedade em suas
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dimensões humana, ética, econômica, cultural, social. Essa articulação deve ser

praticada sempre como via de mão-dupla, através da troca de saberes, como construtora

de novos conhecimentos e processos, resultantes da participação efetiva de docentes e

discentes dos cursos de graduação, na realidade da comunidade. E com a visão de uma

atuação integral e abrangente, a extensão é sempre um trabalho interdisciplinar.

17. DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS

Há disciplinas obrigatórias, que o(a) aluno(a) deve cursar no período

recomendado ou o mais rápido possível, e disciplinas optativas. O INEP define que uma

disciplina é obrigatória “quando é integrante do currículo pleno de um estabelecimento

de ensino que, por lei ou norma regimental, é de frequência e avaliação obrigatórias

para o aluno”.

Ainda, segundo o INEP, uma disciplina optativa é aquela que, “entre as de

inclusão facultativa pelo estabelecimento de ensino em seu currículo pleno, é de livre

escolha para o aluno”. Isso não quer dizer que ela seja menos importante. Portanto,

atenção na hora de realizar essa escolha, porque ela se torna disciplina obrigatória para

você, exigindo nota e frequência mínimas.

No caso de desistência, o trancamento é necessário independente de ser a

disciplina obrigatória ou optativa. Entretanto, observe que caso seja necessário o

trancamento de uma disciplina optativa, você vai esperar que a mesma disciplina seja

oferecida novamente, o que não acontece sempre. Portanto, ao realizar a sua inscrição

em disciplina optativa, pense bem!

A versão corrente do currículo do curso de Bacharelado em Serviço Social exige

um cumprimento mínimo obrigatório de uma carga horária de 1.440 horas para

disciplinas obrigatórias e 630 horas para disciplinas optativas.

Pré-Requisitos

São disciplinas cujo conteúdo programático é indispensável à compreensão de

outra(s) disciplina(s). Logo, a palavra pré-requisito já diz que há uma disciplina que

deve ser cursada com aprovação ao seu final antes que você possa inscrever-se em

determinada(s) disciplina(s). Portanto, fique atento: cumpra com êxito as disciplinas que

são pré-requisito de outras para seguir no curso com tranquilidade.
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Prazo máximo de integralização do curso

É o maior tempo que você tem direito de permanecer na Universidade para

finalizar o seu curso, concluindo todas as disciplinas, estágios obrigatórios e o Trabalho

de Conclusão do Curso. No caso do curso de Bacharelado em Serviço Social, esse prazo

é de 12 períodos letivos, o que corresponde a um incremento de 50% à quantidade

regular de períodos previstos para o curso, que é de 8.

Em situações especiais e devidamente comprovadas, o aluno pode solicitar a

prorrogação desse prazo. Procure ver em que condições você terá esse direito e quais os

procedimentos necessários para esta solicitação. Informe-se junto à Comissão de

Matrícula do curso.

Trancamento

O trancamento, que pode ser parcial ou geral, é o processo pelo qual o estudante

se afasta das atividades acadêmicas por um determinado período. É importante atentar

para o fato de que o trancamento não encerra sua matrícula junto ao curso em definitivo.

É muito comum que os estudantes confundam o trancar a matrícula com o

cancelamento geral do curso.

Portanto, se o seu objetivo for desligar-se de forma permanente do curso de

Bacharelado em Serviço Social, lembre-se de solicitar um cancelamento geral de

matrícula. Consulte sempre o calendário acadêmico vigente em cada semestre letivo

para conhecer os prazos para a apresentação de solicitações de trancamentos junto à

secretaria acadêmica do curso a fim de garantir que estes sejam aceitos.

18. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O regimento da Universidade de Vassouras, o manual do aluno, o Regimento

dos Colegiados, as regras do TCC e o Projeto Político Pedagógico do Curso encontram-

se disponíveis no site da Universidade: www.universidadedevassouras.edu.br
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19. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA

Em decorrência da pandemia do COVID-19 e da suspensão temporária das aulas

presenciais, houve um processo de virtualização das atividades a partir de março de

2020 e a necessidade de adaptação do curso à nova situação que se impõe mundialmente.

Sendo assim, é importante atentar para as diretrizes temporárias que orientam o

ensino remoto, que são:

 O estudante deve acessar a sala virtual (Zoom) para assistir as aulas das disciplinas

no dia e horário indicado em sua grade curricular do semestre, garantindo desta

forma sua presença;

 É de responsabilidade do estudante comunicar à coordenação ou aos professores das

disciplinas impedimentos no acesso à internet que inviabilizem a presença nas aulas

e o acompanhamento da disciplina;

 Dúvidas, esclarecimentos e comunicados devem ser feitos prioritariamente no

horário das aulas. Outros canais podem ser utilizados para contato, como o e-mail

institucional ou grupos de turmas no whatsapp.

 Mensagens individuais via whatsapp não representam meio oficial de contato com

professores, ficando à critério de cada docente o uso, ou não, desse meio de

comunicação específico.

20. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PASSAPORTE UNIVERSITÁRIO

A Coordenação e o NDE do curso de Serviço Social não dispõem de qualquer

gerência sobre o Passaporte Universitário. Desse modo, é extremamente importante

que os estudantes se informem e estejam cientes das regras e de suas obrigações junto

ao Passaporte Universitário. O estudante pode encontrar as informações relativas ao

programa através de seus canais oficiais:

https://passaporteuniversitario.marica.rj.gov.br/

Telefones: 3731-2067 / 2637-2053 / 2637-2054 / 2637-2055 / 2637-4208

https://passaporteuniversitario.marica.rj.gov.br/
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