
Serviço 
Social



A PROFISSÃO
Exige formação intelectual e cultural generalista 

crítica, competente, com capacidade de inserção 

criativa e propositiva no conjunto das relações  

sociais e no mercado de trabalho. O CURSO
O curso de Serviço Social da FEA  

permite, ao profissional formado,  

uma apreensão crítica do processo 

histórico como totalidade, visando 

formular respostas profissionais 

que potenciem o enfrentamento da 

questão social, considerando as novas 

articulações entre público e privado.

Habilitação: Assistente Social

Turno: Noturno

Duração: 8 semestres



O MERCADO  
DE TRABALHO
Atualmente os mercado de 

trabalho está em expansão, 

incluindo em empresas privadas 

e públicas, e neste momento 

é obrigatório a inserção de 

assistentes sociais nas escolas, 

haverá muitas vagas de trabalho, 

citamos as seguintes áreas: 

= Sistemas penitenciários

= Assistência Social

= Educação e saúde

= Gênero

= Família

= Trabalho

= Habitação

= Lazer

= Reabilitação

= Previdência social

= Poder Judiciário

= Ministério Público

= Empresas privadas



PORQUE SOMOS 
DIFERENTES

= O curso de Serviço Social da FEA, tem 

relação direta com os órgãos da profissão, 

pois é um curso totalmente presencial, 

de altíssimos nível de formação pelos 

professores, que são mestres e doutores;

= Possui convênio com diversas 

empresas para realização de estágios 

remunerados em prefeituras, fóruns, 

delegacias, hospitais e muitos outros. 

= Os professores na sua maioria são 

assistentes sociais com formação  

e experiências em diversos setores 

públicos e empresas privadas



COORDENAÇÃO
Prof. Thiago Agenor dos Santos Lima 

Graduação em Serviço Social, MBA em “Gestão 

da Política Nacional de Assistência Social”

Doutorando e Mestre em Serviço Social e Política 

Social pela Universidade Estadual de Londrina - 

UEL”, tem experiência na prática e em pesquisa 

científica na área da assistência social, integrando 

o Núcleo de Estudos da PUC/SP e da UEL (PR). 

PROFESSORES 
DESTAQUE
Profa. Lívia Marinho de Moura

Profa. Marilza Elorza
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