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PROPOSTA DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL
Com o objetivo de oferecer formação profissional qualificada, o curso de
Serviço Social da Faculdade Rsá, tem por objetivo formar profissionais críticos e
competentes, propiciando ao mesmo uma correta integração entre demandas
sociais e realidade social.
A oferta do curso de Serviço Social pelo IERSA em agosto de 2006, interligase aos fatores sociais que envolvem o desenvolvimento da própria cidade de Picos,
bem como a ampliação de políticas públicas. Tais fatos foram responsáveis pelo
desenvolvimento econômico regional e a geração de novos espaços ocupacionais
para o assistente social e, consequentemente, a perspectiva crítica de inserção da
Universidade na comunidade.
No que concerne especificamente à consolidação profissional no município de
Picos, percebe-se que a necessidade da formação de profissionais qualificados para
atuarem nas diversas políticas públicas e órgãos estatais existentes no município.
Nesta linha, o curso de Serviço Social do Instituto de Educação Superior Raimundo
Sá vem formando profissionais críticos, criativos e comprometidos, permitindo a
estes uma correta análise da questão social, elaboração de propostas, bem como o
domínio de um conjunto de métodos e técnicas de ação em diferentes processos
sociais.
O curso de Serviço Social recebe alunos ingressantes a partir do vestibular
tradicional, realizado duas vezes ao ano e a através das políticas socais do Governo
Federal, como o PROUNI e o FIES. O Currículo do Curso de Serviço Social do curso
fundamenta-se no projeto político pedagógico da instituição e nas diretrizes
curriculares estabelecidas pelo Ministério da Educação, que instituiu o currículo
mínimo. Deste modo, o curso é integralizado em 3.089 horas/aula, com duração
mínima de 04 anos e máxima de 07 anos.
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