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Sabia que o Serviço Social está na linha
de frente no combate ao COVID-19?

MOVIMENTO

    ESTUDANTIL

Na UFG/Campus Goiás o Movimento Estudantil
de Serviço Social (MESS) é representado pelo
Centro Acadêmico de Serviço Social - CASS
Carlos Marighella que se articula com a
Executiva Nacional de Estudantes de Serviço
Social (ENESSO), entidade máxima
representativa de estudantes de Serviço
Social.

No Brasil o assistente social atua em   diferentes
espaços profissionais para o atendimento das
necessidades sociais da população.
Nesse momento consta como serviços essenciais,
definidos pelo Governo Federal, a atuação do
serviço social na política pública de saúde,
assistência social e previdência. Assim, muitos
assistentes sociais, estão na linha de frente no
combate ao Coronavírus e aos seus efeitos
nefastos.

CONHECER E 

CURSO DE

INTERAGIR



 Trata-se do ensino obrigatório, aquele de sala de
aula, e também contempla a monitoria e outras
atividades laborais.

ENSINO

Relaciona-se com a materialização do
conhecimento a partir de novos estudos que
podem ser úteis para quem estudou, para um
grupo de pessoas e para a sociedade na qual se
aplica. Por exemplo o Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC).

PESQUISA

Extensão Universitária é o diálogo entre universidade
e sociedade por meio de diversas ações. É levar a
universidade para além dos seus muros
interagindo com a sociedade, com vistas à troca de
saberes e construindo assim uma universidade
pública, de qualidade e democrática.

EXTENSÃO

                    Permanência:
Política 
              de

É  um curso que habilita o estudante para o
exercício da profissão de Assistente Social,
profissional que analisa, elabora, coordena e
executa planos, programas e projetos para
viabilizar os direitos da população e seu acesso às
políticas sociais, como a saúde, a educação, a
previdência social, a habitação, a assistência
social e a cultura.
Os assistentes sociais trabalham em instituições
públicas e privadas. Você pode encontrar
assistentes sociais trabalhando em ministérios,
autarquias, prefeituras, governos estaduais, em
empresas privadas, hospitais, escolas, creches,
unidades de saúde, centros de convivência,
movimentos sociais, em organizações não
governamentais, em universidades públicas e
privadas e em institutos técnicos. O assistente
social atua em equipe multiprofissional juntamente
com psicólogos, pedagogos, enfermeiros, dentre
outros.

Forma  
              de
                      ingresso:

A política de assistência estudantil
da UFG é desenvolvida pela Pró-
Reitoria de Assistência Estudantil
(PRAE) e visa contribuir para a
permanência de estudantes em
situação de vulnerabilidade
socioeconômica na universidade e
para a sua formação acadêmica.

O curso de Serviço Social na UFG/Campus Goiás
é o único do Estado de Goiás implantado em uma
universidade pública e em 2019 completou dez
anos.

Dos 156 cursos ofertados pela UFG, o
ingresso em 137 deles é realizado por meio
do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), e
o Serviço Social é um deles!

ATENÇÃO! Para ingressar na UFG é preciso
fazer o ENEM sempre no ano anterior ao
ingresso. Você ainda pode contar com as
cotas na hora do ingresso na universidade.

Serviço Social 
O CURSO DE

Quais os auxílios que posso solicitar?

No momento, são disponibilizados os seguintes
projetos:

Auxílio Alimentação: R$250,00

Auxílio Moradia: R$500,00 

Apoio Pedagógico: R$300,00    

Quando e como posso me inscrever?

Os editais são lançados no início de cada
semestre letivo.

Existe um número específico de bolsas?

Não. O número de bolsas são ofertadas
conforme a disponibilidade de recursos
liberados pelo MEC anualmente.

O QUE É O SERVIÇO SOCIAL?

Tripé
Acadêmico:


