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O perfil de cientista social desejado está em consonância com o perfil do 
egresso previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-2026) da UFSM, 
qual seja, um cidadão capaz de envolvimento com as mudanças sociais. A formação 
acadêmica visa desenvolver a capacidade de criatividade e inovação, de modo que o 
futuro profissional tenha condições de atuar na resolução de problemas em benefício 
da sociedade. 

 
A profissão de cientista social se caracteriza pelos seguintes aspectos: 

competência para utilização de ferramentas teóricas e metodológicas da área; 
autonomia intelectual; capacidade analítica; habilidade e flexibilidade para 
articulação entre teoria e prática. Ser um profissional com domínio teórico-
metodológico e capacidade técnica para investigar, compreender e intervir, com base 
no conhecimento científico, na ética e em princípios humanísticos, na vida social. 
O profissional das Ciências Sociais tem habilidade e competência para:  

 

 Elaborar, desenvolver, avaliar e coordenar pesquisas, programas e projetos 
relacionados às áreas de Antropologia, Ciência Política e Sociologia;  

 Atuar no âmbito das Políticas Públicas, incluindo o planejamento, 
implementação e avaliação. 

 Desenvolver o conhecimento científico em Ciências Sociais;  

 Planejar, assessorar, dar consultoria e realizar atividades formativas em 
instituições públicas, privadas e comunitárias, tais como: órgãos da 
administração pública, partidos políticos, sindicatos, cooperativas, ONGs, 
organizações internacionais, movimentos sociais, empresas públicas e 
privadas, entidades e associações, institutos de pesquisa, imprensa, 
fundações, autarquias, etc.; 

 Elaborar laudos técnico-periciais e relatórios referentes aos impactos 
sociais, culturais e ambientais das ações de agentes públicos e privados; 

 Trabalhar como gestor em programas sociais, coordenando, elaborando e 
executando projetos; 

 Atuar no âmbito nacional, regional e setorial, na elaboração e implementação, 
com base em conhecimento técnico-científico, de projetos de desenvolvimento 
na área social; 

 Aprimorar estudos acadêmicos, em cursos de pós-graduação; 

 Atuar como docente no ensino superior, nas áreas de Antropologia, Ciência 
Política e Sociologia. 
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