PARECER DA UNIVERSITY OF MINNESOTA
Ao Ministerio da Educac;:iio

29-03-89

Caros Senhores

E meu pressuposto que estiio desenvolvendo urn processo de reapreciac;:iio sobre a viabilidade de atribuic;:ao de graus acactemicos a serem conferidos pelos Institutos Superiores de Servic;:o Social do Porto e de Lisboa.
Em resposta a uma solicitac;:iio da Dra. Fernanda Rodrigues (Directora do Instituto do
Porto) para comparar o curriculo daquele Instituto corn as Escolas de Servic;:o Social americanas obtive urn exemplar do curriculo da Faculdade de Santa Escolastica (que e plenamente reconhecida pelo Conselho americano de Educac;iio em Servic;o Social). Estudei,
pois, as cadeiras previstas nos pianos de formac;iio em Servic;o Social nos dois pianos de
estudo. Este estudo Ievou-me conclusiio que o elenco das cadeiras era praticamente o
mesmo! Assim anexo documentac;iio sobre o curso de Servic;:o Social em Santa Escolastica para vosso conhecimento.
Os cursos de Servic;o Social dos Institutos tern contelido relacionado corn um grau profissional em artes liberais e nao tenho dlivida de que o grau de exigencia assemelha-se
aquele que e requerido a urn aluno que seja admitido no nosso programa de Mestrado em
Servic;:o Social da Universidade de Minesota, se tiver o estatuto eo nfvel de licenciatura.
Em conformidade, firmemente defendo a pretenc;iio de que os Institutos de Servic;:o Social
sejam autorizados a conferir urn grau de licenciatura. Admito que possam haver diferentes opinioes mas, contudo, na minha perspectiva de urn formador em Servic;:o Social que
trabalhou em Portugal, no Medio Oriente (e, evidentemente, nos E.U.A.), e muito importante que numa sociedade alguns Assistentes Sociais prossigam a sua formac;iio afim
de concluirem Mestrados e Doutoramentos. Estas pessoas tornar-se-ao os tecnicos de mais
alto nfvel nos Ministerios de Seguranc;:a Social e Salide bem como proverao os Professores dos Estudantes de Servic;o Social. Isto obriga a que o nfvel de grau academico seja
ode Iicenciatura. Certamente que outras cadeiras, te6ricas e praticas, poderiam enriquecer o programa de estudos, mas isso requereria, tambem, urn grau de Jocalizac;ao apropriados. •
Fico ao dispor para prestar outras informac;:oes adicionais que queiram solicitar para
tomarem a vossa decisao.

a

Muito cordialmente

Doutor Donald E. Maypole
Director do Departamento da Servic;o Social (Minnesota)

