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1. 0 curriculum apreciado, tal coma esta descrito, demonstra nfvel suficiente para a
atribuic;ao de urn grau de estudos academicos superiores. Esta minha recomendac;ao e baseada na seguinte informac;ao contida no Piano:
a) Os conhecimentos-base fornecidos pelo programa sao s61idos. Estao constitufdos numa perspectiva alargada das Ciencias Sociais, no primeiro ano, sendo desenvolvidos e melhorados nos anos subsequentes. Estes conhecimentos fundamentais constituem uma parte substancial do conjunto do programa, sendo coma sao uma das componentes principais de urn grau academico.
b) 0 desenvolvimento de capacidades especfficas surge bem integrado na componente academica. Se for bem aplicado, o curso tornara possfvel a pratica do trabalho social a urn nfvel profissional e nao meramente tecnicista. 0 metodo dos
Grupos de Estudo e Pnitica (<<Study and Practice Groups>>) e particularmente importante na prossecuc;ao deste objectivo.
c) E not6ria, em todo o programa, a intenc;ao de inscrever as atitudes dos estudantes coma parte integrante do Curso.
d) E nftida, ao Jongo da sequencia do Curso, a enfase colocada na avaliac;ao crftica
combinada corn a orientac;ao cientffica.
2 . A proposta que visa atribuir urn estatuto de gran academico de nfvel superior para
este Curso esta em sintonia corn o que ocorre noutros pafses europeus, que reconhecem a necessidade de assistentes sociais bem preparados para intervir corn competencia, o que s6 a elevada preparac;ao profissional pode fornecer. Abordagens meramente burocraticas as necessidades de intervenc;ao numa sociedade cada vez mais
complexa, sao em geral vistas como inadequadas. 0 curriculum proposto levara certamente os estudantes ao nfvel de competencia profissional que Jhes sera exigido.
A atribuic;ao de urn gran academico sera pais urn passo decisivo para o reconhecimento inequfvoco da importancia desta pratica profissional por toda a Comunidade.
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3. Este piano curricular nao define claramente que grau academico e solicitado. E, no
entanto, extremamente importante assegurar que os diplomados pelo Curso estejam
aptos e tenham de facto a possibilidade de prosseguir estudos corn vista aobten~ao
de graus academicos mais elevados. Certamente sera este urn dos objectivos do Piano.
Caso os diplomados nao possam prosseguir os seus estudos corn vista aobten~ao
de outros graus academicos, nomeadamente o Mestrado e o Doutoramento ap6s a
conclusao deste primeiro nfvel , e provavel que isso venha a ter serias repercuss5es
no desenvolvimento do trabalho social em Portugal.
,4. Tenho, apesar de tudo, algumas questoes sob re determinados aspectos do piano curricular. Sao sobretudo questoes de detalhe e nao objec~oes de fundo, e que alias
poderao vir a ser esclarecidos corn mais informac;ao sobre o conteudo dos varios
cursos. Por exemplo, o m1mero de horas de aula por semana parece ser bastante elevado, o que pode sugerir uma sobrecarga horaria; o tempo reservado apesquisa bibliografica nao esta bem definido. Nao estou igualmente perfeitamente esclarecido
acerca de questoes como sistemas de seguran~a social (existentes noutros pafses-membros da CEE), bem como sobre materias que possam estabelecer uma compara~ao corn o que e pratica corrente neste tipo de Escolas da Comunidade Europeia. Tambem nao e nftida a natureza e percentagem do tempo total dedicado apratica orientada.
5. Este Piano de Estudos atinge os objectivos descritos na Sec~ao 2 (Perfil e Domfnio
dos Agentes de Servi~o Social) do Piano. Aqueles objectivos sao semelhantes aos
do programa de trabalho social desta Universidade que confere o grau academico
de Mestre aqueles que completem o programa corn sucesso.

