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PLANO DE ESTUDOS DO INSTITUTO SUPERIOR
DE SERVI<;O SOCIAL DO PORTO
0 presente Piano de Estudos organiza-se e desenvolve-se em duas grandes fases, que,
apontando para objectivos pr6prios corn correspondencia em conteudos diferenciados, se
suportam reciprocamente..
Tratando-se dum Curso de Licenciatura em Servi~o Social, entende-se ser esta a area
de forma~ao a refor~ar o que se traduz em term os de carga horaria global, nas areas complementares seleccionadas, na sua distribui~ao e respectivos conteudos.
Enquanto a primeira fase se orienta para uma forma~ao de base pluridisciplinar, dimensionada para a apreenslio de conhecimentos substantivos e operativos te6ricos gerais,
a segunda adquire urn cariz marcadamente operacional e profissional em fun~ao da qual
novos conhecimentos te6rico-praticos intermediarios sao consagrados.
A constitui~ao e organiza~lio dos dois ultimos anos do Curso pretende a concil ia~ao
de duas perspectivas que necessariamente teriam de ser tidas em conta: nem especiali za~lio redutora da forma~iio e das possibilidades de integra~ao profissional; nem forma~ao
totalmente generalista que, qualificando indiscriminadamente para tudo, se alheie das apetencias dos formandos, da complexidade dinamica da realidade social e da conjuntura do
mercado de trabalho.
Em decorrencia, favoreceu-se uma vertente de forma~ao que, na base de conteudos
te6rico-praticos, tematicos e sectoriais, integre os formandos no todo do saber e do fazer
profissional e, em simultaneo, os habilite corn instrumentos te6ricos adequados a urn sector
e tematica particulares.
E not6ria a clara delimita~ao de materias, entre as introdut6rias, leccionadas, sem excep~ao na P fase, e as de fndole mais aplicada e/ou mais desenvolvida, remetidas para
a fase final do programa da licenciatura; e tambem not6ria urn a maior consistencia interna no desenvolvimento dos conhecimentos, no interior de cada area disciplinar; e ainda
not6ria a abertura a outras areas do saber, como Fi losofia e as Teorias da Comunica~ao,
em busca de uma forma~lio mais s61ida, por mais integrada. Retenha-se, sobretudo, a reformula~ao dos curricula do 4.0 e do 5.0 anos, em que foi reduzida a carga horaria doestagio e se fez acompanhar este de unidades lectivas que retlictam teoricamente sobre os
espa~os em que o estagio se vai realizar, interdisciplinarmente, e por urn semimirio de investiga~lio em Servi~o Social -que iniciani os estudantes na pratica da investiga~ao regular e institucionalizada, devendo dar lugar aelabora~ao de relat6rio e de·tllna pequena
Jisse rta~ao, trabalhos corn que se conta tambem para animar uma publica~ao peri6dica
do Instituto na area do Servi~o Social.
A P FASE DO CURSO, que compreende os tres primeiros anos, privilegia a forma~ao te6rica nas seguintes areas discipli nares:
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• Servi<;o Social
• Psicologia
• Sociologia
• Economia
complementada por conteudos das diciplinas de : Estatfstica, Antropologia e Direito.
- No decurso dos tres anos iniciais, a formac;iio organiza-se em unidades lectivas anuais
e semestrais, de tres e quatro horas semanais, relevando-se nesta ultima carga honiria, a natureza te6rico-pnitica dos respectivos conteudos.
Consideram-se como te6rico-pniticas as seguintes unidades lectivas:
• AREA DE SERVI<;O SOCIAL:
• Introduc;iio ao Servic;o Social
• Metodos e Tecnicas de Servic;o Social
• Teoria e Metodologia de Servic;o Social II
• AREA DE PSICOLOGIA:
• Psicologia do Desenvolvimento
• Psicologia Social
• AREA DE ECONOMIA:
• Polftica Social
• Introduc;iio ao Planeamento
• AREA DE SOCIOLOGIA :
• Metodos e Tecnicas de Investigac;iio Social
Assumem igualmente natureza te6rico-pnitica as disciplinas de Matematica, Estatistica I e Estatfstica II.
- Acresce ao Quadro de Piano de Estudos a disciplina de Economia Social e Cooperativa, que sera de frequencia obrigat6ria na 1.a fase, corn dimensiio anual e carga
horaria de 3h/semana.
Pretende-se que, no iimbito curricular de cada ano, a componente pratica das respectivas unidades lectivas seja ministrada de forma interdisciplinar, corn coordenac;iio dum
docente da area de Servic;o Social desse ano.
A 2.3 FASE DO CURSO privilegia a inserc;iio profissional e a investigac;iio em Servic;o Social pelos contelidos te6ricos intermediaries que lhe sao pr6prios, e configura urn
espac;o de aplicac;iio de conhecimentos adquiridos e de reflexiio a partir da complexidade
do real.
- Consagram-se desde ja e, dentre outras, as seguintes areas designadas Teorias e Praticas de Intervenc;iio Social em:
• Seguranc;a Social
• :rerrit6rio e Poder Local
• Educac;iio e Juventude
• Saude
• Justic;a e Reins1rc;iio Social
• Trabalho e Emtn"esa
- Todo o formando frequentara corn caracter obrigat6rio e no esquema previsto 4 das
areas atras citadas.
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- Cada unidade lectiva «Teorias e Pniticas de Interven<;ao Social» sera da responsabilidade da area de Servi<;o Social. Contani corn os contributos das restantes areas
disciplinares, consideradas complementares a natureza do sector, corn espa<;os e tempos de forma<;ao diversificados, os quais participarao no processo de organiza<;ao
e desenvolvimento da forma<;ao.
•
0 ESTAGIO confirmara urn tempo e espa<;o de exercita<;ao duma metodologia profissional em que pela operacionaliza<;ao selectiva e integrada, de diferentes conteudos conceptuais e tecnicos , adquiridos em todo o processo de forma<;ao, se desenvolve o conhecimento/interven<;ao num segmento da realidade social.
0 entendimento da liga<;ao da Escola ao meio geossocial em que se situa e difunde,
articulado corn uma perspectiva de interac<;ao continuada corn os agentes profissionais em
exercfcio, repercute-se na implementa<;ao e processamento do Estagio, em particular ao
nfvel das problematicas sectoriais e subsectoriais a privilegiar.
Sendo fundamentalmente uma instancia de forma<;ao numa Escola de nfvel Superior,
integrar-se-a porem, no quadro dos objectivos de investiga<;ao desta, no sentido duma permanente reformula<;ao e delimita<;ao do objecto especffico da pnitica profissional.
A pratica profissional configura, no Estagio, o seu objecto de estudo, incidindo em
segmentos da realidade social, definidos em fun<;ao dum fen6meno dum espa<;o institucional e de urn determinado contexto social.
Entendendo-se coma uma unidade de forma<;ao no exercfcio duma metodologia geral
e global de Servi<;o Social, o Estagio distribuir-se-a, em princfpio, por dois tempos distintos no piano curricular- 4.0 e 5.0 anos- corn cargas horarias, conteudos, fases, objectivos e metas diferenciadas. Trata-se, no entanto, dum modelo tendencial, aberto aos
condicionamentos multiplos, advenientes da natureza e dimensionamento das problematicas e projectos, das caracterfsticas e objectivos pr6prios das institui<;6es, dos aspectos
quantitativos e qualificativos das propostas, da capacidade efectiva e ritmo na aprendizagem dos agentes em forma<;ao.
- No 4.0 ANO, o estagio orienta-se para urn conhecimento generico e globalizante
dum fen6meno social e espa<;os institucionais referentes, pela utiliza<;ao de tecnicas de investiga<;ao, adequadas ao exercfcio da pratica profissional. Integra como
objectivos especfficos:
- A aplica<;ao e operacionaliza<;ao dos conhecimentos adquiridos nas diferentes
areas disciplinares, em fun<;ao do segmento da realidade social em que o estagio se desenvolve: elabora<;ao dum quadro te6rico.
- A integra<;ao dos conhecimentos te6ricos e tecnicos numa metodologia geral de
Servi<;o Social e numa perspectiva de investiga<;ao/interven<;ao.
- A selec<;ao e utiliza<;ao adequada das tecnicas privilegiando a questao te6rica
da rela<;ao tecnica/conhecimento.
- No 5.0 ANO o estagio orienta-se para a exercita<;ao duma metodologia geral do Servi<;o Social no quadro das hip6teses gerais de investiga<;ao da Escola, dando cumprimento aos momentos do processo de diagn6stico/interven<;ao. Integra coma objectivos especfficos acrescidos aos previstos para o 4." Ano :
- Aplica<;ao de conhecimentos te6ricos e tecnicos em ordem a uma interven<;ao
aplicada .
'
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- Elabora<;ao e execu<;ao de pianos, programas ou projectosde Servi<;o Social, tendo
em conta as polfticas e planeamento social (area, sector, institui<;ao).
- Utiliza<;iio de procedimentos de avalia<;iio que permitam aferir da validade do processe metodol6gico, tendo em conta o objecto e objectives definidos.
0 SEMINARIO DE INVESTIGA<:;AO EM SERVI<:;O SOCIAL enquadra-se no objective de refor<;o da forma<;ao academica e cientffica nos 4.0 e 5." Anos do novo Piano
de Estudos do Curso Superior de Servi<;o Social. Forma corn as Teorias e Praticas de Interven<;ao Social e corn o Estagio, urn todo que se pretende coerente.
As Teorias e Praticas de Interven<;ao Social pretendem-se disciplinas em tudo convencionais. Desenvolver-se-ao em sala de aula classica, e distinguir-se-ao apenas pelo facto
de se fazer corresponder a cada uma, como objecto, uma area de futura interven<;iio dos
formandos em Servi<;o Social. Desenvolver-se-ao, portanto, numa perspectiva multidisciplinar, procurando chamar as varias areas disciplinares de forma<;ao - Psicologia, Economia, Direito, Sociologia e Antropologia- a pronunciar-se sobre o objecto escolhido.
0 Seminario de Investiga<;ao em Servi<;o Social, no 4." e 5." Anos, constitui uma unidade de charneira entre as Teorias e Praticas de Interven<;ao Social eo Estagio. Distingue-se
das Teorias e Praticas de Interven<;ao Social por, ao contnirio destas, nao se ocupar de
qualquer objecto especffico constitufdo por uma area concreta de interven<;ao dos profissionais de Servi<;o Social.
Digamos em suma, que o prop6sito do Seminario e o de iniciar os estudantes na investiga<;ao- investiga<;ao em que se apliquem os quadros te6ricos e conceptuais apreendidos nas varias unidades lectivas, em particular nas Teorias e Praticas de Interven<;ao
Social, e susceptfveis de fazer do Estagio o exercfcio de uma actividade profissional academicamente controlada. Prop6e-se, para concluir, fazer do Estagio o exercfcio de uma
actividade profissional academicamente controlada. Prop6e-se, para concluir, fazer doEstagio uma actividade nao s6 profissional mas tambem de pesquisa, em que encontrem aplica<;ao os conceitos te6ricos apreendidos.
0 Seminario tern pois como preocupa<;ao fundamental iniciar os alunos na metodologia e na tecnica da investiga<;ao cientffica: defini<;ao e delimita<;iio do objecto de investiga<;ao, e seu enquadramento disciplinar; busca das referencias bibliograficas pertinentes,
das mais gerais e abstractas as relacionadas corn os objectos pr6ximos da investiga<;iio ja
explorados; organiza<;ao de ficheiros bibliografiws; recolha e tratamento de informa<;ao
empfrica, corn recurso as tecnicas quantitativas e qualitativas mais consagradas; concep<;iio e organiza<;ao de relat6rios de investiga<;ao e de pequenas disserta<;6es; metodos e tecnicas de apresenta<;ao de resultados.
Este,o programa que, em termos gerais, se encomra previsto para o Seminario de Investiga<;ao em Servi<;o Social. Espera-se naturalmente, que os alunos o apliquem ao caso
constitufdo pelo seu Estagio, ou as hip6teses de investiga<;ao por ele suscitadas.
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CURSO SUPERIOR DE SERVH;o SOCIAL
PLANO DE ESTUDOS
ESCOLARII>Aill·: EM HORAS
NO~IE

llA IHSCII'LI NA

'1'11'0

Aula.'i Tl·firkas

1." ANO
Introdu<;iio ao Servi<;o Social
Psicologia do Desenvolvimento
Introdu<;iio a Economia
Introdu<;iio ao Direito
Sociologia I (Introdu<;iio Geral)
Antropologia e Realidade Portuguesa
Matematica
Estatfstica I
2." ANO
Teoria e Metodologia de Serv. Social I
Metodos e Tecnicas de Serv. Social I
Psicologia Social
.Problemas da Economia ContemporAnea
Economia Portuguesa
Institui<;oes de Direito
Sociologia 11
Estatfstica 11
Metodos e Tecnicas de Invest. Social

Anual
Anual
Anual
Semestral
Semestral
Anual
Anual
Semestral
Semestral

3.0 ANO
Woria e Metodologia de Serv. Social 11
Metodos e Tecnicas de Serv. Social 11
(Institui<;i'ies e Comunidades)
Administra<;iio Social
Polftica Social
Introdu<;iio ao Planeamento
Hist6ria Econ6mica Social
Socioligia e Marginalidade Social
Metodos e Tecnicas de Invest. Social

Anual
Anual
Anual
Anua l
Semestral
Semestral
Anual
Anual
Anual ·

4." ANO
Teorias e Pratica de Interve. Social *
• Seguran<;a Social
• Territ6rio e Poder Local
• Educa<;iio e Juventude
• Saude
• Justi<;a e Reinser<;i'io Social
• Trabalho e Empresa
Estagio
Seminario de Invest. em Serv. Social
Psicopatologia
Teorias de Comunica<;ao

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Anual
Anual
Semestral
Anual

3h
3h
2h

5." ANO
Estagio
Seminario de Invest. em Serv. Social
Filosofia

An ual
Anual
Anual

3h
2h

* Cada aluno frequentara 4 das areas

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Semestral
Semestral
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2h
2h
2h
2h
2h
2h
2h
12 h

18 h

referidas (ou outras a criar pelo Conselho Cientffico)

