PLANO DE ESTUDOS DO INSTITUTO SUPERIOR
DE SERVIc;O SOCIAL DE COIMBRA
INTRODU<;AO
Na elaborac;ao do presente projecto tivemos em considerac;ao alguns factores inerentes a dinamica da sociedade portuguesa na actual conjuntura marcada pela integrac;ao de
Portugal na CEE.
Assim, do ponto de vista das estruturas sociais, econ6micas e polfticas, partimos da
necessidade de acompanhar o ritmo da mudanc;a, o que passa pela criac;ao de estruturas
de apoio em todos os domlnios da polftica social (Educac;ao, Seguranc;a Social, Saude,
Trabalho e Emprego, Habitac;ao, Justic;a ... ).
Se por urn Iado nos confrontamos corn a necessidade de respostas adequadas as novas
situac;oes e problemas sociais cada vez mais complexos, por outro Iado sabemos que essa
resposta s6 e posslvel quando a formac;ao dos tecnicos for adequada as necessidades ou
solicitac;oes existentes.
0 acrescimo de solicitac;oes feitas aos detentores do curso de Servic;o Social bastaria
para o repensar da formac;ao na actual conjuntura portuguesa. Acrescentaremos, no entanto, outras referencias.
Corn efeito a traject6ria desta profissao no nosso pals tern sido marcada por uma exigencia de evoluc;ao continua, tanto a nlvel da formac;ao como do exercfcio profissional.
Desde os anos 60 que o ensino de Servic;o Social esta integrado no sistema de ensino
superior, e o seu percurso tern-se afirmado no sentido de a formac;ao ser conferente de
grau de licenciatura.
0 alargamento do campo profissional aos mais variados domlnios da polftica social
tanto no sector publico como privado e cooperative, e as solicitac;oes feitas pelos diferentes servic;os tern levado os Assistentes Sociais a desempenharem func;oes de varia ordem
(executiva, programac;ao, coordenac;ao e de administrac;ao).
Tais desempenhos requerem exigencias te6rico-pniticas e de investigac;ao aplicada que
urge implementar pela via de uma formac;ao que se situa a nfvel do grau de licenciatura.
Neste sentido o presente projecto preve uma formac;ao que passa de quatro para cinco
anos e par;te de alguns pressupostos que passamos a apresentar.
1 - Uma concepc;ao do Servic;o Social como profissao que ultrapassa a dimensao tecnicista, exigindo uma s61ida qualificac;ao te6rica, uma capacitac;ao operacional e
uma pratica de investigac;ao.
2 - Uma aquisic;ao de conhecimentos que permita responder as actuais solicitac;oes
corn que se confrontam os A.S. no exercfcio profissional, conferindo a capacidade e a flexibilidade de se reconhecer e conquistar novas e potenciais dimensoes
do saber compreender e fazer.
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Uma relac;ao articulada entre teoria e pnitica, que possibilite a analise e compreensao da realidade social e seus contextos institucionais, problemas sociais (a nfvel
individual, familiar, grupal e comunitario) e ainda as formas operativas especializadas de Servic;o Social em instituic;oes.
4 - Uma formac;ao que habilite os formandos para o desenvolvimento das competencias
profissionais especfficas corn capacidade operativa a varios nfveis, designadamente:
- Acc;ao directa corn os utentes, grupos e comunidades Iocais.
- Acc;ao de coordenac;ao inter-servic;os e trabalho em equipa.
- Administrac;ao de servic;os sociais e gestao de recursos humanos.
- Supervisao.
- Investigac;ao.

APRESENTA<;AO GLOBAL DO PLANO DO CURSO

0 piano de estudos que propomos apresenta uma fonnac;ao multidisciplinar abrangendo
diferentes areas cientfficas:
As areas de Sociologia, Psicologia, Economia (como formac;ao cientffica de base);
As areas de Hist6ria, Direito, Matematica e lnfornuitica (como formac;ao complementar), ambas componentes necessarias para a analise diagn6stica da sociedade portuguesa
e seus problemas sociais; e
A area de Serviro Social como area estruturante de todo o piano de estudos tanto a
nfvel te6rico como pratico.
Este piano de estudos obedece ainda a uma estrutura interna articulada, e gradual que
permite aos alunos desenvolver as suas capacidades te6ricas e tecnicas no ambito dos pressupostos acima referidos .
Assim os dois primeiros anos do curso sao os alicerces da construc;ao do saber compreender necessaria ao exercfcio profissional. Sao anos curriculares onde se desenvolvem
os conceitos e as teorias basicas das ciencias sociais do piano de estudos .
Assim apresenta:

Na area de Psicologia
.Psicologia do Desenvolvimento (anual/1.0 ano) e Psicologia Social (anual/2.0 ano).

Na area de Sociologia
Introduc;ao as Ciencias Sociais (anual/1.0 ano)
Antropologia (semestral/1.0 ano)
Sociologia das lnstituic;oes e do Estado (semestral/2.0 ano)
Metodos e Tecnicas de lnvestigac;ao Social (anual/2.0 ano)
Na area de Economia
Introduc;ao a Economia (anual/1.0 ano)
Estrutura da Economia Portuguesa (semestral/2.0 ano)
Na area de Serviro Social
Introduc;ao ao Servic;o Social (anual/1.0 ano)
Teoria e Metodologias de Servic;o Social I (anual/2.0 ano)
Na area de Hist6ria
Hist6ria Social Portuguesa (anual/1.0 ano)
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Demografia (semestral/2.0 ano)

Na area de Direito
Noc;oes Fundamentais de Direito e da Organizac;iio do Estado (semestral/2.0 ano)

Na area de Matematica
Estatfstica I (semestral/1.0 ano)
Estatfstica 11 (semestral/2.0 ano)
No terceiro ano ultrapassa-se a dimensiio globalizante da formac;iio, pela aproximac;iio
crescente que se faz a sociedade portuguesa ea realidade profissional, ao fazer-se a incursiio em sec to res onde se exerce a profissiio (seguranc;a social, saude, pod er local, trabalho e emprego, educac;iio e marginalidade). Este facto e conseguido quer atraves da disciplina de «Polftica Social>>quer atraves dos seminaries inseridos na disciplina «Metodologias Sectoriais de Servic;o Social>>: Servic;o Social nos sectores de Trabalho/Emprego,
Saude, Seguranc;a Social, Marginalidade, Poder Local e Educac;iio.
Uma outra preocupac;iio que tivemos na estruturac;iio do 3.0 ano foi acompanhar esta
aproximac;iio aos sectores de actividade profissional corn uma componente te6rica e te6rico-pratica, a nfvel das areas de Servic;o Social, Sociologia, Psicologia, Hist6ria, Economia
e Direito.
Assim, para alem das disciplinas ja referidas (Polftica Social e Metodologias Sectoriais de Servic;o Social), o piano de estudo apresenta as seguintes disciplinas:

Na area de Servir.o Social
Teoria e Metodologias do Servic;o Social II (semestral)
Metodologia do Planeamento em Acc;iio Social (semestral)

Na area de Psicologia
Psicopatologia e Saude Mental (semestral)
Psicossociologia das Organizac;oes (semestral)

Na area de Sociologia
Sociologia da Acc;iio Social (semestraf)
Sociologia da Famflia e Reproduc;iio Social (semestral)

Na area de Direito

.

Direito da Seguranc;a Social (semestral)

Na area de Economia
Planeamento Regional (semestral)

Na area de lnformatica
lntroduc;iio a Informatica (semestral)
0 quarto e quinto ano siio anos onde se reforc;a a componente profissionalizante, corn
a realizac;iio do Estagio eo desenvolvimento de urn Proj ecto de Investigac;iio (5.0 ano) .
Corn a introduc;iio das disciplinas Administrac;iio Social (semestral/4.0 ano), Supervisiio (semestral/5.0 a no), e Investigac;iio em Servic;o Social (semestral/4 .<> ano), e Tecnicas
de Intervenc;iio Familiar e de Rede (semestral/4.0 ano), reforc;a-se a componente de formac;iio especializada, habilitando cabalmente os Assistentes Sociais para o desempenho
de func;oes de administrac;iio, _planeamento, coordenac;iio, avaliac;iio, supervisiio e investigac;iio social .
Em todo o piano de estudos e em todas as areas cientfficas esta presente a relac;iio teoria e pratica, assistindo-se a urn crescimento gradual a medida que se vai desenvolvendo
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a forma~;ao dos alunos, tomando maiores propor~;oes corn a realiza~;ao do Estagio (4.0
ano/2.0 semestre) eo desenvolvimento de urn Projecto de lnvestigaplo (5.0 ano) .
No 4.0 ano a componente te6rica desenvolve-se durante o 1.0 semestre, ficando o 2.0
semestre reservado para o desenvolvimento do Estagio.
0 Estagio aparece como instancia pedag6gica, pois permite o confronto te6rico-metodol6gico corn a realidade social determinante do exercfcio profissional e ao mesmo
tempo 0 aprofundar da sua analise, 0 que e urn pressuposto fundamental na determina~;ao
de prioridades de interven~;ao no quadro das polfticas sociais em institui~;oes, comunidades e situa<;oes sociais concretas.
Pretende-se assim superar a possfvel desarticula~;ao entre teoria e pratica, entre forma~;ao academica e exercfcio profissional.
0 Estagio (2. 0 semestre do 4. 0 ano) funciona como urn diapasao que permite, aos alunos e respectivos supervisores de estagio, avaliar o modo coma a escola se insere na realidade social e coma responde as exigencias do mercado, permitindo uma constante revisao das suas actividades.
Quanta ao 5. 0 ano aparece a lnvestigar.ilo de uma forma privilegiada (24 horaslsemana), coma condi~;ao necessaria para a qualifica~;ao cientffica e como instrumento de·articula<;ao teoria/pratica que !eve a produ<;ao de conhecimento a diferentes n{veis:
- A nfvel dos quadros te6rico-metodol6gicos do Serviro Social cam relevo para a metodologia da investiga~;ao/ac~;ao;
- A nfvel das praticas profissionais e seu enquadramento nas polfticas sociais;
- A nfvel de problemas sociais e grupos destinatarios das polfticas sociais;
- A nfvel da traject6ria hist6rica da profissilo cam o objectivo de aprofundar as rela<;oes que se foram estabelecendo com a sociedade portuguesa .

AREAS CIENTIFICAS
0 piano do curso que se encontra em apendice permite uma forma~;ao multidisciplinar que se desen~olve em oito areas cientfficas a saber:
- Serviro Social
- Psicologia
- Sociologia
- Economia
- Hist6ria
- Direito
- Matematica
- lnformatica
Cada area cientffica apresenta urn conjunto de disciplinas obrigat6rias como se desenvolve no apendice 2.
FORMA~AO PREVISTA

A forma~;ao compreende quatro componentes:
Formarilo cienrfjica de base, nas areas cientfficas de <<Sociologia>>, <<Psicologia» e
<<Economia» .
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Formarao especializada, na area cientffica de <<Servic;o Social>> .
Formarao complementar, nas areas cientfficas de <<Direito>>, <<Hist6ria>>, <<Matematica>> e <<Informatica>> .
Formarao profissionalizante, que comprende o Estagio desenvolvido no 4.0 ano e a
Investigac;ao do 5.0 ano do curso.
A estruturac;ao do ultimo ano do curso teve em conta a necessidade de o aluno se dedicar quase em exclusivo ao seu trabalho de investigac;ao de modo a garantir que ele apresente o rigor e cientificidade necessaria e seja capaz de ser executado no iimbito de protocolos assinados corn organizac;oes exteriores e contribua para a dignificac;ao do curso.

SEMINARIOS OBRIGATORIOS
0 curso disp6e de urn conjunto de seis seminarios desenvolvidos no iimbito da disciplina:

<<METODOLOGIAS SECTORIAIS DE SERVI<;O SOCIAL>>
(3.0 ano)
Servic;o social - Trabalho/Emprego
Servic;o social - Saude
Servic;o social - Seguranc;a Social
Servic;o sQcial - Poder Local
Servic;o social - Educac;ao
Servic;o social - Marginalidade
No 4.0 Ano do Curso cada aluno/a devera escolher apenas uma destas areas a fim de
desenvolver o seu estagio.

REGIME DE TRANSI<;AO
Da aplicac;ao do presente piano de estudos decorre a necessidade de implementar urn
regime transit6rio apenas para o actual 4.0 ano (1988/89), dado que aos tres primeiros anos
e dada equivalencia.
Deste pressuposto se infere que:
I - Aos alunos que nao interromperam a sua matrfcula e-Ihes facultado tirar o curso
corn reconhecimento de Iicenciatura, pelo que:
a) Os al unos do 1.0 ao 4.0 ano (inclusive) fazem a sua inscric;ao normal no piano
de estudos proposto.
b) Os alunos que terminaram o 4.0 ano do piano de curso anterior e no ano lectivo transacto (1988/89) deverao inscrever-se no 4.0 ano do presente piano de estudos corn as seguintes alterac;oes :
• Nao necessitam de se inscrever no estagio.
• Inscrevem-se nas disciplinas:
Administrac;ao Social
Investigac;ao em Servic;o Social
Direito Tutelar de Menores
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Supervisiio em Servic;o Social
Tecnicas de Intervenc;iio Familiar e de Rede.

CURSO SUPERIOR DE SERVI<;O SOCIAL

Piano do curso
1.0 ANO
Psicologia do Desenvolvimento
Introduc;iio as Ciencias Sociais
Introdi1c;iio a Economia
Introduc;iio ao Servic;o Social
Hist6ria Social Portuguesa
Antropologia
Estatfstica I

2.0 ANO
Psicologia Social
Sociologia das Instituic;oes e do Estado
Metodos e Tecnicas da Investigac;iio Social
Teoria e Metodologias do Servic;o Social I
Estrutura da Economia Portuguesa
Noc;oes Fund. de Dt.0 e Organ. do Est.
Demografia
Estatfstica 11

3.0 ANO
Sociolog. da Famflia e Reprod. Social
Sociologia da Acc;iio Social
Polftica Social
Psicossociologia das Organizac;oes
Metodologias Sectoriais de Servic;o Social
Teoria e Metodologias do S. Social II
Metodol. Planeamento em Aq:iio Soc.
Psicopatologia e Salide Mental
Direito da Seguranc;a Social
Planeamento Regional
Introduc;iio a Informatica

4.0 ANO
Administrac;iio Social
Investigac;iio em Servic;o Social
Direito Tutelar de Menores
Tecnicas de Intervenc;iio
Familiar e de Rede

ESTAGIO
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5.0 ANO
Investiga~ao

Semimirio de

Orienta~ao

de Invest.

Supervisao em

Servi~o

Social

Legenda:

Anual
Semestral

Semestral

DISTRIBUI<;AO DAS DISCIPLINAS POR AREAS CIENTiFICAS
I AREA CIENTlFICA DE SERVI<;O SOCIAL

1 - Disciplinas Obrigat6rias
Polftica Social
Introdu~ao ao Servi~o Social
Teoria e Metodologias de Servi~o Social I
Teoria e Metodologias de Servi~o Social II
Administra~ao Social
Metodologias Sectoriais de Servi~o Social
Estagio
Supervisao em Servi~o Social
Investiga~ao em Servi~o Social
Metodologia do Planeamento em Ac~ao Social
Seminario de Orienta~ao de Investiga~iio
2 - Seminarios Obrigat6rios
Os Seminarios englobados na disciplina:
<<Metodologias Sectoriais de Servi~o Social>>
Servi~o social - Trabalho/Emprego
Servi~o social - Saude
Servi~o social - Seguran~a Social
Servi~o social - Poder Local
Ser-vi~o social - Educa~ao
Servi~o social - Marginalidade
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ll AREA CIENTiFICA DE SOCIOLOGIA
1 - Disciplinas Obrigat6rias
Introdu~ao

as Ciencias Sociais
Sociologia das Instituic;oes e do Estado
Sociologia da Ac~ao Social
Sociologia da Famflia e Reproduc;ao Social
Metodos e Tecnicas da Investigac;ao Social
Antrqpologia

m

AREA CIENTiFICA DE PSICOLOGIA

1 - Disciplinas Obrigat6rias:
Psicologia do Desenvolvimento
Psicologia Social
Psicossociologia das Organizac;oes
Psicopatologia e Saude Mental
Tecnicas de Intervenc;ao Familiar e de Rede

IV AREA CIENTiFICA DE ECONOMIA
1 - Disciplinas Obrigat6rias
Introduc;ao a Economia
Estrutura da Economia Portuguesa
Planeamento Regional

V AREA CIENTiFICA DE DIREITO
1 - Disciplinas Obrigat6rias
Noc;oes Fundamentais de Direito e de Organizac;ao do Estado
Direito tla Seguranc;a Social
Direito Tutelar de Menores

VI AREA CIENTiFICA DE HISTORIA
1 - Disciplinas Obrigat6rias
Hist6ria Social Portuguesa
Demografia
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Vll AREA CIENTIFICA DE MATEMATICA
I - Disciplinas Obrigat6rias
Es tatfs ti ea I
Estatfstica 11

Vlli AREA CIENTIFICA DE INFORM ATICA
I - D iscipli na Obrigat6ria
Introd uc;ao

a Infonmitica
CURSO SUPERIOR DE SERVI<;O SOCIAL
PLANOS DE ESTUDOS
Escularidade em huras semanais

Nome da disdplina

Tipu

Aulas
tt.'llricas

Aulas
toorico-prat icas

1.0 ANO
Int rod u~ao

ao Servi~o Social
Psicologia do Desenvolvimento
Int rod u ~ao as Ciencias
Int rodu ~ao a Economia
Hist6ria Social Portuguesa
Antropologia
Estatfstica I

2.0 ANO
Psicologia Social
Sociologia das I ns titui ~oes e do Estado
Metodos e Tecnicas de In ves tiga~ao
Social
Teoria e Metodologias do Se rvi~o
Social I
Estrutura da Economi a Portuguesa
No~oes Fundarnentais de Direito
e de Organ iza~iio do Estado
Dernognifia
Estatfstica 11

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Semestral
Sernestral

3
3
3
3
3
3

An ual
Anual

3
3

4

Anual
Anual
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral·

4
4

3

2
3
4

Aulas
praticas
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Escolaridade em horas semanais
'

Nome da disciplina

3.0 ANO
Sociologia da Ac9iio Social
Sociologia da Famflia e Reprodu9iio
Social
Polftica Social
,Metodologias Sectoriais de Servi90
Social
Teoria e Metodologias do Servi90
Social II
Metodologia do Planeamento
Ac9iio Social
Psicologia e Saude Mental
Direito da Seguran9a Social
Planeamento Regional
Introdu9ii0 a Informatica
Psicossociologia das Organiza96es

Tipo.

Aulas
te6ricas

Aulas
te6rico-prliticas

, Aulas
prliticas

•·
Semestral

3

Semestral
Semestral

3
3

Anual

4

Semestral

4

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

4
4
4

3
4
4

4. ANO
Administra9iio Social
Investiga9ii0 em Servi9o Social
Direito Tutelar de Menores
Tecnicas de Interven9iio
Familiar e de Re de
Estagio

Semestral
Semestral
Semestral

3
4
5

Semestral
Semestral

4

Anual

24

Anual
Semestral

2
4

Todo o 2.0
Semestre

5.0 ANO
Invesiga9iio
Seminario de Orienta9iio
de Investiga9iio
Supervisii_o em Servi90 Social

Niio havera regime de precedencias mas apenas urn regime de aconselhamento de frequencia para os alunos
que nao tenham obtido aproveitamento no(s) ano(s) lectivo(s) anterior(s) em disciplina(s) da mesma area
cientffica em que pretendam submeter-se a avalia9iio. Pretende-se deste modo respeitar o escalonamento
do conteudo de cada area e a respectiva articula9iio com outras areas cientfficas do curso.

