PLANO DE ESTUDOS DO INSTITUTO SUPERIOR
DE SERVI(;O SOCIAL
0 novo Plano de Estudos Curriculares - com a durac;ao de 5 anos elaborado em 1983/1984 pela Comissao de Revisao do Plano de Estudos,
constituida pelos docentes: Maria Augusta Negreiros, Eduardo Duarte, Micael
Pereira e Antonio Caetano, entrou em vigor no ano lectivo 1985/1986 tendo sido
durante o referido ano lectivo objecto de avaliac,;iio a nivel da Escola . Ap6s a
introduc;iio de algumas alterac;oes foi concluido o presente documento que apresentamos .

1-

Introduc;;ao

Ao ser elaborado o presente projecto de Plano de Estudos, foram tidas em
considerac;ao algumas das mudanc;as que se tern operado na sociedade portuguesa.
A dinamica actual do espac;o social , condicionado pela instituic;ao de urn
Estado de Direito, tern possibilitado a constituic,;ao de diversos grupos sociais,
diferenciados nas formas de expressao e nos interesses que prosseguem . Este facto
determina , naturalmente, uma interacc;ao plural, assente numa base de significac;ao
comum e de expressao autonoma, criando expectativas cuja nao realizac;ao conduz
frustrac;iio do desejo a nivel individual, desinserc;ao social e a novos problemas
sociais.
A diferencia~ao e a complexificac;ao crescente da populac,;ao e da sociedade .
portuguesa tern permitido urn maior acesso instruc;ao, informac;ao e a novos
modos de vida. Mas tern igualmente conduzido a uma maior opacidade do sistema,
a urn maior distanciamento da relac;ao e ao desconhecimento dos recursos e das
hipoteses de soluc;ao.

a
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a

2 -

a

Espac;;o e Perfil do Assistente Social

E neste cenario que poderemos clarificar o espac;o do Trabalho Social, que
participa, entre outros, do esforc;o de uma sociedade para se produzir e se
reproduzir e para actuar sobre si mesma.
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Intervindo no sentido de facilitar/produzir mudan~as socmts, o Assistente
Social actua especialmente nas interrela~6es do Homem/Sociedade, em ordem a
serem alterados determinados problemas, necessidades e situa~6es sociais.
Neste contexto, a sua interven~ao consiste, fundamentalmente, em fomentar e
desenvolver capacidades sociais, individuais e colectivas:
a nivel cognitivo, promovendo a informa~ao, fomentando a compreensao do funcionamento da estrutura social e das formas de utiliza~ao dos
seus recursos;
a nivel relacional, facilitando o desenvolvimento das rela~6es interpessoais e grupais, capacitando para o assumir de novos papeis e estimulando formas de comunica~ao e expressao;
a nivel organizativo, promovendo a intera~ao entre cidadaos, organiza~oes e estruturas societais, accionando ou criando novos recursos sociais
e desenvolvendo a participa~ao e capacidade organizativa dos individuos e grupos.
Assim, afigura-se fundamental que, a partir do enquadramento te6rico do
Servi<;o Social e de algumas disciplinas estruturantes, o Assistente Social disponha
de uma informa<;ao basica sabre a pessoa, a rela<;ao interpessoal , a sociedade, a
organiza<;ao social, os recursos e a diversidade dos estilos de vida.
Essa informa~ao , para ser eficaz, tera de ser integrada num processo de
matura<;ao s6cio-emocional e expressiva necessaria a aprendizagem e desenvolvimento da rela<;ao profissional.
Situando-se o Assistente Social face quer a interlocutores cada vez mais
capacitados, quer a uma rede institucional mais complexa, toma-se necessaria uma
rigorosa informa<;ao te6rica, espedfica e instrumentada, de modo a que acapacidade de analise te6rica se alie uma capacidade tecnica de interven~ao, adequada a
essa realidade social em mudan~a.
Tera, pais, o curso de preparar os alunos para a compreensao global da
pe ssoa, da sociedade e das situa~oes, assim como para a interven<;ao global do
Servi<;o Social e para a actua<;ao especializada em institui<;6es e situa~6es espedficas e diferenciadas.
Essa prepara<;ao inclui saber actuar face a pessoas com outra autonomia e
saber utilizar as novas formas de participa~ao. Implica igualmente ser capaz de
assumir urn status tecnico qualificado, decorrente de uma forma~ao cientifica, que
devera permitir ao Assistente Social relacionar-se de modo interdisciplinar na
ac<;ao global.
3-

Estrutura do Curso

Quer os cenarios prospectivos de evolu~ao da sociedade portuguesa elaborados a nivel oficial, quer analises realizadas pela Escola e por profissionais de
Servi<;o Social, aconselham a que se assuma na forma<;ao destes uma estrategia que
mantenha urn vector de forma~ao cientifica rigorosa e vise o desenvolvimento de
competencias profissionais especificas.
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Refon;ou-se a carga honiria e a dimensao cientifica das disciplinas da
area de Servic;;o Social, procurando desenvolver uma atitude de investigac;;ao cientifica, nomeadamente atraves da introdw;ao do Seminario de
Investigac;;ao em Servic;;o Social e da cadeira Filosofia e Deontologia de
Servic;;o Social.
De modo a corresponder as exigencias de algumas func;;oes desempenhadas por Assistentes Sociais, integraram-se tambem neste curriculum as
areas te6ricas de Administrac;;ao Social e Supervisao em Servic;;o Social.
Mantiveram-se OS estagios curriculares. Estes sao uma instancia pedag6gica privilegiada que permite a compreensao efectiva da relac;;ao homem/sociedade e a apropriac;;ao de instrumentos tecnicos adequados ,
contribuindo decisivamente para o processo de maturac;;ao s6cio-emocional e expressiva do futuro Assistente Social.
0 GEP - os Grupos de Estudo e Pratica, instancia te6rico-pratica que
integra o Estagio, a Supervisao dos mesmos e Seminarios tematicos,
permite manter 0 que foi e e, uma das instancias mais eficazes da
formac;;ao e talvez aquela em que a pedagogia mais tern permitido que o
Instituto ultrapasse as limitac;;oes do sistema escolar. E, tambem a que se
tern mostrado mais criativa e mais estimuladora da criatividade, tao
necessaria para a intervenc;;ao pratica.
Esta perspectiva assenta na suposic;;ao de que se torna cada vez mais
imperioso que o lnstituto habilite os seus alunos para o desempenho de
func;;oes precisas, concretas, com objectivos especificos que lhes permitam
ter uma imagem bern definida do seu futuro desempenho profissional.
Esta concretizac;;ao deve basear-se numa compreensao do quadro social,
institucional e humano em que a sua actividade se insere. So assim se
pode garantir a necessaria flexibilidade profissional, a seguranc;;a no
exercicio de func;;oes e o dinamismo para prosseguir uma formac;;ao e
intervenc;;ao qualificada.
A formac;;ao intencionalizada para as areas de actuac;;ao especifica foi concebida nos 3. 0 e 4. 0 Anos de modo a incluir algumas disciplinas de integrac;;ao te6rica
- Metodologias especificas de Intervenc;;ao em Servic;;o Social, Politica Social,
Psicosociologia das Organizac;;oes e Sociologia da Cultura Portuguesa (5. 0 Ano).
Essa formac;;ao especifica contempla nao s6 as areas que actualmente sao
trabalhadas pelo I.S.S.S.S. (Seguranc;;a Social, Saude, Habitac;;ao e Urbanismo,
Educac;;ao e Acc;;ao Cultural, Trabalho) como preve a integrac;;ao de novas areas
exigidas pela evoluc;;ao da sociedade portuguesa.
Siio ainda integradas novas disciplinas na area de Servic;;o Social no 4. 0 e
0
5 . Ano - Supervisao, Investigac;;ao em Servic;;o Social e Administrac;;ao Social.

4 -

Objectivos globais dos anos

Ao definir a estrutura do Curso, parece ser conveniente estabelecer antes de
mais os objectivos deste mesmo Curso. Estes objectivos devem ser ericarados nao
s6 para a totalidade da formac;;ao mas escalonados numa diacronia em que se revele
o seu desenvolvimento curricular atraves das grandes perspectivas globais.
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Pretende-se assim que o curriculum passe de uma primeira fase de introduc;ao
te6rica e de aquisic;ao de instrumentos conceptuais basicos (1. 0 e 2. 0 Anos) a uma
segunda, em que se desenvolve a percepc;ao do todo social e da globalidade da
intervenc;ao (3. 0 Ano), e a uma terceira, em que a especificidade profissional se
aprofunda de par com a analise cientifica da realidade e da intervenc;ao (4. 0 e
5. 0 Anos).
0 quadro n. 0 1 sintetiza estes objectivos globais a nivel te6rico, a nivel pratico
e a ni vel relacional.
QUADRO I

OBJECTIVOS GLOBAIS DOS ANOS
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Estrutura do curso
1. 1. 0 Ano
/ . /. -

Objectivos gerais

Introdw;ao as areas a desenvolver ao Iongo do Curso;
Proporcionar OS fundamentos para a analise sistematica e dinamica da
actua<;iio humana nas suas dirnens6es psicol6gicas e sociol6gicas;
Compreender a hist6ria da protecgao social e do Servic;o Social;
Percepcionar a diversidaqe da realidade social;
Desenvolver a capacidade de estruturac;iio cognitiva e de organizac;ao
individual do trabalho;
Aprendizagem da aplica<;iio da matematica e da estatistica as Ciencias
Sociais;
Informa<;ao sobre a actuac;ao profissional em Servic;o Social;
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1.3. -

29

Cadeiras Te6ricas
Cadeiras de formac;ao b<isica nas vanas areas cientificas que
concorrem para a formac;ao em Servic;o Social;
Cadeiras anuais: Hist6ria das Instituic;aes Sociais e do Servic;o
Social, Economia, Psicologia Geral e do Desenvolvimento,
Sociologia Geral, Matematica e Estatistica para as Ciencias
Sociais.
Cadeiras Semestrais: Metodos e Tecnicas de Investigac;ao Social I e Noc;oes Gerais de Direito

Funcionamento
1. 3. 1. -

No inido do 1. 0 ano havera urn Seminario intensivo de <<integrac;ao e sensibilizac;ao» (durac;ao de uma a duas semanas) com
o objectivo de integrar o aluno na Escola, no curso - funcionamento, objectivos, estrutura curricular - e de o sensibilizar
problematica profissional/institucional.
A cadeira de «Metodos e Tecnicas de Investigac;ao Scial" sera
leccionada no 1. 0 Semestre e a cadeira de «Noc;aes Gerais de
Direito>> no 2. 0 Semestre.

a

1. 3 . 2.

2. 2. 0 Ano
2 .1. -

Objectivos gerais
Iniciru; o conhecimento da estrutura social, do fen6meno institucional e da
regulac;ao de algumas instituic;oes;
Desenvolver a capacidade de analise;
Desenvolver algumas perspectivas de analise da sociedade portuguesa;
Tematizar e tipologizar as unidades. do real observado;
Treinar a observac;ao e a observac;ao participante;
Aprendizagem da aplicac;ao dos Metodos Quantitativos as Ciencias
Sociais;
Desenvolver a dimensao s6cio-afectiva, interpessoal e grupal.

2.2. -

Estrutura
2.2.1.

Cadeiras te6ricas
Anuais: Teoria e Metodologia de Servic;o Social I, Metodos e
Tecnicas de Investigac;ao Social II e Teorias da Personalidade.
Semestrais: Sociologia da Organizac;ao Social, Antropologia
Cultural, Matematica e Estatistica para as Ciencias
Sociais II, Direito da Familia, Sociologia, Economia Portuguesa e Desenvolvimento Econ6mico
Social.
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2. 2. 2. -

2.2.3. -

<<Laborat6rio>>
Cria-se a partir do 2. 0 Ano uma instancia <<laboratorial>> que
tern por func;ao permitir o treino e desenvolvimento da competencia interpessoal (comunicac;ao verbal , grupal, acc;ao dramarica, role-play , etc.) - (4H mes).
GEP
2. 2. 3 .1. - Comec;a a funcionar no principio do Ano, com
3 H. Semanais e tern os seguintes objectivos:
• Treino da capacidade de Observac;ao e Observac;ao Participante;
• Compreensao de urn espac;o institucional
concreto;
• Compreensao de urn espac;o de intervenc;ao
profissional;
• Aquisic;ao de capacidades e modos de interacc;ao grupal.
2.2.3.2. -

2.2.3.3 .

2.3. -

Tera urn Seminario sobre <
<Instituir;iio e Organizar;iio>> com o objectivo de permitir aos alunos a
aquisic;ao de diferentes conceitos e perspectivas
de analise.
0 Estagio iniciar-se-a na segunda quinzena de
Maio.

Funcionamento
2. 3. 1. 2.3.2. -

2.3.3. -

As aulas te6ricas decorrem de Outubro ate aprimeira quinzena
de Maio.
A cadeira de << Matematica e Estatistica para as Ciencias
Sociais - II >> , semestral, devera iniciar-se em Outubro e
terminar em fins de Janeiro , dando Iugar acadeira de <
<Direito
da Familia >> que terminara em Maio.
Todas as aulas te6ricas terminam na primeira quinzena de
Maio, iniciando-se entao o Estagio.

3. 3. 0 Ano
3 .1.

Objectivos gerais
Introduc;ao a teorias globais de intervenc;ao social;
Aprendizagem da Teoria e Metodologia Global da Intervenc;ao Social;
Iniciac;ao a Pratica Profissional atraves de urn estagio basico de Servic;o
Social , numa unidade de intervenc;ao social concreta que possibilite o
treino da metodologia de intervenc;ao e de tecnicas especificas;
Desenvolver a capacidade de relacionar a unidade de intervenc;ao concreta
com o contexto organizativo e social envolvente e com a estrutura global;
Perspectivar o quotidiano como espac;o de relac;ao e de intervenc;ao.
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3. 2. 1. -

3.2.2. -

3 .3. -
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Cadeiras Teoricas
Anuais: Teoria e Metodologia de Servir;;o Social II, Politica
Social, Psicologia Social e Sociologia da Vida Quotidiana.
Unidades Lectivas: Psicopatologia (30 H/total) e Psicosociologia das Organizar;;oes.
G.E.P.
Comer;;a a funcionar no principio do Ano, com 3 horas semanais , e tern os seguintes objectivos:
- Preparar o aluno atraves de uma formar;;ao pnitica para a
relar;;ao profissional;
- lniciar;;ao a pnitica profissional atraves de urn estagio basico
de Servir;;o Social, numa unidade de intervenr;;ao Social
concreta que possibilite a abordagem da metodologia de
intervenr;;ao e treino de algumas tecnicas especificas;
- Aplicar;;ao da metodologia global de intervenr;;ao;
- Desenvolver a capacidade de relacionar a unidade de intervenr;;ao concreta com o contexto organizativo e social
envolvente e com a estrutura global.
3.2 .2.2. - Tera urn Seminario como objectivo de estudo da
Problematica Sectorial.
3.2.2.3. - 0 Estagio iniciar-se-a a partir do 3. 0 periodo do
ano lectivo .

Funcionamento

3. 3. 1. 3.3.2.

3.3.3.

As aulas teoncas decorrem de Outubro ate ao fim do
2 .0 periodo lectivo . Excepto Teoria e Metodologia de Servir;;o
Social II que prossegue ate fim do ano com 2 H.
As Unidades Lectivas << Psicopatologia>> e Psicosociologia das
Organizar;;oes iniciam-se em Janeiro e terminam no fim do
2. 0 periodo, tendo uma carga horaria de 3H/semana. Funcionando simultaneamente, os alunos optaram pela frequencia de
urn a.
A Avaliar;;ao das Unidades Lectivas devera ser adequada as
suas caracteristicas.
Todas as aulas teoricas, excepto Servir;;o Social assim como o
respectivo processo de Avaliar;;ao deverao estar concluidos no
fim do 2. 0 periodo de modo a que os alunos fiquem com o 3. 0
periodo disponivel para realizar o Estagio. A cadeira de Servir;;o Social prossegue durante o estagio e e avaliada no final do
ano.
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4. 4." Ano
4 .1.

Objectivos gerais:
Aprofundamento da forma<;ao cientifica a nivel organizacional e institucional e desenvolvimento da capacidade de interven<;ao numa unidade
concreta, integrada num determinado sector;
Aprendizagem de metodologias espedficas de interven<;ao social e sua
inser<;ao sectorial, nas unidades: individuos/familias, grupos, organiza<;oes/institui<;oes;
Aprendizagem da Supervisao;
Re-situar a Teoria e. a Pnitica do Servi<;o Social num contexto cultural
alargado, numa perspectiva de desenvolvimento;

4.2.

Estrutura
4.2.1. -

Cadeiras Te6ricas
Anuais: Metodologias Espedficas de Interven<;ao em Trabalho
Social.
Unidades lectivas: Supervisao em Servi<;o Social e mais duas
de op<;ao.

4.2.2. -

G.E.P.
4.2.2.1. -

4.2.3. 4.3. -

Come<;a a funcionar no principia do Ano, com
3 horas semanais, e tern os seguintes objectivos:
- Consolidar e aprofundar a forma<;ao aplicada e
tecnica em ordem a interven<;ao profissional;
Utilizar metodologias espedficas no ambito sectorial;
Experiencia de trabalho pre-profissional, entendido como oportunidade de desenvolvimento das
diferentes fases metodol6gicas de urn processo de
interven<;ao;
Desenvolver a capacidade de interven<;ao nos sub-sectores e de articula<;ao entre as areas funcionais.
4 .2.2.2. - Tera urn Seminario com o objectivo de estudar a
problematica sectorial com vista a interven<;ao no
quadro das Politicas Sociais.
0 Estagio inicia-se a partir de Janeiro, com uma carga horaria
de 24 H/semana.

Funcionamento
4.3.1. -

De Outubro a Dezembro, funcionarao, alem do G.E.P.
(3H/semana), as seguintes Cadeiras: Metodologias Espedficas
de Interven<;ao Social.
Unidades lectivas: Supervisao em Servi<;o Social e mais duas
Unidades de op<;ao.
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0 Estagio inicia-se em Janeiro com 24 H por semana e vai ate
final do ano.
A Cadeira de Metodologias Especificas de Interven<_;ao em
Servi<;o Social funciona ate final do ano.

5. 5. 0 Ano
5 .1.

Objectivos gerais
Consolidar a forma<_;ao especifica;
Elabora<;ao de urn projecto de Investiga<;ao;
Realiza<;ao de urn trabalho de investiga<;ao na area de Servi<;o Social ;
Percep<;ao da matriz intersectorial da ac<;ao e sua rela<;ao com a estrutura
global;
Aprendizagem da gestao da ac<_;ao na unidade concreta e no sector;

5.2.

Estrutura
5 .2.1. -

5.2.2.

5.2.3. -

5.2.4. -

Cadeiras Te6ricas:
- Administra<;ao Social, Filosofia e Deontologia em Servi<;o
Social , Sociologia de Cultura Portuguesa.
Unidade lectiva: Demografia da Sociedade Portuguesa.
Seminario de << Investiga<;ao em Servi<;o Social» como objectivo de:
Elabora<;ao de urn projecto de investiga<;ao.
Realiza<;ao de urn trabalho de investiga<;ao.
Produ<;ao te6rica sistematizada da investiga<;ao realizada.
Complementarmente com o Seminario havera o trabalho de
campo em ordem a realiza<;ao do trabalho de investiga<;ao
para o qual o aluno dispora de 14 H por semana.
·
Seminario, com o seguinte objectivo:
- Realiza<;ao de urn trabalho de investiga<;ao na area de
Servi<;o Social .
Funcionamento
5.2.4.1. - As Cadeiras Te6ricas, Seminario de Investiga<;ao
e Trabalho de Campo decorrem durante todo o
ano lectivo, Demografia da Sociedade Portuguesa
e uma unidade lectiva com 30H.

Cadeiras de opt;ao
Comunica<;ao Social/Sociologia da Comunica<_;ao
Sociologia da Saude
Sociologia do Trabalho
Sociologia da Habita<;ao e Urbanismo
Hist6ria Econ6mica e Social
Hist6ria do Movimento Operario

Interven<;ao Social I 50 Anos de Fonna<;ao
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-

Planeamento Social
Economia Social
Teoria das Ideologias e ldeias Politicas
Novas Tecnologias
Informatica
Educa~ao/Pedagogia

Correntes de Filosofia Moderna
NOTA: Poderao ser criadas outras cadeiras de op~ao, integradas nos actuais
vectores estruturantes de forma~ao, de acordo com as necessidades de
especializa~ao profissionalo

Parametros gerais de

implementa~ao

do plano de estudos

lo -

Os metodos pedag6gicos devem possibilitar aos alunos recursos e oportunidades que lhes permitam uma compreensao das situa~oes concretas e o
desenvolvimento de uma atitude profissional.

2

Os programas das Cadeiras deverao estar orientados no sentido de possibilitarem a rela~ao do seu conteudo com a interven~ao social.

3

0

0

que em todas as cadeiras se criem espa~os lectivos de
sistematica e estruturada por parte do professor bern como
instancias de debate dos temas desenvolvidoso

E conveniente

-

exposi~ao

estabele~a

40 -

Sugere-se que cada cadeira

50

Possibilitar a existencia, consoante a programa~ao do ano lectivo e a
natureza das. Cadeiras, de Turmas Grandes para aulas te6ricas de Exposi~ao e sua subdivisao em Turmas «Praticas» pequenas o

60 -

Possibilidade de haver Cadeiras com cargas horarias diferenteso

7°

Os tempos lectivos terao a dura~ao de 1030 ou 2 Horaso

-

Op~ao

metas minimas de aprendizagemo

80

As Cadeiras de

9

Para alem dos Seminarios previstos no Plano de Estudos, os GEP's de cada
ano podem introduzir outros Seminarios de acordo com os seus objectivoso

I0

0

podem ser semestrais, anuais ou unidades lectivaso

0 Certificado de Curso de vera explicitar, alem das Cadeiras te6ricas e
Seminarios, as experiencias de estagio devidamente tipificadas , mencionando as capacita~oes basicas ai adquiridas pelo aluno, assim como cursos
extra-curriculares reconhecidos pelo ISSSL.
0

0

-

llo -

Sera conveniente que a implementa~ao do novo Plano de Estudos seja
acompanhada pela actualiza~ao pedag6gica dos Professores de modo a
integrarem tecnicas de forma<;ao permanente e de pedagogia activa na
tradi~ao do ensino academicoo Esta actualiza<;ao nao devera implicar a
paraliza~ao da Escola, realizando-se em situa<;ao de exercicioo
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Plano de Estudos
ANEXO I
OBJECfiVOS DE CADA ANO

l.'ANO
GENER ICOS:
~ lntrod u~jo

as :ireas a de-

GENERICOS:

GEN ERICOS:

-

-

senvolvcr ao Ion go do

Curso:
-

lnforma c;ilo sobrc a actua<;Uo profissional em Servic;o Social:

-

Pr oporcio nar os fundamcn!Os para a anilise
s istc m <it ica e din3mi ca da
acc;<io hum a n a nas s ua s
dim ensOes psicol6gi cas e

3.' ANO

2.' ANO

-

~

[niciar o conhecime nto
da Teoria e Metodologia
do Servi~o Social:

Iniciar o conhecimento
da estrutura socia l. do
fenOmeno insti!Ucional
c da regular;iio de algumas ln stituir;{)es;
-

-~

De scnvo lver algumas
perspectivas de an<il isc
da sociedadc ponuguesa:

-

Temati zar e tipologiar
a s unidades do rea l
obscrvado:

Comprecnder a histOri a da
prot ec<;ao soc ia l e do

Servic;o Social:
-

Percepcio nar a di versidade da rca lidade soc i<..d ;

-

-

Dese n vo lve r a capacidade
de es tru!Urar;iio cognitiva
e de orga nizar;iio indivi dual de trabalho;

Trcinar a observac;iio e
a obs erva<;iio parti ci·
pantc:

-

Aprcndizagem da apl icar; oio dos m etodos quantitativos as CiCn cias Soc iais:

Aprendi 1.age m da aplica tfstica 3s Ck~ ncias Socia is:

il pcitica pro-

Desen vo lver a capa- dadc de rclacionar a
unidade de intervenc;ao
concrcta com o contex- to organi zativo e social
envolve n!C e com a estrutum global:

-

~ao da matemUtica e csta-

Aprendi zagcm da Teoria e Mctodologia Global d;~ I ntcrvem;iio Socia l;
Inicia~ iio

Perspectivar o quotidiano como cspac;o de relar;iio c de interven<;iio.

5.' ANO

G ENERICOS:

ln trodu <;:io a teo ri as globais de interven ~ao;

fissional atraves de um
est3g io b<lsico de Servi- c;o Social. numa unidade de int ervcn~ao social concrcta que possibilite o trcino da metodologia de intervenc:;3o
c de tCc ni cas especificas:

Dcsenvolver a capac i ~
dade de an:i li sc c de
d iagnOstico:

socio16gicas:
-

4." ANO

-

GENER ICOS:

Ap rofu nd amento da fonnat;ii.o cientifica a
nlvel organi zaciona l e
institucional e desen- volvimcnto da capac idadc de ioterve nc;:io.
numa unidade concreta.
integrada num detemli- nado sector:
Aprcnd izagem de metodologias espedficas
de intervem;iio soc ial com individuos/f<tm ilias
grupos . organi zar;Oes/
/i nst i iUir;Oes e sua
inserc;iio nos modc los
sectoriais:

Consolidar a fonnat;<lo
cientlfica cspcciali zada:
Elaborm:iio de um projccto de investigalj"iiO na
circa de SeTV i ~ Social.
Pcrccpc;<io da matriz inter-:;ectorial da ac<;iio c
sua re l a~iio com a estrutura globa l;
Aprendizagem da gcstiio da ac<;iio na unidadc
concre ta e no sector.

Aprcndizagem da Supcrvisiio:
Rc-situar a Teoria e a
Pd.tica de Servi<;o Social num contex to Cultural alargado . numa
perspcctiva de desenvolvimento:
Trcino de Supcrvisiio,
de modo a dcsenvo lver
uma pcrspectlva critica
face
pr3tica profissional espec iali zada;

a

DO GEP:

-

·- Preparar n aluno atra- ves de uma fonna<;iio
pr.itica laboratorial para
a relat;iio profi ss ional:

Treino da capacidade
de Ohsc r vac;ilo / Partidpante:

-- Comp ree nsiio d e urn
espa<;o institucional
concreto:
-

-

-

-

Comprcensiio de um
esp<tr;o de intervcnc;iio
profi ss ional:
Aquisi<;iio de c<Jpacidadcs c modos de inte·
racr;iio global.
De senvo lver a dimcn ·
siio sOcio-afectiva. in- ·rcrpessoal e: grupal.

-

a

Inicia<;iio pr.itica profissional atraves de um es1<igio b<is ico de Scrv ir;o Social. numa unidadc de irllcrvc n<;iio
social concrc ta, que
possibilitc a ahorda·
gem du mc todnln!!ia
de intervcn~;Un c rrc ino
de algumas tCcnJc:l..,
cspccificas:

Consolidar e apmfundar a formar;:lo aplicada
c tCcnica em ordem
int erven~ao profissional:

a

Uti li zar mctndologias.
no :"unhiln
St.'t,:torial:

espcc ifit'a~

Expe ri~n,·ra de trah;!
lht l j)l\'-prtlfi,..,lllllal l'l l
ll'mildo ~_·pm'''1f11' 11tllll
dad~.· d~..·
llh.:n to

fa . , l'-.
d~.·

DO SEM INARIO:

DO SEM INAR IO:
-

urn

~.k-.~.· n''"''

da-.

dill'l\·n~t·,

lllt'[tllh,J ••:-:Ic .1 ....

pn x·c.,~~~

,k 1n
Aplica<;iio da mctodoICI"YL'll1.:au :
logia global de intc rvenc;cl:o;
- - Dcscnvolvcr a L'apac •dadc de intervcn,:lo
Desenvolver a capacinos sub-sectores c de
dade de rc lacion ar a
articula<;iio entre :lreas
unidade c interven<;ao
funcionai s.
concreta com o contexto organizativo c social
cnvolvente e com a cstrutura global.

-

Aq ui s ir;iio de d ifereotcs
conceitos e pcrspectivas de an<ilisc sobrc
In stit ui<;Oes e Organi ·
zac;Oes Socia is.

DO SEMINAR IO
DE INVESTIGA(AO:

DO GEP:

DO GEP:

DO SEMINARIO:

Es tudo da Problcmcitica Sec torial em articul ac;iio com a intcrvcn<;<io
profissional .

E.<otudo e aprofundamen~
to da PmblemUtica Sectorial com vista intervenc;ii.o no quadro das
Politicas Soc iais.

a

Realiza<;ito de um tra·
ha lho de in vcstigar;ao
na area de Servir;o Socia I.

Interven\(ao Social I 50 Anos de Fonna\(ao
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QUADRO GERAL

Cursos TeOricos, Semin3rios e GEP's, por anos e vectores curriculares, incluindo a carga hor:irin de cada inst<incia

1.' ANO

2.' ANO

H IS

3.' ANO

HIS

Hist6ria das instiiUi c;oes

,Teoria c metodologia do

Teoria e metodologia do

sociais e do servi i!:O so

servi<;o social

servic;o soc ial II

8

4. ' ANO

4/2

Me10dologias especfficas
de intcrven~iio em scrvi ~

Seminririo de inv estiga ~
<;iio em servic;o socia l

<;o soc ial

Filosofia e deontologia
do servic;o social

cia]

- -- -- ---,Poll1k·a soc: ial

HIS

HIS

HIS

5." ANO

- -- - -- - r-3

Administra~clo

Superv is<io em servi<;o
social (b)

socia l

Economia Ponugucs a

4

(a)

-

Economia

-

- -- - - - f---

Desenvolvim ento econ6mico-social (a)

Sociologia da organiza«;ii.o social (a)

Sociologia

Antropologia cultural (a)

Sociologia da t: ultura
portuguesa

Sociologia da vida quotidiana

gera l

4

2

-- -- -+--+· - ----- -+- +-------- - -:-

Psicologia geral (a)
- · -- -- - - -1---- -fTeorias da pcrsonalidadc 3

Psico logia soc ial

Psicologia do dcsenvo lvimcnto (<.~)

Psicopatologia

(e)

Ps icosoc io lo gia da s
(e)

organiza~Oes

--- - -- - -t- - t--- - - - -+----t- - -- -----+-- ·t-·--- - -- -1---·-- ·- - ---· - Nor;Oes gerais de direi -

Direito d a familia

10 (a)

(a)

MCtodos e tCcnicas de
invcstigm;iio social I (a)

Metodos e tCcnicas de
investiga<;:lo soc ial II

Demografia da sociedacte
portuguesa (b)

------------ t--~------------1----+-----------r---+----------~--;------------:-

Matem<itica e estatist ica
para as ciencias so-

Matem<itica c cstatlstica
para as ciCnci as sociais I

ciais II (a)

- - - -- -+-+--- -----+-+- --- - --- ··----- ----+--- ~- - -- - ---,

Semimlrio de int cgra~fio
e s ensibiliza~ao (c)

Laborat6rio de comunica~ao

(a)

Semin3rio
Est<igio

23

~eminilrio
27

Estitgio

24/30

a) Scmestral

b) Unidade lccliva (30 h)
c) Ver model o de ano

d) Em articula~8o dirccta com o Semimirio de lnvestigac;ii.o
e) Unidade lectiva com opc;iio obrigat6ria por uma

em imlrio
6/20 Est<ig io

23125

24

30

Trabalho de
Campo (d)

14

24

