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1.0 MESTRADO EM SERVI(;O SOCIAL 

Introdu~iio 

No dia 6 de Novembro de 1987 realizou-se a Abertura Solene do 1. 0 Mestrado 
de Servi90 Social em Portugal, ao abrigo de urn protocolo de interdimbio estabelecido 
entre a Pontificia Universidade Catolica deS. Paulo eo Institute Superior de Servi9o 
Social de Lisboa, tendo-se deslocado expressamente a Lisboa para este fim o Magni
fico Reitor da PUC-SP. 

Este acto solene, que se realizou na Sala dos Espelhos do Pahicio Foz, contou 
corn a presen9a de altas individualidades Portuguesas e Brasileiras das quais destacamos: 

- 0 representante de Sua Excelencia o Sr. Presidente da Republica - Professor 
Doutor Meira Soares - Reitor da Universidade Classica de Lisboa 

- Reitor da Pontificia Universidade Catolica de S. Paulo - Professor Doutor 
Luiz Eduardo Wanderley 

- Embaixador do Brasil - Dr. Costa e Silva 
- Reitor da Universidade Tecnica de Lisboa- Professor Doutor Sim6es Lopes 
- Reitor da Universidade Catolica Portuguesa - Rev. cto Doutor Bacelar de Oli-

veira 
- Vice-Presidente da Junta Nacional de Investiga9ao Cientifica e Tecnologica -

Dr. Mario Abreu 
- Presidente do Grupo Parlamentar de Educa9ao - Dr. Fernando da Concei9ao 
- Director Adjunto do Servi9o de Educa9ao da Funda9ao Calouste Gulbenkian -

Dr. Cardoso Alves 
- Governador Civil de Setubal - A. S. Irene Aleixo 
- Subdirector Geral dos Cuidados de Saude Primaries- Dr. Coelho Lima 
- Subdirector Geral das Organiza96es e Recursos Humanos - Dr. • Grabriela 

Cas tela 
- Representante do Director Geral da Comunica9ao Social 
- Representante do Director Geral da Seguran9a Social 

No ambito destas solenidades realizou-se no dia 5 de Novembro no Institute Supe
rior de Servi9o Social uma Conferencia proferida pelo Professor Doutor Luiz Eduardo 
Wanderley sabre o tema: «Movimentos Sociais - Aspectos Economicos, Sociais e Poli
ticos». 
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Programa da abertura solene do 1. 0 Mestrado de Servi~o Social 

I. Can<;:6es estudantis medievais interpretadas pelo coro da Universidade de 
Lis boa 

II. Discurso de Abertura proferido pela Directora do Instituto Superior de Ser
vi<;:o Social 

Ill. Ora<;:ao de Sapiencia sobre o tema: «Universidade e Forma<;:ao em Servi<;:o 
Social» proferida pelo Magnifico Reitor da Pontificia Universidade Cat6-
lica de S. Paulo. 

Da esquerda para a direita: Rei tor da PUC - Professor Doutor Luiz Eduardo Wander//ey; Embai
xador do Brasi/ - Dr. Costa e Si/va; Representante de Sua Excelencia o Senhor Presidente da Repu
blica -Professor Doutor Meira Soares; Directora do I.S.S.S.; Reitor da Universidade Tecnica -
Professor Doutor Simoes Lopes; Reitor da Universidade Cat6/ica Portuguesa - Reverendo Doutor 
Bace/ar de 0/iveira; Vice-Presidente da Junta Naciona/ de lnvestigm;iio Cient(jica e Tecno/6gica -
Dr. Mdrio Abreu 
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Discurso de Abertura proferido pela Directora do ISSS Prof. a Maria Augusta Negreiros 

- Ex. mo Senhor representante de Sua Excelencia o Senhor Presidente da Repu-
blica, na pessoa do Magnifico Reitor da Universidade Classica de Lisboa 

- Ex.mo Senhor Embaixador do Brasil 
- Magnifico Reitor da Universidade Tecnica 
- Magnifico Reitor da Universidade Cat6lica 
- Ex. mo Senhor Vice-Presidente da Junta Nacional de Investiga9ao Cientifica e 

Tecnol6gica 
- Ex. mo Senhor Director Geral adjunto do Servi90 de EduCa9iiO da Funda9iiO 

Calouste Gulbenkian 

Excelentissimas Senhoras 

Excelentissimos Senhores 

Na qualidade de Directora do Institute Superior de Servi9o Social, come9o por 
apresentar as Boas Vindas a V. as Ex. as, agradecendo a vossa participa9ao neste acto 
presidido por urn representante de Sua Ex. a o Senhor Presidente da Republica que 
assim se quis tambem associar a esta cerim6nia, e a quem de urn modo especial quere
mos exprimir os nossos mais profundos agradecimentos . 

0 Institute Superior de Servi9o Social e a mais antiga escola do nosso Pais, tendo 
comemorado em 1986 o seu cinquentenario. 

Criado em 1935 corn o objective de formar Assistentes Sociais desenvolveu-se 
ao longo destas cinco decadas sem perder de vista o objective inicial, mas acompa
nhando sempre as altera96es e a dinamica social da realidade s6cio-hist6rica da socie
dade portuguesa. 

Do percurso desta Escola, salientamos alguns momentos que nos parecem signifi
cativos no quadro do presente acto. 

0 reconhecimento oficial da Escola em 1939 pelo dec. 30 135 de 14 de Dezembro, 
o reconhecimento do Curso de Servi90 Social como Curso Superior em 3 de Outubro 
de 1961. 

A admissao como membro da Comissao Portuguesa de Conferencia Internacio
nal de Servi90 Social em 1966. 

A admissao como membro da International Association of Schools of Social Work 
em 1973. 

No momento presente o Institute Superior de Servi90 Social de Lisboa tern desen
volvido uma dinamica de altera9ao a nivel Juridico-Institucional e a nivel Cientifico
-Pedag6gico. 

Assim, foi constituida em Abril de 1986 a Cooperativa Institute Superior de Ser
vi9o Social como forma de ultrapassar a indefini9ao juridica que se arrastava ha mais 
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de uma decada e de edificar uma entidade que prossiga de forma estavel a assumpc;ao 
da responsabilidade social desta instituic;ao. 

Simultaneamente, houve a preocupac;ao de envidar todos os esforc;os, tendentes 
a uma cada vez maior qualificac;ao cientifico-pedag6gica de modo a acompanhar os 
conhecimentos te6ricos a nivel internacional e permitir uma qualidade de investigac;ao 
que venha enriquecer ou alargar esse campo de conhecimentos na area do Servic;o Social. 
Desta forma, alterou-se o Piano de Estudos Curriculares que actualmente se desen
volve ao longo de cinco anos, tendo sido incluidas ou alargadas areas consideradas 
relevantes numa linha de especializac;ao, tais como Metodologias especificas de inter
venc;ao em Servic;o Social, Administrac;ao Social, Politica Social, Sociologia da Cul
tura Portuguesa, Demografia da Sociedade Portuguesa e Investigac;ao em Servic;o Social. 
Efectivamente, o Assistente Social hoje para intervir na sociedade actual e na comple
xidade dos problemas sociais que esta cria, necessita de urn aprofundamento te6rico, 
que proporcione a visao da relac;ao entre os rnicro-fen6menos sociais ea macro-estrutura 
da sociedade moderna. 

Para tanto, propiciaram-se as condic;oes necessarias a concessao do grau de licen
ciatura e implementou-se a constituic;ao de urn Conselho Cientifico integrado por docen
tes doutorados de reconhecido merito e competencia. 

Nao existindo em Portugal Post-Graduac;ao em Servic;o Social, o que se torna. 
de grande importancia para o desenvolvimento da investigac;ao nesta area, selecciona
mos o Brasil, de entre os paises actualmente detentores de Post-Graduac;ao em Servic;o 
Social, por ser aquele que embora geograficamente distante, mantem connosco fortes 
afinidades s6cio-culturais e linguisticas alem de apresentar do ponto de vista do desen
volvimento da area de Servic;o Social, instituic;oes academicas de grande credibilidade 
cientifica como e o caso da Pontificia Universidade Cat6lica de Sao Paulo. 

Nao podemos neste momento deixar de expressar o nosso mais profundo agrade
cimento e aprec;o na pessoa do Magnifico Reitor da Pontificia Universidade Cat6lica 
de Sao Paulo, Professor Doutor Luiz Eduardo Wanderley, que temos a honra deter 
presente entre n6s, pela forma como a PUC sempre encarou desde o nosso primeiro 
contacto em 7/6/85 a possibilidade de virmos a estabelecer uma colaborac;ao academico
-cientifica e o grande estimulo que para n6s constituiu a sua incondicional disponibili
dade, o que permitiu a efectivac;ao em menos de urn ano de urn Protocolo de inter
cambio, cuja assinatura se efectuou a 23 de Abril de 1986. 

Desta forma, foi possivel ainda no ano lectivo 86/87 dar inicio em 7 de Fevereiro, 
ao 1. 0 Mestrado em Servic;o Social, realizado ao abrigo deste protocolo e sob a res
ponsabilidade e orientac;ao cientifica da Pontificia Universidade Cat6lica de Sao Paulo. 
Encontrando-se neste momento ja a decorrer o 3. ° Curso do referido Mestrado que 
e ministrado pela Professora Doutora Ursula Karsch da PUC-SP. 

Este protocolo e a consequente realizac;ao do Mestrado vem permitir o desenvol
vimento academico cientifico da area de Servic;o Social, no qual esta igualmente empe
nhado o Instituto Superior de Servic;o Social do Porto e, consequentemente, o incre
mento da investigac;ao cientifica em Servic;o Social no contexto da realidade portuguesa, 
nao s6 permitindo ao corpo docente o prosseguimento na carreira como tambem e 
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principalmente qualificando no quadro academico esta Escola e o proprio ensino de 
Servi90 Social. 

Para a concretiza9ao deste projecto, contamos corn o apoio da Junta Nacional 
de Investiga9ao Cientffica e Tecnol6gica e da Funda9ao Calouste Gulbenkian, entida
des as quais publicamente na pessoa dos seus ilustres representantes manifestamos os 
nossos mais vivos agradecimentos. 

Nao podemos deixar de lamentar a ausencia oficial do Ministerio da Educa9ao 
corn o qual temos mantido, atraves da Direc9ao Geral do Ensino Superior, urn longo 
e moroso processo de rela9ao em ordem a obten9ao do grau de licenciatura. Processo 
que tern encontrado alguns obstaculos a sua resolu9ao. Nao que nos sintamos discri
minados ou vftimas de uma situa9ao. Habituados que estamos a fazer a leitura dos 
movimentos e fen6menos sociais, tambem este processo nos serve coma objecto de 
analise e questiona9ao. Prosseguiremos urn dialogo aberto que esperamos venha a cul
minar corn a concessao do grau de licenciatura. 

Efectivamente, existindo neste momento bases legais que o possibilitam e quali
dade pedag6gico-cientffica publicamente reconhecida (coma o presente acto o demons
tra), nao podemos deixar de assinalar a contradi9ao manifesta de esta Escola ter obtido 
em primeiro lugar reconhecimento a nivel internacional por uma Universidade de tao 
elevada credibilidade cientffica comae a Pontiffcia Universidade Cat6lica de Sao Paulo, 
podendo tambem referir as Universidades de Michigan e Minesota as quais manifesta
ram ja a pretensao de iniciar urn intercambio cientifico corn este Instituto. 

Pretendemos tambem salientar o alto significado que atribuimos ao presente acto 
de Abertura Solene do 1. 0 Mestrado em Serviyo Social no que ele representa de conso
lidayao do Protocolo estabelecido entre as duas instituiyoes, de coopera9ao e inter
cambio entre os nossos dais paises em ordem ao desenvolvimento da lingua e das cul
turas portuguesa e brasileira, das Ciencias Sociais em geral e do Servi9o Social em 
particular. 

Chegou o momento de apresentar o Magnffico Reitor da Pontiffcia Universidade 
Cat6lica de Sao Paulo, o Professor Doutor Luiz Eduardo Wanderley, personalidade 
sobejamente conhecida na comunidade cientffica internacional que para alem de outras 
qualifica96es, e doutorado em Ciencias Sociais tendo desenvolvido investiga9ao nas 
areas de Mudan9a Social, Educa9ao Popular, Movimentos Sociais e tambem sabre 
a tematica da Universidade, tendo varias publica96es sabre estes temas, o qual vai 
proferir a sua ora9ao de sapiencia subordinada ao tema: «A Universidade e a Forma-
9ao em Servi9o Social». 

Proferido pela Directora do I.S.S.S. 
Maria Augusta Negreiros 
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Ora~ao de sapiencia proferida pelo Magnifico Reitor da Pontificia Universidade 
Catolica de S. Paulo- Prof. Doutor Luiz Eduardo Wanderley 

Ex.mo Senhor Representante da Presidencia da Republica, Magnificos Reitores, 
Senhor Presidente da Junta Nacional de Investiga~ao Cientifica e Tecnologica, Senhor 
Embaixador, Directores, Senhora Directora do lnstituto Superior de Servi~o Social, 
minhas Senhoras e me us Senhores. 

E uma grande satisfa~ao para a PUC de Sao Paulo e para mim estar aqui nesta 
cerimonia, oficializando, formalizando este Mestrado de Servi~o Social, que e urn pro
jecto concreto entre duas institui~6es de ensino superior e que a partir deste momento 
consolida uma possibilidade ainda maior de novos projectos, espero, irao se concretizar. 

Foi-me pedida uma palavra sabre a Universidade e o Servic;o Social. Eu tentarei 
abordar a/guns aspectos que me parecem jundamentais hoje, da ciencia e da Univer
sidade, na America Latina e no Brasil, e que certamente tern rejlexos na realidade 
europeia. 

E sabido que o desenvolvimento cientifico e tecnologico e condicionado social
mente na medida em que depende das demandas que a sociedade, os governos, as 
empresas fazem da universidade e da propria ciencia. E condicionado tambem pela 
Historia, os proprios cientistas e pesquisadores que trabalham nessas redes de conhe
cimento. 

Se a Universidade e por excelencia o local de produ~ao e difusao do conheci
mento, nas ultimas decadas tern havido urn processo novo, e o conhecimento fugiu 
da Universidade e se colocou nos governos, nas for~as armadas, nas empresas, nos 
institutos isolados, questionando a propria missao da Univ~rsidade. Em varios paises 
do mundo e principalmente nos paises subdesenvolvidos, tern havido urn processo de 
transferencia de conhecimentos dos paises centrais para os paises perifericos que tern 
dificultado o conhecimento da nossa propria realidade. Essa transferencia de ciencia 
e de tecnologia se faz falsamente na aplica~ao dos processos e nao na produ~ao dos 
processos cientificos. 

Por outro !ado, ao menos no continente latino-americano, e no Brasil em particu
lar, os processos de dependencia que nos temos ao nivel economico, social, politico, 
cultural, corn os paises desenvolvidos, geram na cultura e na educa~ao, urn rnirne
tisrno cultural e irnporta~ao de modelos, teorias, inadequados a nossa propria reali
dade. Tern havido urn esfor~o, nos ultirnos vinte anos, nessa adequa~ao, mas infeliz
rnente, nos ainda dependernos das constru~6es teoricas e metodologicas externas ao 
nosso pais. 

Urna segunda reflexao que eu gostaria de fazer e que em rela~ao a ciencia que 
vern sendo produzida hoje nos Estados Unidos, na Europa e nos paises perifericos, 
pelo rnenos dois rnitos estao caindo por terra: urn mito, de que o progresso se daria 
pela ciencia. Infelizrnente nos vernos que apesar de todo o avan~o cientifico e tecnolo
gico do rnundo, os problernas sociais cada vez se agudizam rnais. 0 outro mito e de 
que a ciencia seria a solu~ao para todos os problemas da humanidade. Infelizrnente 
tambern, percebernos que nao e isso que acontece. Ha zonas cinzentas, ha irracionali
dades, ha factores human os que a ciencia ainda nao consegue cap tar nern prever . Nesse 
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sentido, e muito dificil urn planejamento social que resolva os problemas candentes 
postos hoje a humanidade. 

A pesquisa cientffica que foi pensada como urn acumulo de conhecimentos e for
ma9a0 de pesquisadores que trariam juntas solw;oes para os problemas pniticos, tam
bem nao e verdadeira. 

Se em alguns momentos e lugares essa pesquisa tern avan9ado, no conhecimento 
global das sociedades ha uma carencia ainda muito profunda. 

Existe alguma dificuldade na distin9ao entre ciencia e tecnologia. As universida
des se propoem fazer pesquisa pura e pesquisa aplicada. 

Nos cremos que a politica cientffica que tern predominado na maioria dos pafses 
envolve outros criterios politicos na distribui9ao de poderes e na distribui9ao de recur
sos e tern dificultado o avan90 cientffico e tecnologico. 

Numa palavra, para sintetizar esta reflexao: a ciencia ea tecnologia nao eliminam 
a politica, ou seja, e a vontade colectiva dos cidadaos, a vontade dos proprios pesqui
sadores e docentes, da comunidade e universidade cientifica que deve condicionar e 
balizar a produ9ao. 

Nos sabemos que hoje ha, inclusive, sigilo em rela9ao a alguns conhecimentos 
cientfficos - a energia nuclear, por exemplo - que esta afectando ate o futuro da 
humanidade, e ao qual os cientistas nao tern acesso. 

E fundamental, pois, que as comunidades cientificas universitarias tenham acesso 
total as informa96es cientfficas e tecnologicas, participando nao so nas informa96es, 
mas participando tambem nas decisoes sobre essas politicas. 

Uma terceira reflexao vai no sentido de dizer que na Universidade, tradicional
mente, historicamente, havia uma concep9a0 de uma forma9a0 geral, de uma forma-
9iiO completa do cidadao, do intelectual. A partir de urn certo momento de desenvol
vimento da sociedade se deu uma superespecializa9a0 do conhecimento universitario 
e nos partimos para uma forma9ao profissionalizante que tern limitado, perdido inclu
sive, na sua missao mais profunda, a propria natureza da universidade. 

Refatar umajormar;ao integral que seja capaz de dar organicidade aos currfculos, 
aos programas, aos cursos, que seja capaz de unijicar o comum eo particular, o social 
e o individual, o local, o nacional e o mundial, e o grande desajio que se coloca ho)e 
para uma jormar;iio universitdria. 

0 proprio conhecimento capitalista levou a uma especializa9ao crescente das cien
cias, em sectores, tendo muito mais em vista o mercado de trabalho do que realmente 
uma forma9iiO competente de todos os cidadaos. A subdivisao das varias areas cienti
ficas e tecnologicas, cada area inclusive, corn o seu estatuto teorico proprio, tern difi
cultado urn conhecimento global e abrangente da realidade. 

Na Universidade uma concep9ao de departamento ligada a uma area muito espe
cffica do conhecimento tern dificultado a interdisciplinaridade. A Universidade se isola 
cm unidades academicas, os proprios campos arquitectonicos sao montados de forma 
a dividir o conhecimento, a nao integrar o conhecimento, e as dificuldades metodolo
gicas que cada ciencia vai encontrando na analise da realidade tern dificultado essa 
visao global, absolutamente necessaria. 
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Isto posto, que eram mais umas reflex6es gerais, eu vejo que a Universidade hoje, 
a nivel mundial, deve enfrentar os desafios historicos, sem os quais ela vai perder 
o seu significado, o seu sentido. 

Problemas como o desarmamento, problemas da paz, problemas da ecologia e 
meio ambiente, problemas da violencia, da pobreza, dos direitos humanos e uma serie 
de outros, sao os grandes problemas deste momento historico. E a Universidade deve 
responder a esses desafios, na sua propria capacidade e qualifica<;:ao. 

Sempre se diz que a Universidade e urn espa<;:o de autonomia, autonomia acade
mica, administrativa, financeira e politica. 

Mas so se entende autonomia da universidade se essa autonomia estiver vinculada 
a sua responsabilidade social. 

Cada vez mais se exige da Universidade urn compromisso efectivo corn a solu<;:ao 
desses problemas fundamentais e corn as necessidades basicas das maiorias das popu
la<;:6es. A Universidade tern por missao formar, educar, mas ela vai formar intelec
tuais, tecnicos, tecnologos, profissionais competentes, criticos, capazes de intervir de 
modo proprio na sua realidade local, regional e nacional. 

0 conhecimento que vem sendo produzido na Universidade muitas vezes nao chega 
a popula<;:ao. Esse conhecimento fica documentado dentro da institui<;:ao e tern dificul
dades em ser difundido para as popula<;:6es, e talvez a maior dificuldade que a Univer
sidade enfrenta para cumprir a sua missao e exactamente a interdisciplinaridade. 

E sabido como e complexo metodologicamente a questao de pesquisas que, ao 
se especializarem em determinado tema ganham em profundidade mas perdem em gene-
ralidade. ' 

Esse equilibrio entre uma pesquisa que seja capaz de conhecer profundamente 
urn tema, mas ter uma dimensao universal e realmente muito complexo e todos nos 
que fazemos pesquisa conhecemos isso. 

Algumas experiencias que tern surgido no ambito mundial, nas universidades, sao 
pesquisas colectivas que abordam temas concretos interdisciplinares: a problematica 
urbana, a problematica da terceira idade, as quest6es do desenvolvimento sao temas 
abrangentes que permitem angulos teoricos e posturas metodologicas integradas e que 
sao potencialmente uma possibilidade dessa interdisciplinaridade da Universidade. 

Por fim, as Universidades, as sociedades cientificas, devem reivindicar cada vez 
mais a sua participa<;:ao nos governos, nos orgaos de planejamento, nos orgaos de 
decisao. So assim a Universidade vai ter possibilidade concreta de interferir decisiva
mente na vida das na<;:6es. 

Algumas palavras sabre Serviro Social nesse contexto universitdrio. 
Foi adoptado pelo proprio Instituto que a necessidade formativa e profissional 

do Servi<;:o Social se vincula aos contextos sociais, economicos e socio-culturais. 
Nos fins do seculo XIX ate aos anos 50 deste seculo e que o Servi<;:o Social se 

definiu como uma disciplina profissional separada das demais areas de conhecimento. 
Para isso, alguns paises deram o estatuto teorico-academico ao Servi<;:o Social. 

Outros paises ainda nao reconhecem o Servi<;:o Social como uma area de conhecimento 
propria. 
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Essa formac;:ao academica reconhecida tern sofrido a influencia de varias corren
tes teoricas . 

No proprio continente latino-americano nos sofremos a influencia do idealismo, 
da doutrina social catolica, a influencia norte-americana foi decisiva principalmente 
nos ultimos vinte anos - os famosos estudos de casos, de grupo, do desenvolvimento 
em comunidade -; nos ultimos anos tern havido, inclusive, uma influencia do pro
prio marxismo, e na America Latina, e no Brasil em especial, esta-se fazendo urn esforc;:o 
de reconceituar o proprio Servic;:o Social - a busca de urn modelo teorico-pratico que 
seja adequado a realidade latino-americana, a nossa realidade brasileira. 

Esse esforc;:o de reconceituac;:ao teve, inclusive, impacto na propria Europa. Aqui 
mesmo em Portugal chegou a haver seminarios de estudos sobre essa reconceituac;:ao 
do Servic;:o Social que teve influencia no proprio Instituto. 

E evidente que a medida que a propria sociedade se desenvolve, vao surgindo 
novas perspectivas teoricas e metodologicas e o Servic;:o Social tern que se adequar 
a essas perspectivas . 

Sabemos todos que hoje ha uma crise das politicas de bem estar social, e uma 
crise no proprio Estado. 

Definir, entao, qual e a posic;:ao especifica do Servic;:o Social dentro dessa crise 
do Estado, da crise das politicas de bem estar social, eo caminho que o Servic;:o Social 
vai ter que encontrar. 

Alguns cientistas sociais apontam processos como o da desburocratizac;:ao, da des
centralizac;:ao, da autonomizac;:ao como caracteristicas novas as quais o Servic;:o Social 
deve responder. 

Lendo a historia do Instituto de Servic;:o Social, no Piano de Estudos do Instituto 
em 84, aparecem tres perspectivas que me parece dao conta, urn pouco, desse baliza
mento novo do Servic;:o Social. Diz o Piano de Estudos: 

«Ao nfvel cognitivo promovendo a injormar;ao, jomentando a compreensao do 
juncionamento da estrutura social e das jormas de utilizar;ao dos seus recursos. » 

«A nfvel relacional, jacilitando o desenvolvimento das relar;oes interpessoais e gru
pais, capacitando para o assumir de novas papeis e estimulando os 6rgaos de comuni
car;ao e expressao.» 

«E a nfvel organizativo, promovendo a interacr;ao entre os cidadaos, organiza
r;oes e estruturas societais, accionando ou criando novas recursos sociais e desenvol
vendo a participar;ao e capacidade organizativa dos indivfduos e grupos. » 

Estao ai alguns marcos objectivos da intervenc;:ao social como e pensada moder
namente. 

Mas tudo isso so vai ganhar sentido se o Servic;:o Social, como profissao, tiver 
a sua utopia. Sem utopia nao existe Universidade, nao existe ciencia, nao existe pra
tica social. 

Quale a feliz utopia dos nossos tempos? Ea construc;:ao de uma sociedade demo
cratica, e mais fraterna. Eis ai o ideario do Servic;:o Social. 

0 Instituto Superior de Servic;:o Social tern a dar excelentes contribuic;:6es a socie
dade portuguesa. Em colaborac;:ao corn a PUC de Sao Paulo quer dar urn salto quali-
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tativo na forma9ao dos seus docentes. Ai se inicia este processo do Mestrado em Ser
vi9o Social. 

Certamente as Universidades aqui presentes, e o proprio Ministerio da Educa9ao 
assim o confirmam. Saberao entender o que significa esse novo salto que o lnstituto 
pretende realizar e colaborar decisivamente corn esse esfor90 do lnstituto. 

Grato por sua aten9ao. 
Muito obrigado. 

\ 
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PONTIFI"CIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SAO PAULO 
REITORIA 

Proto colo de Intencoes que entre si c~ 

lebr am a Pontifi c i a Universidade Cato
li ca de Sao Paulo, representada pelo 
Reitor Prof . Dr . Lui z Eduardo Waldemarin 
Wanderley , dor avante de nominada PUC/SP 
e o In stit ute Superior de Servico S~ 

cial de Li s boa , representado pela Pr~ 

sidente do Con se lho Dir ect ive Maria Au 
gusta Negreiros , Ass ist e nt e Social, d~ 
ravante denominado I.S.S.S.L., confor
me condicoes co nsta nt es das clausulas 
a seguir: 

Cliusula Primeira: A PUC/SP e o I.S.S.S.L., manifestam ne! 
te documento a intencao de cooperacao mutu a, na co ndu ca o de co~ 

venio s in~erinstitucionais na s areas de ens ino , pesquisa e exten 
sao . 

Clau~ula Seg und a: A coop eracao co nsistiri na tra nsferenc i a 
de conhecimentos e exper i e nc ia s entre professores e al un os da 
PUC/ SP e professores e a luno s do I . S.S.S. L., atraves de co nv en ios 
es pecif i cos. 

Cliusula Terceira: Compete i PUC /S P e o I.S.S.S,L. co nju n
tament e: 

a ) definir as linha s de progra ma cao em geral, deste proto
colo, atraves de plan os de trabalhos anuais, que espec~ 

ficarao as con dicoes e ativida des que serao desenvolvi 
das de modo co njun to; 

b) designar a coor denacao , conju nta de dua s pessoas, sendo 
um a de cada e nt id ade conve ni ada; 

c ) responsabilizar-se pela part i c ip acao de pessoal da PUC/SP 
e do I.S.S.S.L.; 

d) indicar os locais das ativ idade s que se rea l izarao, se~ 
do no Bras il pela PUC/SP e em Lis bo a pelo I.S.S.S.L.; 

e ) solicitar a obt e ncao de recursos financeiros para a rea 
li zacao das atividades. 

1o) . 
it-lu"l 
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PONTIFfCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SAO PAULO 
REITORIA 

Clausula Quarta : Compete a PUC/SP, integrar o pessoal do 
I.S.S.S.L. nas atividades desenvolvidas na PUC/SP (Sao Paulo). 

Clausula Quinta: Compete ao I.S.S.S.L., integrar o pes
soal da PUC/SP nas atividades desenvolvidas no I.S.S.S!L. (Li! 
boa). 

Clausula Sexta: A partir do presente Protocolo, cada at~ 
vidade dele decorrente sera objeto de contratos especificos , 
conjugando assim, os respectivos recursos humanos, materiais, 
fisicos e finahceiros aprovados pelas partes . 

Clausula Setima: Questoes oriundas que possam surgir so
bre este Prbtocolo sErao resolvidas em comum acordo entre o 
Reitor da PUC/SP (Brasil) e a Presidente do Conselho Directive 
do I.S.S.S.L. (Portugal). 

Clausula Oitava: Este Protocolo tern efeito ate a rescisao 
por escrito por qualq~er das partes, corn pelo menos 60 (sesse! 
ta) dias de aviso previo . 

A presente declaracao e aqui assinada em 4 (quatro) vias 
identicas na pre~enca das testemunhas assinantes, para o fim 
de atingir a intencao do Protocolo. 

Sao Paulo, 23 de f bl l de 1986. 

IIJJX f< Lv!cvh.L~L~ . 
Luiz t;~~ d~~ley 
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)&u~.~L ieu ~(~fj?u~~~~ 
Maria £ugusta~~~reiros 

Presidente do Conselho Directive 

Testemunhas: 

1--~7 C~J.-1.-., h M.u»>vl! C:_..~k-~ 
q_:r.Le--l<~l 's v£,(9$ ', •' ',,;: .J ,c.:_ !;,i \ "'> 

c-...::.-

I.S.S.S.L. 
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1. ° Curso de Mestrado em Servi~o Social 

0 Curso de Mestrado realizado sob a responsabilidade e orienta<;:iio cientifica da 
Pontificia Universidade Cat6lica de S. Paulo, e efectuado parte em Lisboa e parte 
em S. Paulo e orientado por professores doutores do quadro da PUC-SP e por profes
sores doutores de Universidades Portuguesas desde que credenciados para este fim 
pela Comissao Geral de Post-Gradua<;:ao da PUC-SP. 

Durante o ano de 1987 foram ministrados ou iniciados os seguintes cursos: 

Hist6ria e Tendencias Te6ricas 
do Servi<;:o Social 

de 6 de Fev. 0 a 13 de Abril 

Politica Social 
de 6 de Fev. 0 a 12 de Junho 

Amilise Politico-Administrativa 
das Organiza<;:6es de Servi<;:o Social 
de 18 de Set. 0 a 19 de Nov. 

Metodologia Cientifica 
iniciado em 21 de Nov. 0 

Grupo de Mestrandos que iniciou o 1. 0 

Alcina Maria Martins 
Alcina Monteiro Areia 
Bernardo Alfredo Henriquez 
Dinah Ferreira 

- orientado pela Prof. a Doutora Myrian 
Veras Baptista da PUC-SP 

- orientado pela Prof. a Ora. Maria Ma
nuela Silva do I.S.E. - Universidade 
Tecnica de Lisboa 

- orientado pela Prof. a Doutora Ursula 
Karsh da PUC-SP 

- orientado pelo Prof. Doutor Jose Ma
dureira Pinto, da Faculdade .de Econo
mia, da Universidade do Porta. 

Mestrado em Servi~o Social 

- Professora no ISSS de Coimbra 
- Professora no ISSS do Porto 
- Professor no ISSS Lisboa 
- Professora no ISSS de Lisboa 

Francisco Branco - Professor no ISSS de Lisboa 
Hirondina Chitas - Professora no ISSS de Lisboa 
Maria Augusta Negreiros - Professora no ISSS de Lisboa 
Maria Beatriz Rosa Verdade Couto Trindade - Assistente Social na Direc<;:ao Geral 

Maria Dorita Pestana Anjo de Freitas 

Maria de Fatima Goulao 

Maria Helena Nunes 
Maria Isabel Teixeira 
M aria Jose Queiroz 
Maria de Lourdes Pinto 

Maria Manuela Leitao Fernandes 
Marilia Andrade 
Nuno Caiado 

Tilia Fonseca 
Maria Manuela Marinho 

dos Cuidados Primarios de Saude 
- Assistente Social na Administra<;:ao 

Regional de Saude do Funchal 
- Assistente Social no Centra de Segu-

ran<;:a Social de Setubal 
- Professora no ISSS do Porto 
- Professora no ISSS do Porta 
- Professora no ISSS de Lisboa 
- Assistente Social no Centra Regio-

nal de Seguran<;:a Social de Setubal 
- Professora no ISSS de Lisboa 
- Professora no ISSS de Lisboa 
- Assistente Social no Instituto de 

Reinser<;:iio Social 
- Professora no ISSS de Lisboa 
- Professora no ISSS de Lisboa 


