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PLANO DE ESTUDOS DO INSTITUTO SUPERIOR 
DE SERVI<;O SOCIAL DE LISBOA 

Aprovado ab abrigo da Portaria n.O 793/89 de 8 de Setembro onde pelos termos do n.0 3 
!he e reconhecido 0 grau de Licenciatura. 

1 - INTRODU<;AO 

Ao ser elaborado o presente projecto de Piano de Estudos, foram tidas em considera
~ao algumas das mudan~as que se tern operado na sociedade portuguesa. 

A dinamica actual do espa~o social, condicionado pela institui~ao de urn Estado de 
Direito, tern possibilitado a constitui~ao de diversos grupos sociais, diferenciados nas formas 
de expressao e nos interesses que prosseguem. Este facto determina, naturalmente, uma 
interac~ao plural , assente numa base de significa~ao comum e de expressao aut6noma, 
criando expectativas cuja nao realiza~ao conduz a frustra~ao do desejo a nfvel individual, 
a desinser~ao social e a novos problemas sociais. 

A diferencia~ao ea complexifica~ao crescente da popula~ao e da sociedade portugue
sa tern permitido urn maior acesso a instru~ao, a informa~ao e a novos modos de vida. 
Mas tern igualmente conduzido a uma maior opacidade do sistema, a urn maior distan
ciamento da rela~ao e ao desconhecimento dos recursos e das hip6teses de solu~ao. 

2 - ESPA<;O E PERFIL DO ASSISTENTE SOCIAL 

E neste cem1rio que poderemos clarificar o espa~o do Trabalho Social, que participa, 
entre outros, do esfor~o de uma sociedade para se produzir e se reproduzir e para actuar 
sobre si mesma. 

Intervindo no sentido de facilitar/produzir mudan~as sociais, o Assistente Social ac
tua especialmente nas inter-rela~oes do Homem/Sociedade, em ordem a serem alterados 
determiqados problemas, necessidades e situa~oes sociais. 

Neste contexto, a sua interven~ao consiste, fuhdamentalm~nte, em fomentar e desen
volver capacidades sociais, individuais e colectivas: 

-A nfvel cognitivo, promovendo a informa~ao, fomentando a compreensao do fun
cionamento da estrutura social e das formas de utiliza~ao dos seus recursos; 

- A nfvel relacional, facilitando o desenvolvimento das rela~oes interpessoais e gru
pais, capacitando para o assumir de novos papeis e estimulando formas de comuni
ca~ao e expressao; 
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- A nfvel organizativo, promovendo a interaq:ao e.ntre cidadaos, organizac;:oes e es
truturas societais, accionando ou criando novos recursos sociais e desenvolvendo 
a participac;:ao e capacidade organizativa dos indivfduos e grupos. 

Assim, afigura-se fundamental que, a partir do enquadramento te6rico do Se'rvic;:o So
cial e de algumas disciplinas estruturantes, o Assistente Social disponha de uma informa
c;:ao basica sob re a pessoa, a relac;:ao interpessoal, a sociedade, a organizac;:ao social, os 
recursos e a diversidade dos estilos de vida. 

Essa informac;:ao, para ser eficaz, ten:'i de ser integnida num processo de maturac;:ao so
cioemocional e expressiva necessaria a aprendizagem e desenvolvimento da relac;:ao pro
fissional. 

Situando-se o Assistente Social face quer a interlocutores cada vez mais capacitados, 
quer a uma rede institucional mais complexa, torna-se necessaria uma rigorosa informa
c;:ao te6rica, especffica e instrumentada, de modo a que a capacidade de analise te6rica 
se alie uma capacidade tecnica de intervenc;:ao, adequada a essa realidade social em mudanc;:a. 

Teni, pois, o curso de preparar os alunos para a compreensao global da pessoa, da 
sociedade e das situac;:oes, assim como para a intervenc;:ao global do Servic;:o Social e para 
a actuac;:ao especializada em instituic;:oes e situac;:oes especfficas e diferenciadas. 

Essa preparac;:ao inclui saber actuar face a pessoas corn outra autonomia e saber utili
zar as novas formas de participac;:ao. Implica igualmente ser capaz de assumir urn status 
tecnico qualitative, decorrente de uma formac;:ao cientffica, que deveni permitir ao Assis
tente Social relacionar-se de modo interdisciplinar na acc;:ao global. 

3 - ESTRUTURA DO CURSO 

Quer os cenarios prospectivos de evoluc;:ao da sociedade portuguesa elaborados a nf
vel oficial, quer analises realizadas pela Escola e por profissionais de Servic;:o Social, acon
selham a que se assuma na formac;:ao destes uma estrategia que mantenha urn vector de 
formac;:ao cientffica rigorosa e vise o desenvolvimento de competencias profissionais es
pecfficas. 

- Reforc;:ou-se a carga horaria ea dimensao cientffica das disciplinas da area de Ser
vic;:o Social, procurando desenvolver urn a atitude de investigac;:ao cientffica, nomea
dament atraves da introduc;: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;:6es desempenhadas por As
sistentes Sociais, integraram-se tambem neste curriculum as areas te6ricas de Ad
ministrac;:ao Social e Supervisao em Servic;:o Social. Os estagios curriculares sao 
uma instancia pedag6gica privilegiada que permite a compreensao efectiva dare
lac;:ao homem/sociedade ea apropriac;:ao de instrumentos tecnicos adequados, con
tribuindo decisivamente para o processo de maturac;:ao socioemocional e expressi
va do futuro Assistente Social. 

0 GEP- Os Grupos de Estudo e Pratica, instancia te6rico-pratica que integra o Es
tagio, a Supervisao dos mesmos e Seminarios tematicos, permite manter o que foi, e e, 
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uma das instancias mais eficazes da forma<;ao e talvez aquela em que a pedagogia mais 
tern permitido que o Instituto ultrapasse as limita<;6es do sistema escolar. E, tambem a 
que se tern mostrado mais criativa e mais estimuladora da criatividade, tao necessaria pa
ra a interven<;ao pnitica. 

Esta perspectiva assenta na suposi<;ao de que se torna cada vez mais imperioso que 
o Instituto habilite os seus alunos para o desempenho de fun<;6es precisas, concretas, corn 
objectivos especfficos que lhes permitam ter uma imagem bem definida do seu futuro de
sempenho profissional. Esta concretiza<;ao deve basear-se numa compreensao do quadro 
social, institucional e humano em que a sua actividade se insere. S6 assim se pode garan
tir a necessaria tlexibilidade profissional, a seguran<;a no exercfcio de fun<;6es eo dina
mismo para prosseguir uma forma<;ao e interven<;ao qualificada. 
0 1.0 e 2.0 ano constituem anos de forte forma<;ao te6rica. Nesse sentido foi suprimido 
o estagio curto de observa<;ao participante que existia no 2.0 ano. 0 1.0 contacto corn a 
realidade social sera realizado no quadro da Cadeira de Metodos e Tecnicas de Investiga
<;ao Social I. 

A forma<;ao intencionalizada para as areas de actua<;ao especffica foi concebida nos 
3.0 e 4.0 Anos de modo a incluir algumas disciplinas de integra<;ao te6rica- Metodolo
gias especfficas de Interven<;ao em Servi<;o Social: abordagem individual, grupal e fami
liar; Polftica Social; Psicossociologia das Organizac;oes e Sociologia da Cultura Portuguesa. 

Essa formac;ao especffica contempla nao s6 as areas que actualmente sao trabalhadas 
pelo ISSS (Seguran<;a Social, Saude, Habita<;ao e Urbanismo, Educac;ao e Ac<;ao Cultu
ral, Trabalho, Justi<;a, Desenvolvimento Rural) como preve a integrac;ao de novas areas 
exigidas pela evolu<;ao da sociedade portuguesa. 

Sao integradas novas disciplinas na area de Servic;o Social no 4.0 e 5.0 Ano- Super
visao, Investiga<;ao em Servi<;o Social e Administra<;ao Social, Comunica<;ao em Grupos 
Restritos, e ainda tambem no 5.0 ano 2 novas disciplinas (em alternativa) voltadas para 
a compreensao do Espa<;o Social Europeu: Interac<;ao Cultural em Sociedades Comple
xas e Polftica Social na Comunidade Europeia. 

4 - OBJECTIVOS GWBAIS DOS ANOS 

Ao definir a estrutura do Curso, parece ser conveniente estabelecer antes de mais os 
objectivos deste mesmo Curso. Estes objectivos devem ser encarados nao s6 para a totali
dade da forma<;ao mas escalonados numa diacronia em que se revele o seu desenvolvi
mento curricular atraves das grandes perspectivas globais. 

Pretende-se assim que o curriculum passe de uma primeira fase de introdu<;iio te6rica 
e de aquisi<;ao de instrumentos conceptuais basicos (I." e 2.0 Anos) a uma segunda, em 
que se desenvolve a percep<;ao do todo social e da globalidade da interven<;ao (3.0 Ano), 
e a uma terceira, em que a especificidade profissional se aprofunda de par corn a analise 
cientffica da realidade e da interven<;ao (4 .0 e 5.0 Anos). 

0 quadro n.0 I sintetiza estes objectivos globais a nfvel te6rico, a nfvel pnitico e a nf
vel relacional. 
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(OBJECTIVOS GWBAIS DOS ANOS - QUADRO I EM ANEXO) 

QUADRO I 
OBJECTIVOS GLOBAIS DOS ANOS 

1.• ANO 

- Introdu~o as areas 
de conhecimento, pers
pectivando historica
mente as instituic;6cs so
ciais eo Servic;o Social: 
- Sensibilizac;ao a pn!
tica e. problenultica 
social; 
- Maturac;ao socioc
mocional e expressiva. 

2." ANO 

- lntrodu~o a tematica 
sectorial c institucional; 
- Introduc;ao ao conhc
cimcnto ua sociedade 
portugucsa. 
- Pcrspcctivar a actua
c;iio pmtissional e adqui
ri r capacidades de ob
scrva\·ao c am!lise; 
- Maturac;ao socio
atectiva c interpessoal. 

ESTRUTURA DO CURSO 

1. 1.0 ANO 

1.1- OBJECTIVOS GERAIS 

3." ANO 

Pcrspectivar o quotidia
no, a cstmtum cultural c 
o simb61ico como cspa
c;o de rclac;iio c de intcr
venc;iio; 
- Introuuc;ao a globali
daue da intervenc;ao so
cial e trcino da mctodo
logia global de interven
c;iio c de t~cnicas cspe
cfficas; 
- Aprcndcr a a~sumir a 
rclac;iio protissional; 
- Iniciac;ao a pratica 
protissional. 

4." ANO 

- Pcrccpcionar a arti
culac;iio dos modclos 
scctoriais numa perspec
tivJ de ucscnvolvimcnto; 
- Situar o proccsso de 
acc;iio num contcxto cul
tural alargado; 
- Excrcitar a pratica 
protissional cspecftica; 
- Dcscnvolvcr tc6rica c 
pmticamcntc a aplicac;iio 
da mctodologia global c 
cspedtica de modo a 
f)Crmitir um compronlc
timcnto a nfvcl pcsso<~ c 
profissional com um 
proccsso uc acc;ao; 
- Trcino ua Supcrvisiio 
de modo a dcscnvolvcr a 
maturac;iio cmocional c 
gcrir o cnvolvimcnto 
rcssoal c protissional, 
adquirindo lUll distan
ciamcnto cdtko. 

- Introdw;ao as areas a desenvolver ao longo do Curso; 

s.• ANO 

- Produzir lUll trabalho 
de canlctcr cicntffico 
que sistcmatizc alguns 
vcctorcs da tcoria da ac
c;iio cm Scrvic;o Social; 
- Aprcnucr a gc
rir/administmr unidadcs 
de Aq:ao Social; 
- Aprccndcr a dimcn
siio do Espac;o Social 
Europcu pela 6ptica da 
divcrsidadc c intcmc~o 
cultural ou da PoJCtica 
Social. 

- Proporcionar os fundamentos para a analise sistematica e diniimica da actua~ao hu-
mana nas suas dimensoes psicol6gicas e sociol6gicas; 

- Compreender a hist6ria da protec~ao social e do Servi~o Social; 
- Percepcionar a diversidade da realidade social; 
- Desenvolver a capacidade de estrutura~ao cognitiva e de organiza~ao individual do 

trabalho; 
- Aprendizagem da aplica~ao da matematica e da estatfstica as Ciencias Sociais; 
- Informa~ao sabre a actua~ao profissional em Servi~o Social. 
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1.2. FUNCIONAMENTO 

1.2.1- No infcio do 1.0 ano urn Sernimirio intensivo de <<integrac;ao e sensibilizac;iio» 
(durac;ao de urna a duas sernanas) corn o objectivo de integrar o aluno na Es
cola, no Curso - funcionarnento; objectivos, estrutura curricular - e de o sen
sibilizar a problernatica profissional!institucional. 

2. 2.0 ANO 

2.1 - OBJECTIVOS GERAIS 

- Iniciar o conhecirnento da estrutura social, do fen6rneno institucional e da regula-
c;ao de algurnas instituic;oes; 

- Desenvolver a capacidade de analise; 
- Desenvolver algumas perspectivas de analise da sociedade portuguesa; 
- Ternatizar 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 socioafectiva, interpessoal grupal. 

2.2 - FUNCIONAMENTO 

Nao havendo estagios de observac;ao no 2.0 ano, o 1.<' contacto corn a realidade social 
far-se-a no quadro da cadeira de «Metodos e Tecnicas de Investigac;ao Social I» que deve
ra estruturar-se tendo em considerac;ao este objectivo. 

3. 3.0 ANO 

3.1 - OBJECTIVOS GERAIS 

- Introduc;ao a teorias globais de interven<;ao social; 
- Aprendizagern da Teoria e Metodologia Global da Intervenc;ao Social em unidades 

colectivas: bairros, cornunidades, organizac;oes; 
- Iniciac;ao a Pratica Profissional atraves de urn estagio basico de Servic;o Social, nurna 

unidade de intervenc;iio social concreta que possibilite o treino da rnetodologia de 
interven<;iio e de tecnicas especfficas; 

- Desenvolver a capacidade de relacionar a unidade de intervenc;ao concreta corn o 
contexto organizativo e social envolvente e corn a estrutura global. 
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3.2 - ESTRUTURA 

3.2.1 - GEP 

Come~a a funcionar no princfpio do Ano, corn 3 horas semanais, e tern os·seguintes 
objectivos: 

- Preparar o aluno atraves de uma forma~iio pnitica para a rela~iio profissional; 
- Inicia~iio a pnitica profissional atraves de urn estagio basico de Servi~o Social, nu-

ma unidade de interven~iio Social que possibilite a abordagem da metodologia de 
interven~iio e treino de algumas tecnicas especfficas; 

- Aplica~iio da metodologia global de interven~iio; 
- Desenvolver a capacidade de relacionar a unidade de interven~iio concreta corn o 

contexto organizativo e social envolvente e corn a estrutura global. 
3.2.1.1- Tera urn Seminario corn o objectivo de estudo da Problematica Sectorial do 

Estagio. 
3.2d.2 - 0 tempo de Estagio alargar-se-a a fim de superar a ausencia do Estagio no 

2.0 ano e permitir deste modo uma maior matura~iio socioemocional do a! u
no no contacto corn a realidade social. Assim, de Outubro a Mar~o tera uma 
carga horaria semanal de 6 horas e de Abril a Junho de 20 horas. 

3.3 - FUNCIONAMENTO 

3.3.1 - As aulas te6ricas decorrem de Outubro ate ao fim do 2.0 perfodo lectivo. Ex
cepto Teoria e Metodologia de Servi~o Social 11 que prossegue ate ao fim do 
ano corn 3 horas. 

3.3.2 - As cadeiras semestrais <<Psicopatologia>> e <<Psicossociologia das Organiza~OeS>> 
iniciam-se em Outubro e terminam no fim do 2.0 perfodo, tendo uma carga 
horaria de 2H/semana. Funcionando simultaneamente, os alunos optaram pe
la frequencia de uma. 

3.3.3 - Todas as aulas te6ricas, excepto Servi~o Social assim como o respectivo pro
cesso de Avalia~iio deveriio estar conclufdos no fim do 2.<' perfodo de modo 
a que os alunos fiquem corn o 3.0 perfodo disponfvel para realizar o.Estagio. 
A cadeira de Servi~o Social prossegue durante o estagio e e avaliada no final 
do ano. 

4. 4.0 ANO 

4.1 - OBJECTIVOS GERAIS 

- Aprofundamento da forma~iio cientffica a nfvel organizacional e institucional e de
senvolvimento da capacidade de interven~iio numa unidade concreta, integrada num 
determinado sector; 
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- Aprendizagem de metodologias especfficas de intervenc;:ao social e sua inserc;:ao sec
torial, nas unidades: indivfduos/famflias, grupos; 

- Aprendizagem da Supervisao; 
- Ressituar a Teoria e a Pnitica do Servic;:o Social num contexto cultural alargado, 

numa perspectiva de desenvolvimento. 

4.2 - ESTRUTURA 

4.2.1- GEP 

4 .2.1.1 - Comec;:a a funcionar no princfpio do Ano, com 3 horas semanais, e tem os 
seguintes objectivos: 

- Consoldiar e aprofundar a formac;:ao aplicada e tecnica em ordem a inter
venc;:ao profi ssi onal; 

- Utilizar metodologias especfficas no ambito sectorial; 
- Experiencia de trabalho pre-profissional , entendido como oportunidade de 

desenvolvimento das diferentes fases metodo16gicas de um processo de in
tervenc;:ao; 

- Desenvolver a capacidade de intervenc;:ao nos subsectores e de articulac;:ao 
entre as areas funcionais . 

4.2.1.2- Tera um Seminario com o objectivo de estudar a problematica sectorial com 
vista a intervenc;:ao no quadro das Polfticas Sociais. 

4.2.2 - 0 Estagio inicia-se a partir de Outubro e tem ate Dezembro uma carga hora
ria de 12H/semana e de Janeiro a Junho (inclusive) uma carga horaria de 20 
horas. 

4.3- FUNCIONAMENTO 

4.3.1. -A organizac;:ao do ano dever~ fazer-se de modo a que haja uma maior carga 
te6rica concentrada no 1.0 Semestre quando os alunos tem uma menor carga 
.horaria semanal para Estagio. 

5. 5.0 ANO 

5.1 - OBJECTIVOS GERAIS 

- Consolidar a formac;:ao especffica; 
- Elaborac;:ao de um projecto de Investigac;:ao; 
- Realizac;:ao de um trabalho de investigac;:ao na area de Servic;:o Social; 
- Percepc;:ao da matriz intersectorial da acc;:ao e sua relac;:ao coma estrutura global; 
- Aprendizagem da gestao da acc;:ao na unidade concreta e no sector; 
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- Apreender a dimensao do Espa<;o Social Europeu pela 6ptica da divers idade e in
terac<;ao cui tural ou da Polftica Social. 

5.2 - ESTRUTURA 

5.2.1 - Semimirio de <<lnvestiga<;ao em Servi<;o Social>> com o objectivo de: 
- Elabora<;ao de um projecto de investiga<;ao; 
- Complementarmente com o Semimirio haveni o trabalho de campo em or-

dem a realiza<;ao do trab~lho de investiga<;ao para 0 qual 0 aluno disponi 
de 14 H por semana. 

NOTA: As cadeiras optativas e os Semimirios sectoriais (3." e 4.0 anos) integrados nos 
actuais vectores estruturantes da forma<;ao poderao ser alterados de acordo com as neces
sidades de especializa<;ao profissional. 

PARAMETROS GERAIS DE IMPLEMENTA<;AO 
DO PLANO DE ESTUDOS 

l. Os metodos pedag6gicos devem possibilitar aos alunos recursos e oportunidades 
que lhes permitam uma compreensiio das situa<;6es concretas eo desenvolvimento 
de uma atitude profissional. 

2. Os programas das Cadeiras deveriio estar orientados no sentido de possibilitarem 
a rela<;ao do seu conteudo com a interven<;ao social. 

3. E conveniente que em todas as cadeiras se criem espa<;os lectivos de exposi<;ao sis
tematica e estruturada por parte do professor bem como instancias de debate dos 
temas desenvolvidos. 

4. Sugere-se que cada cadeira estabele<;a metas mlnimas de aprendizagem. 
5. Possibilitar a ex istencia, consoante a programa<;iio do ano lectivo ea natureza das 

Cadeiras, de Turmas Grandes para aulas te6ricas de Exposi<;iio e sua subdivisao 
em Turmas <<Pniticas>> pequenas. 

6. Possibilidade de haver Cadeiras com cargas honirias diferentes. 
7. Os tempos lectivos terao a dura<;iio de 1,30 ou 2 horas . 
8. As Cadeiras de Op<;ao podem ser semestrais, anuais ou unidades lectivas. 
9. Para alem dos Semimirios previstos no Piano de Estudos, os GEP's de cada ano 

podem introduzir outros Semimirios de acordo com os seus objectivos. 
10. 0 Certificado de Curso deveni explicitar, alem das Cadeiras Te6ricas e Semina

rios, as experiencias de estagio devidamente tipificadas, mencionando as capaci
ta<;6es basicas af adquiridas pelo aluno, assim como cursos extracurriculares re
conhecidos pelo ISSSL. 

11. Sera conveniente que a implementa<;ao do novo Piano de Estudos seja acompanhada 
pela actualiza<;ao pedag6gica dos Professores de modo a integrarem tecnicas de for
ma<;iio permanente e de pedagogia activa na tradi<;ao do ensino academico, esta ac
tualiza<;ao nao deveni implicar a paralisa<;ao da Escola, realizando-se em situa<;iio 
de exercfcio. 
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OBJECTIVOS DE CADA ANO 

t.•ANO 

GENERJCOS: 
- Introdu~ao as areas 

a descnvol vcr ao lon!,>o 
do Curso; 
- Intbnna~ao sobrc a 
actua~ao protissional cm 
Scrvi~o Social ; 
- Proporcionar os fun
damcntos para a an:ilisc 
sistcmatica c diniimica 
da ac~ao humana nas 
suas dimcnsiics psicol6-
r. icas c sociol6gicas; 
-- Comprccndcr a his
t6 ··ia da protcc~o social 
e do Scrvi~o Social; 
- Pcrcepcionar a divcr
sidadc da rcalidadc 
social; 
- Dcscnvol ver a capa
cidade de cstrutura(:iio 
cognitiva e de organiza
(:iio individual de 
trabalho; 
- Aprendizagem de 
aplica(:ao da matcmatica 
e estatfstica as Cicncias 
Sociais. 

2." ANO 

GENERlCOS: 
- lniciar o conheci
mcnto da Tcoria e Mcto
dologia do Servi~o 

Social; 
- lniciar o eonheci
mento da estrutura so
cial, do tcn6mcno insti
tucional e da rcgula~ao 
de algumas lnstitui,iics; 
- Dcsenvolvcr a capa
cidadc de analise e de 
d iagn6stico; 
- Dcscnvolver algumas 
pcrspcctivJs de an:ilisc 
da sociedade por
tugucsa; 
- Tcmatizar c tipologi
zar as unidadcs do real 
obscrvado; 
- Treinar a observa<;iio 
c a obscrva~ao parti
cipantc; 
- Aprcndizagcm da 
apl ica<;iio dos metodos 
quantitativos as Ciencias 
Soda is. 

ANEXO 1 

3.0 ANO 

GENERICOS: 
- lntrodtu;iio a teorias 
globais de interven~iio; 
- Aprend izagem da 
Teoria e Metodologia 
Global da Intervcn,ao 
Social cm unidades co
lcetivJs: bairros, comu
nidades, or!!iJniza<;iics; 
- lnicia(:iiO a pratica 
protissional atravcs de 
mn estagio basico de 
Servi(:o Social, numa 
unidade de intervcn(:iio 
social concreta que pos
sibil itc o treino da mcto
dologia de intcrven<;iio e 
de tccnicas espccfticas; 
- Dcscnvolver a capa
cidadc de relacionar a 
unidadc de intervcnsiio 
concreta cam o contexto 
organizativo c social en
volvcntc e com a estrutu
ra global; 
- Pcrspcctivar o quoti
diano como espa<;o de 
rcla<;ao e de intervcn<;iio. 
DOGEP: 
- Prcparar o aluno 
atravcs de uma tbnna<;iio 
pratica laboratorial para 
a rela.;iio protissional; 
- lnicia<;iio a pratica 
protissional atravcs de 
um cstagio b:lsico de 
Servi'o Social, nu m a 
unidade de intervcn,ao 
social concrcta, que pos
sibilite a abordagem da 
metodologia de intcr
ven<;iio e treino de algu
mas tccnicas espc
cfticas ; 
- Aplica<;iio da mcto
dologia global de inter
vcm;c1o; 
- Dcscnvolver a capa
cidadc de relacionar a 
unidade e intervcn<;iio 
concrcta com o contcxto 
organizativo c social cn
volvcnte c com a cstrutu-

~J1~~~·1NARIO: 
- Estudo da Prohlcma
tica Sectorial cm articu
la<;iio com <t intcrvcn.;iio 
protissional. 

4." ANO 

GENERICOS : 
- Aprofundamcnto da 
tbrma,ao cicntftica a nf
vcl or!!iJnizacional c ins
titucional c dcscnvolvi
mcnto da capacidadc de 
intcrvcn~,;Uo, numa uni ~ 
dadc concrela, intcgmdu 
num dctcrminadq 
sector; 
- Aprcndi zagcm de 
mctodologias cspccfti 
cas de intcrvcn~o social 
com indivfdtKJs/fJmflias, 
gru(X>s; 
- Aprendiza!!Cill da Su
pcrvisiio; 
- Rcssituar a Tcoria ea 
PrMica de Scrvi(:o So
cial num contcxto Cultu
ral e alargado, numa 
pcrspcctivJ de dcscnvol 
vimcnto; 
- Trcino de Supcrvi
siio, de modo a dcscn
volvcr uma pcrspcctiva 
crftica fJCC a pratica pro
fissionaJ cspccializada. 

DO GEP: 
- Consolidar c apro
fundar a torma.;iio apli
cada e tccnica cm ordcm 
a intcrvcJH;iio profis
sional; 
.....: Utilizar mctodologias 
cspccfticas no iimbito 
sectorial; 
- Expcricncia de 
tmhalho pre-protissional 
cntcndido como oportu
nidadc de dcscnvolvi 
mcnto das ditcrentcs til
scs mct<Xlo16gica'i Uc wn 
processo de intervcn~ao; 
- Dcscnvolvcr a capa
cidade de intervcn~iio 
nos suhscctorcs c dear
ticula.;ao entre ilrcas 
funcionais. 

DO SEMlNARlO: 
- Estudo e aprofunda
mcnto da Problematica 
Sectorial com vista a in 
tcrvcn(:iio no quadro das 
f\Jlfticas Sociais. 
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5." ANO 

GENERlCOS: 
- Consoldiar a funua
~ao cicntftica cspceia
lizada; 
- Elabora~iio de um 
prqjccto de investiga~o 
na area de Servi'o 
Social; 
- Pc rccrx;ao da matriz 
intcrscctorial da ac~o c 
sua rclac;iio com·a cstnt
tura global; 
- Aprcndizagcm da 
gcstao da ac,iio na uni
dadc concrcta e no 
sector. 

DO SEMlNARIO 
DE INYESTIGA<;AO: 
- Rcaliza~o de um tm
balho de invcstiga,ao na 
area de Scrvi<;o Social. 


