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REGULAMENTO DO CURSO DE MESTRADO 
EM SERVI<;O SOCIAL NO ISSSL 

Organiza\ao do Curso 

II Processo de Candidaturas, Selec\ao e Inscri~oes 

I - Habilita9oes de Aces so 
2- Criterios de Se/ec9iio 
3- NLimero de Vagas 

Ill Funcionamento Pedagogico 

l--Faltas 
2- Desistencias, Exc!usi5es e Reprova9oes 
3-A valia~iio de Conhecimentos 

V Disserta\ao de Mestrado 

I ORGANIZA<;AO DO CURSO 

1- 0 Curso de Mestrado em Servi9o Social e estruturado de acm·do corn o esti
pulado no Dec. Lei n. 0 216/92 de 13 de Outubro. 

2 - 0 Curso de Mestrado funciona no ambito do Departamento de P6s-Gra
dua9ao. 

3- Este Curso organiza-se pelo sistema de Unidades de Credito e estrutura-se 
numa parte curricular corn a dura9ao de dois semestres, seguida de uma fase para 
elabora9ao e defesa da disserta9ao, por mais dois semestres. 

4 - Coordena9ao do Mestrado. 

- 0 Professor coordenador e designado pelo Conselho Cientffico do ISSSL de 
entre os Professores da area Cientffica de Servi9o Social com grau de Doutor, de 
Mestre ou equivalente. 
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11 PROCESSO DE CANDIDATURAS, SELEC<;AO E INSCRI<;OES 

1 - Habilita<;oes de Acesso 

a) Sao admitidos a candidatura a matrfcula no curso os titulares de uma licen
ciatura em Servi~o Social ou cm qualqucr domfnio das Ciencias Sociais corn 
a classifica~ao minima de 14 valorcs. 

b) Excepcionalmente, em casos dcvidamcntc justificados, a Coordena~ao de 
Mestrado podeni admitir a candidatura ~~ rnatrfcula candidatos cujo curri
culum demonstre uma adequada cxpcricncia profissional e prepara~ao cien
tifica de base, embora na liccnciatura rcfcrida na alfnea a) tenham classifi
ca~ao inferior a 14 valores. 

2 - Criterios de Selec<;ao 

a) Os candidatos a matrfcula no curso scrao seleccionados pela Coordena~ao 
de Mestrado, tendo em considcra<_;ao os seguintes criterios: 

1) Licenciatura em Servi<,;o Social; 
2) Docentes do ISSSL; 
3) Outras Licenciaturas; 
4) Classifica~ao da Licenciatura a que se refere os n.05 1 e 3 ou de outros 

graus ja obtidos pelo candidato; 
5) Curriculum Academico, Cicntffico e Tecnico; 
6) Qualidade da proposta de trabalho apresentada. 

b) A selec~ao a que se referc o presente mimero sera feita pela Coordena<,;ao de 
Mestrado e aprovada pclo Conselho Cientffico, de cuja decisao nao cabe 
recurso, salvo se arguida de vfcio de forma. 

3 - Numero de Vagas 

0 numero maximo de alunos para o Curso de Mestrado e de 23. 

Ill FUNCIONAMENTO PEDAGOGICO 

1-Faltas 

A presen~a regular dos alunos nas aulas e considerada uma condi~ao importante 
para o funcionamento do curso. Assim, a tolerancia de faltas e fixada em 20% dos 
respectivos tempos lectivos, para cada disciplina ou seminario. 

Os alunos deverao, em cada aula, assinar a respectiva folha de presen~as. 
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Faltas nao justificadas superiores a mar·gem de tolerancia indicada implicarao a 
exclusao do curso, salvo parecer fundamentado, em contnirio, por parte do respon
savel da disciplina e posteriormente aprovado pela Coordena9aO do Curso. 

2- Desistencias, Exclusoes e Reprova~oes 

Os desistentes e excluidos por excesso de faltas, poderao, no curso imediata
mente postetior, voltar a matricular-se para completar as disciplinas em falta no 
maximo de tres, sem necessidade de novo processo de candidatura. Serao conside
rados supranumerarios e, em caso de altera9ao curricular, o seu plano de estudos 
sera adaptado em consequencia. Para alem do prazo referido, poderao vir a candi
datar-se por mais uma vez a urn novo curso de mestrado, mas nao beneficiam de 
qualquer vantagem ou condi96es especiais de admissao ou frequencia, salvo natu
ralmente no que toca a sua aprecia9ao curricular, em que tal circunstancia sera tida 
em conta. 

Alem disso, para efeitos de melhmia de notas, o aluno podera repetir a avalia-
9ao final de disciplinas, no maximo de tres. 

3- Avalia~ao de Conhecimentos na parte Curricular 

a)- Objectivo 

A avalia9ao de conhecimentos e concomitante ao processo pedag6gico e tern por 
fim verificar a sua eficacia e atribuir uma classifica9ao a frequencia de cada disci
plina pelos alunos inscritos. 

b) - Sujeitos 

A avalia9ao e de caracter individual. Isto nao e, porem, impeditivo da existencia 
de eventuais formas grupais de trabalho pedag6gico, desde que seja salvaguardado 
o caracter individual da avalia9ao. 

c)- Incidencia 

A avalia9ao incidira sobre cada uma das disciplinas, sob a forma de teste ou 
trabalho final a executar cerea de urn mes ap6s a conclusao da respectiva materia. 

d) - Escala de classificar;ao 

A escala a utilizar e de 0 a 20. 

e)- Efeitos das classificar;oes 

Uma classifica9ao inferior a 10 em qualquer disciplina tern por efeito a nao 
aprova9ao na parte cun-icular do mestrado. 
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Tern direito a uma epoca de recurso nos 30 dias subsequentes, quem nao atingiu 
classifica9a0 desde 10 no maximo de duas cadeiras. 

j) - Ap rova~do e calculo da classijica\·ao .final da parte curricular 

Para obter aprova9ao na parte curricular do mcstrado e necessaria completar as 
21 unidades de credito previstas no piano de cstudos c tcr classifica9ao positiva em 
cada uma das disciplinas. A classific<u;ao final c obtida na escala de 0 a 20, pela 
media ponderada das disciplinas, sendo os codicicntcs de ponden19ao conespon
dentes as unidades de credito atribufdas. 

IV- CERTIFICA<;AO 

1 -A aprova9ao na parte curricular do mcstrado, corn media final nao inferior 
a 14 valores, e condi9ao indispensavd para a aprcscnta9ao de disserta9ao que dani 
direito a concessao do grau de mestre em Servi9o Social, certificado por uma Carta 
Magistral. 

2- A aprova9ao na parte curricular c certificavel pela atribui9ao de urn 
diploma de P6s-Gradua9ao em Servi9o Social. 

V- DISSERTA<;AO DE MESTRADO 

1 - Orienta~ao 

a) A disserta9ao de mestrado c de caracter individual e sera preparada sob 
orienta9ao de urn professor de entre os que leccionam a parte curricular do 
mestrado. A iniciativa de escolha pertence ao aluno, devendo o docente, se 
concordar, aprovar o tema e formalizar esta aceita9ao mediante uma decla
ra9ao escrita. 

b) Quando se justifique, poderao ainda ser convidados a orientar disserta96es 
outros professores e investigadores reconhecidos como id6neos pelo Con
selho Cientffico do ISSSL, sob proposta da Coordena9ao do Departamento 
de P6s Gradua9ao. 

c) Em casos devidamente justificados, pode admitir-se a co-orienta9ao da dis
serta9ao por dois 01ientadores. 

d) A Coordena9ao do Curso procedera a aprova9ao dos orientadores, o Depar
tamento de P6s-Gradua9ao divulgara publicamente esta informa9ao e pro-
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videnciara a procura de orientador para os alunos que, por si pr6prios, os 
nao encontrem. 

e) No caso de o Orientador residir no estrangeiro, a Coordenac,;ao do Mestrado 
podera, se necessario, designar urn outro Professor para acompanhamento. 

2- Prazo 

0 prazo para a apresentac,;ao e defesa da dissertac,;ao e de dois semestres ap6s a 
conclusao da parte curricular. 

3 - Suspensao da contagem dos prazos 

A contagem dos prazos para a entrega e para a defesa da dissertac,;ao pode ser 
suspensa por clecisao do Presidente do Conselho Cientffico do ISSSL, por proposta 
do Departamento de P6s-Graduac,;ao, para alem de outros previstos na lei, nos 
seguintes casos: 

a) Prestac,;ao do scrvi<;o militar obrigat6rio; 
b) Maternidade; 
c) Doenc,;a grave e prolongada do aluno ou acidente grave, quando a situac,;ao 

ocorra no decurso do prazo para a entrega e para a defesa da disserta~ao; 
d) Exercicio efectivo de uma das fun<;5es a que se refere o artigo 73. 0 do 

Decreto-Lci 11." 44~179, de 13 de Novembro, ratificado, corn alterac,;oes, 
pela Lei n. o 19/~0, de 16 de J ulho. 

4 - Requerimento de provas 

Terminacla a elaborac,;ao da dissertac,;ao, o orientador devera disso dar conta 
numa declarac,;ao cscrita. 0 aluno solicitara a realizac,;ao das provas em requeri
mento, ao qual ancxanl documcnto comprovativo da aprovac,;ao na parte cunicular 
do mestrado e respcctiva classifica~ao. Este requerimento sera dirigido a Coorde
nac,;ao do Departamcnto de P6s-Gradua~ao que o fara presente ao Presidente do 
Conselho Cientifico. 

5 - Apresenta~ao da Disscrta~ao 

Com o requerimento de provas, o mestrando entregara tambem: 

a) 5 exemplares da dissertac,;ao (impressos ou fotocopiados). A sua dimensao 
aproximada sera entre 1 00 a 150 paginas de texto, dactilografadas a dois 
espac,;os (exclusive eventuais anexos). 

b) 5 resumos da dissertac,;ao em Ingles e Portugues acompanhados pela indica
c,;ao de cerea de seis palavras-chave. 

c) 5 exemplares do cuniculum vit<e. 
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6 - Nomea~ao do Juri 
0 juri sera nomeado pelo Presidente do Conselho Cientffico, sob a proposta do 

Departamento de P6s-Gradua9ao, nos 30 dias posteriores a respectiva entrega. 
A iniciativa da proposta compete a Coordena9ao do Mestrado que consultara o 

orientador da disserta9ao quanto a constituiyao do juri. 

7- Composi~ao do Juri 
Nos termos legais, o juri e constitufclo por: 

a) Urn professor do Conselho Cientifico do ISSSL da area de Servi9o Social 
que preside ; 

b) Urn professor, da area eientffica cspcdfica do mcstrado, pertencente a outra 
institui9ao universitaria; 

c) 0 orientador da disserta9ao; 

0 despacho de nomea9ao do juri dcvc, no prazo de 5 dias, ser comunieado, por 
escrito, ao candidato e afixado em local publico do ISSSL. 

8 - Tramita~ao do processo 

1 -Nos 30 dias subsequentes a publicay<!o do despacho de nomea9ao do juri, 
o juri decidira na primeira reuniao sobrc: 

a) A aceita9ao da disserta9ao scm cmcndas; 
b) Recomenda9ao fundamentada da tdormula9ao da disserta9ao e normas a 

que deve obedecer a mesma; 
c) Marca9ao e organiza9ao das provas publicas de discussao. 

2- No caso da alinea b) do ponto anterior, sera efectuada uma segunda reuniao 
para marca9ao das provas publicas de discussao. 

3- Considera-se ter havido dcsistGncia do candidato se, esgotado o prazo de 
90 dias para reformula9ao da dissertayl!o, a mesma nao for apresentada, ou o can
didato nao declarar que prescindc dcssa faculdade. 

4- A prova de defesa da disscrla9ao deve realizar-se no prazo de 45 dias, a 
contar do despacho de aceitw.;ao da disserta9ao, da data de entrega da disserta9ao 
reformulada ou da declara9ao de que se prescinde da reformula9ao. 

9 - Discussao 

A discussao da disserta9ao s6 pode ter lugar corn a presen9a dos tres membros 
do juri. A mesma nao pode ex ceder noventa minutos e nela podem intervir todos os 
membros do juri. Deve ser proporcionado ao candidato tempo identico ao utilizado 
pelos membros do juri. 
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A discussao da disscrta<;ao pode ser preccdida por uma cxposi<;ao oral pelo can
didato, sintetizando o conteudo da disserta<;ao, evidenciando os seus objectivos, 
meios utilizados para a sua realiza<;ao e principais conclusoes. 

A exposi<;ao oral referida no ponto 2 nao poden1 exceder 20 minutos, e a prova, 
no seu conjunto, nao deve exceder 2 horas. 

0 candidato deveni ser informado, a par da composi<;ao do juri, sobre a estru
tura da sessao de defesa da disserta<;ao. 

10- Deliberac;ao do Juri 

Conclufda a discussao referida no ponto anterior, o juri reline para aprecia<;ao da 
prova e para delibera<;ao sobre a classifica<;ao final do candidato atraves de vota<;ao 
nominal fundamentada, nao sendo permitidas absten<;oes. Em caso de empate o 
membro do juri que assumir a presidencia dispoe de voto de qualidade. A classifi
ca<;ao final e expressa pelas formulas de «Recusado» ou «Aprovado» podendo, 
neste ultimo caso ser classificado corn «Bom», «Muito Bom» e «Muito Bom cam 
distin~iio)). Da prova c das reunioes do juri e lavrada a acta, da qual constatarao os 
votos emitidos por cada urn dos seus membros e respectiva fundamenta<;ao. A clas
sifica<;ao devcd. tcr cm conta os resultados obtidos na parte cunicular do mestrado. 

11- Efeitos da aprovac;ao 

Obtida a aprova<;1io, o ISSSL conferira o grau de Mestre em Servi<;o Social ao 
candidato, passando a Rcparti<;ao Academica os correspondentes documentos certi
ficativos e, nomcadamcntc, a carta magistral assinada pelo Presidente do Conselho 
Cientffico. 


