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PROGRAMA DE DOUTORAMENTO 
EM SERVI(:O SOCIAL PUC/SP- ISSS 

Firmado em 1986, entre a Pontificia Universidade Cat61ica de Sao Paulo e o Instituto 
Superior de Serviyo Social de Lisboa, iniciou-se em 1996/97 o Programa Especial de Dou
toramento em Serviyo Social que tem por objectivo oferecer a possibilidade de finali zayao 
da formayao avanyada, em nfvel de doutorado, para os atuais Mestres em Serviyo Social, 
dos Institutos portugueses de Lisboa e Porto. 

Sao objectivos fundam entais do Programa Especial de Doutoramento em Serv iyo 
Social: 

- oferecer a possibilidade de finalizayao da formayao avanyada, em nfvel de douto
rado, para os atuais Mestres em Serviyo Social, dos Institutos de Lisboa e Porto, que 
obtiveram sua titulayao ao abrigo do Protocolo, firmado em 1986, entre a PUC-SP 
eo ISSS; 

- formar profissionais, pesquisadores e docentes de alto nfvel academico e cientifico, 
que atuem no ambito do Serviyo Social e em areas conexas do campo das Ciencias 
Sociais; 

- incrementar a pratica da investigayao, numa perspectiva interdisciplinar, possibili
tando conhecimento rigoroso da realidade portuguesa, neste momento peculiar de 
sua hi st6ria, e oferecer contributo efectivo para a intervenyao em Serviyo Social e 
para a Polftica Social; 

- investir no apri moramento da pratica de docencia superior em Serviyo Social, em 
uma perspectiva interdisciplinar, e em estreita relayao com a investigayao. 

A estrutura academica do Programa tem como Area de Concentra~ao a direcyao etico
-polftica do processo de trabalho do serviyo social na relayao Estado/Sociedade/Mercado, 
com as seguintes linhas de pesquisa 

• Serviyo Social, trabalho e questao social 
• Serviyo Social, democracia e cidadania 
• Transformay6es societarias, modernidade e Serviyo Social 
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0 Programa sera desenvolvido atraves de Cursos, Seminarios e Actividades Programa
das, onde se destaca a realizar;ao do Estagio de Investigar;ao. 

Como parte integrante do Programa sera realizado um projecto de pesquisa, a ser reali
zado em Portugal e no Brasil, denominado : "Configura~oes contemporaneas da questao 
social: repercussoes nas politicas sociais e no processo de trabalho do servi~o social 
brasileiro e portugues" e tem por objectivo o estudo comparado sobre a realidade polftica, 
social e econ6mica de ambos os pafses, procurando apreender as novas manifestar;oes da 
questao social no contexto das transformar;oes do fim do milenio. As mediar;oes hist6ricas 
que alteram os processos de reprodur;ao da vida social expressam-se tanto no campo das 
polfticas sociais como no das praticas institucionais transformando necessariamente a acr;ao 
profissional dos assistentes sociais, indicando as possibilidades de recriar;ao do seu exercf
cio. A apreensao cientffica desta realidade s6 e viabilizada atraves da pesquisa. 
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