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I - FORMAc;AO GRADUADA DO ISSSL 

1. Licendatura em Servi~o Social 

Objectivos 

Proporcionar uma formac:;ao cientifica e tecnica que prepare para a com
preensao da pessoa e da sociedade, habilite para a intervenc:;ao qualificada em 
organizac:;oes e em problemas sociais espedficos, tanto a nfvel individual como 
grupal, familiar ou comunitario, bem como ao nfvel do desenvolvimento local 
e para a investigac:;ao e planeamento na area do Servic:;o Social. 

Neste sentido o presente Piano de Estudos procura desenvolver nos estu
dantes: 

- A apropriac:;ao dos fundamentos te6rico-cientfficos do Servic:;o Social e 
do patrim6nio e traject6ria da profissao; 

- A capacitac:;ao te6rico-metodol6gica e operativa para uma intervenc:;ao 
qualificada no quadro das novas orientac:;oes das polfticas sociais, 
tecnologias da gestao social, singularidade das situac:;oes sociais, diver
sidade das culturas e modos de vida; 

- A compreensao dos problemas sociais, sua dinamica e inscric:;ao nos 
processos sociais globais articulando as perspectivas estruturais e com
preensiva das situac:;oes concretas de intervenc:;ao; 

- A reflexao etico-polftica e uma cultura de promoc:;ao e defesa dos direi
tos de cidadania dos exclufdos, minorias e grupos etnicos; 

- A analise dos pedidos institucionais e das necessidades dos cidadaos a 
quem a sua acc:;ao se dirige no quadro dos problemas e situac:;oes sociais 
persistentes e emergentes, tendo em conta diferentes sujeitos e actores 
sociais em presenc:;a; 
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Saidas Profissionais 

Os licenciados em Servi<;o Social desenvolvem a sua actividade profissio
nal numa grande diversidade de institui<;6es: 

- nos Servi<;os de Estado, na maioria dos Ministerios e particulannente nos 
do Emprego e Seguran<;a Social, da Saude, da Justi<;a e da Educa<;ao. 
Estes servi<;os publicos abrangem entre outros, Institutos de Solidarie
dade e Seguran<;a Social, Equipamentos Sociais de Apoio a Infancia, 
Juventude, Deficientes e Idosos, Centros de Forma<;ao Profissional, 
Centros de Saude e Hospitais, Centros de Profilaxia da Droga e de 
Apoio a Toxicodependentes, Estabelecimentos Prisionais, Servi<;os de 
Reinser<;ao Social e Tribunais, Servi<;os de Apoio Social nas Escolas; 

- nas Autarquias Locais (Camaras Municipais e Juntas de Freguesia), nos 
Servi<;os Municipais de Habita<;ao, Ac<;ao Social, Educa<;ao, Ac<;ao Cul
tural, Saude e Recursos Humanos; 

- nas Organiza<;6es Sociais nao Lucrativas, Associa<;6es, Cooperativas e 
Sindicatos, como Institui<;6es de Solidariedade Social em diferentes areas, 
Miseric6rdias, Associa<;6es de Doentes, Cooperativas de Habita<;ao, Asso
cia<;6es de Moradores, Associa<;6es de Educa<;ao de Adultos e de Ani
ma<;ao Cultural, Associa<;6es de Jovens, Associa<;6es de Desenvolvimento 
Rural e diferentes Associa<;6es de Defesa dos Direitos Humanos; 

- nas Empresas de diferentes ramos de actividade, em Servi<;os Sociais, 
de Recursos Humanos e de Saude Ocupacional. 

2. Licenciatura em Gerontologia Social 

Objectivos 

A licenciatura em Gerontologia Social pretende articular uma forma<;ao 
base em ci€mcias sociais e humanas corn os saberes e prepara<;ao especifica 
para a interven<;ao social corn pessoas idosas. Trata-se, pois, de uma proposta 
de perfil de forma<;ao filiada nas ciencias sociais e humanas e que, portanto, se 
distingue de forma<;6es na area das ciencias da saude. Assim, o ensino a nivel 
da licenciatura em gerontologia social deve fundar e desenvolver uma compe
tencia profissional assente: 

- Na compreensao do fen6meno do envelhecimento e das problematicas 
da velhice na sua multidimensionalidade social, psicol6gica e biol6gica 
e na sua dinamica e inscri<;ao nos processos sociais globais; 

- Na apropria<;ao da natureza transdisciplinar da gerontologia social e 
do patrim6nio e traject6ria deste campo de saber e interven<;ao social e 
profissional; 
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