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Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Coimbra
A1.a. Descrição da instituição de ensino superior / Entidade instituidora (proposta em associação):
Universidade De Coimbra
A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade De Psicologia E De Ciências Da Educação (UC)
A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em asssociação):
Faculdade De Psicologia E De Ciências Da Educação
A3. Ciclo de estudos:
Licenciatura em Serviço Social
A3. Study cycle:
Social Work
A4. Grau:
Licenciado
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
-A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Trabalho Social e Orientação
A6. Main scientific area of the study cycle:
Social work and Orientation
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março (CNAEF).
762
A7.2. Classificação da área secundária, do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.
-A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.
-A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
210
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006):
7 semestres
A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
7 semesters
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
35

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=457edaf7-fd85-858e-dc1d-4f26ed01170f&formId=b4deb080-0e96-7e05-6009-…

1/208

23/01/2020

ACEF/1112/0110157 — Guião para a auto-avaliação

A11. Condições de acesso e ingresso:
Condições de acesso e ingresso em consonância com o disposto no Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, revisto
pelo Decreto-Lei nº 107/ 2008, de 25 de Junho (artigo 5º), e nos termos do Decreto-Lei 42/2005, de 22 de Fevereiro (Cap.
II), dos Despachos nºs 10543/2005 e 7287-B/2006, de 11 de Maio e de 31 de Março, e do artº30 e nº 2 do artº 40 do
Regulamento Académico da UC.
Para acesso e ingresso ao 1º Ciclo de Estudos em Serviço Social os candidatos devem pois ter aprovação num curso
de ensino secundário ou habilitação legalmente equivalente e realizar prova específica nas áreas de Biologia e
Geologia (02), ou Economia (04), ou Português (18), obtendo uma classificação mínima de 100.
A11. Entry Requirements:
Entry Requirements in line with the provisioned in the of Decree-Law no. 74/2006 of March 24, revised by the DecreeLaw No. 107/2008, of June 25 (Article 5), and on the terms of the Decree-Law nº 42/2005, of February 22 (Chapter II),
Orders Nºs 10543/2005 and 7287-B/2006, of May 11 and 31 March respectively, and art.30 and number 2 of art. 40 of the
UC Academic Regulation.
To access and admission to the 1st cycle of studies in Social Work the candidates must: 1) have successfully
completed a secondary education course or legal equivalent and 2) perform specific exams in the areas of Biology and
Geology (02), or Economics (04), or Portuguese (18), obtaining a minimum score of 100.

A12. Ramos, opções, perfis...
Pergunta A12
A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de
estudos se estrutura (se aplicável):
Não

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)
A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo
de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation of
alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)
Opções/Ramos/... (se aplicável):

Options/Branches/... (if applicable):

Não aplicável

Not applicable

A13. Estrutura curricular
Mapa I - Não aplicável
A13.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Serviço Social
A13.1. Study Cycle:
Social Work
A13.2. Grau:
Licenciado
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area

Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
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Serviço Social/Social Work
Psicologia/Psychology
Sociologia /Sociology
Ciências da Educação /Science Education
Economia/Economy
Direito/ Law
Estatística/Statistics
Metodologia / Methodology
Informática/Computers
(9 Items)
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S SOC
PSI
SOC
C EDC
ECN
DIR
EST
MET
INF

92
42
18
10
6
6
6
6
4
190

0
0
0
0
0
0
0
0
20
20

A14. Plano de estudos
Mapa II - Não aplicável - 1º e 2º semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Serviço Social
A14.1. Study Cycle:
Social Work
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º e 2º semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st semester/2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units
Introdução ao Serviço Social / Introduction to
Social Work
Ciências Sociais/ Social Sciences
Noções Fundamentais de Direito / Fundamental
Concepts of Law
Contextos de Desenvolvimento Humano Contexts
of Human Development
Psicologia SocialSocial Psychology
Informática Aplicada às Ciências Sociais
Informatics applied to the Social Sciences
Economia/ Economics
Política Social/Social Policy
Análise Quantitativa de Dados /Data Quantitative
Analysis
Sociologia do Trabalho e do Emprego/Sociology
of Work and Employment
Sociologia do Desenvolvimento e da
Transformação Social /Sociology of Development
and Social Transformation
Laboratório Social I /Social Laboratory I
(12 Items)

Horas
Área Científica
Duração / Duration Trabalho /
/ Scientific
(2)
Working
Area (1)
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS

Observações
/
Observations
(5)

S SOC

Semestral/Semester 162

T - 45

6

OBR

SOC

Semestral/Semester 108

T - 37,5

4

OBR

DIR

Semestral/Semester 162

T - 60

6

OBR

PSI

Semestral/Semester 162

T - 60

6

OBR

PSI

Semestral/Semester 108

TP - 37,5

4

OBR

INF

Semestral/Semester 108

TP- 37,5

4

OBR

ECN
SOC

Semestral/Semester 162
Semestral/Semester 162

TP - 60
TP - 60

6
6

OBR
OBR

EST

Semestral/Semester 162

TP - 45

6

OBR

SOC

Semestral/Semester 108

T- 37,5

4

OBR

SOC

Semestral/Semester 108

T - 37,5

4

OBR

S SOC

Semestral/Semester 108

TP - 22,5

4

OBR
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Mapa II - Não aplicável - 3º e 4º semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Serviço Social
A14.1. Study Cycle:
Social Work
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º e 4º semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd semester/4th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Metodologia da
Investigação Científica/
Scientific Research
Methodology
Contextos Sociais de
Desigualdades e Exclusão
/ Social Contexts of
Inequalities and Exclusion
Psicopatologia/
Psychopathology
Comportamentos AntiSociais e Intervenção /
Anti-social Behaviour and
Intervention
Psicossociologia da
Educação/Education
Psychosociology

Opção/Option

Metodologias e Práticas de
Serviço Social I
/Methodologies and
Practices of Social Work I
Serviço Social Sectorial I /
Social Work Fields and
Practices I
Psicologia das
Organizações / Psychology
of Organisations
Psicossociologia da
Família /Family
Psychosociology
Aconselhamento e
Desenvolvimento Pessoal /
Counselling and Personal
Development
Opção/Option

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Horas
Trabalho
Duração / Duration /
(2)
Working
Hours
(3)

Horas
Contacto
/ Contact ECTS Observações / Observations (5)
Hours
(4)

MET

Semestral/Semester 162

TP - 60

6

OBR

S SOC

Semestral/Semester 162

TP - 45

6

OBR

PSI

Semestral/Semester 162

T - 60

6

OBR

PSI

Semestral/Semester 108

T - 37,5

4

OBR

C EDC

Semestral/Semester 108

T - 37,5

4

OBR

Qualquer
área
científica/Any Semestral/Semester 108
scientific
area

-

4

Os alunos podem escolher qualquer unidade
curricular das oferecidas pelos cursos da UC, no
mínimo de 4 ECTS/ Students can choose any
course unit offered by the University of Coimbra
as long as it has a minimum of 4 ECTS.

S SOC

Semestral/Semester 162

TP - 60

6

OBR

S SOC

Semestral/Semester 162

TP - 60

6

OBR

PSI

Semestral/Semester 108

T - 37,5

4

OBR

PSI

Semestral/Semester 162

TP - 60

6

OBR

PSI

Semestral/Semester 108

TP - 37,5 4

OBR

Qualquer

Semestral/Semester 108

-

Os alunos podem escolher qualquer unidade

4
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área
científica/Any
scientific
area

curricular das oferecidas pelos cursos da UC, no
mínimo de 4 ECTS/ Students can choose any
course unit offered by the University of Coimbra
as long as it has a minimum of 4 ECTS.

(12 Items)

Mapa II - Não aplicável - 5º e 6º semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Serviço Social
A14.1. Study Cycle:
Social Work
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º e 6º semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th semester/ 6th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Metodologias e Práticas
de Serviço Social II /
Methodologies and
Practices of Social Work II
Serviço Social Sectorial II /
Social Work Fields and
Practices II
Desenvolvimento Social e
Comunitário /Social and
Community Development
Questões Psicossociais
do Envelhecimento /
Psychosocial Issues of
Ageing
Laboratório Social II /
Social Laboratory II
Planeamento e Gestão de
Projectos / Planning and
Project Management
Ética e Deontologia do
Serviço Social / Ethics and
Deontology of Social Work
Reabilitação em
Populações Especiais /
Rehabilitation in Groups
with Special Needs
Planificação e Intervenção
Sócio-Educativa/ Planning
and Socioeducative
Intervention
Laboratório Social III /

Área
Científica / Duração / Duration
Scientific (2)
Area (1)

Horas
Trabalho
/
Working
Hours
(3)

Horas
Contacto
/ Contact ECTS Observações / Observations (5)
Hours
(4)

S SOC

Semestral/Semester 162

TP - 60

6

OBR

S SOC

Semestral/Semester 162

TP - 60

6

OBR

S SOC

Semestral/Semester 108

T - 37,5

4

OBR

PSI

Semestral/Semester 108

T - 37,5

4

OBR

S SOC

Semestral/Semester 162

TP - 45

6

OBR

S SOC

Semestral/Semester 162

TP - 60

6

OBR

S SOC

Semestral/Semester 108

TP - 37,5 4

OBR

PSI

Semestral/Semester 108

TP- 37,5 4

OBR

C ED

Semestral/Semester 162

TP - 60

6

OBR

S SOC

Semestral/Semester 162

TP - 45

6

OBR
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Social Laboratory III
Qualquer
área
científica/
Any
scientific
area
Qualquer
área
científica/
Any
scientific
area

Opção/Option

Opção/Option

Semestral/Semester 108

Semestral/Semester 108

-

-

4

Os alunos podem escolher qualquer unidade
curricular das oferecidas pelos cursos da UC, no
mínimo de 4 ECTS/ Students can choose any
course unit offered by the University of Coimbra as
long as it has a

4

Os alunos podem escolher qualquer unidade
curricular das oferecidas pelos cursos da UC, no
mínimo de 4 ECTS/ Students can choose any
course unit offered by the University of Coimbra as
long as it has a minimum of 4 ECTS.

(12 Items)

Mapa II - Não aplicável - 7º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Serviço Social
A14.1. Study Cycle:
Social Work
A14.2. Grau:
Licenciado
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Não aplicável
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Not applicable
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
7º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
7th semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas
Trabalho
/
Working
Hours (3)

Estágio / Practice S SOC
semestral/semester 594
Seminário/Seminar S Soc
semestral/semester 108
Qualquer
área
Opção/Option
científica/Any semestral/semester 108
scientific
area
(3 Items)

Horas
Contacto
ECTS Observações / Observations (5)
/ Contact
Hours (4)
E - 425
TP:22,5

22
4

-

4

OBR
OBR
Os alunos podem escolher qualquer unidade curricular
das oferecidas pelos cursos da UC, no mínimo de 4
ECTS/ Students can choose any course unit offered by the
University of Coimbra as long as it has a minimum of 4
ECTS.

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Diurno
A15.1. Se outro, especifique:
--A15.1. If other, specify:
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--A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve(m)
ser apresentada(s) no Mapa VIII)
CRISTINA MARIA PINTO ALBUQUERQUE

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Mapa III - Protocolos de Cooperação
Mapa III - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._ESTÁGIOS - PROTOCOLOS (MAPA III).pdf
Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes
A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a
adequação dos recursos disponíveis.
A17.2._ESTAGIOS 2011-12 - ALUNOS E INSTITUIÇÕES1.pdf

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios
e períodos de formação em serviço.
O acompanhamento dos discentes em estágio encontra-se Regulamentado pelas Normas Reguladoras de Estágio em
Serviço Social da FPCE (2009), que preconizam a existência de sessões de supervisão individual e coletiva, ao longo
de 15 semanas de estágio. O processo de supervisão é assegurado pelos 5 docentes da área do ciclo de estudos, com
formação em S. Social, assegurando dessa forma uma supervisão especializada, contínua e adequada ao perfil de
formação e aos objetivos do ciclo de estudos. O processo de organização/ supervisão geral dos estágios é
assegurado por um docente designado para o efeito com formação em Serviço Social. A distribuição de estagiários
pelos supervisores procura ter em consideração os interesses dos estudantes, a área de maior especialização dos
supervisores e a equidade na ponderação do ratio professor/ nº de estudantes.Os orientadores institucionais, também
especializados na área do ciclo de estudos, são parceiros fundamentais no processo de aprendizagem.
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.
The students internship monitoring is regulated by the FPCE Social Work Internship Standards. These rules determine
the existence of individual and collective supervision sessions, over the 15 weeks of training. The process of
supervision is ensured by the five teachers in the area of the course, with qualifications in the field of Social Work,
thereby ensuring a specialized, continuous and appropriate supervision, that fits the training profile and the objectives
of the cycle studies. The organization/ general monitoring is assumed by a teacher designated for that purpose. The
distribution of students by supervisors seeks to take into account the interests of students, the area of greatest
expertise of faculty teacher supervisors, the equitable ratio of teacher / student numbers together. The professional
supervisors, also specialized in the area of the course, constitute themselves as key partners in the learning process.

A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados
entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.
A17.4.1._aditamentoasnormasestagioSS.pdf
Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).
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Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training
study cycles)
Nome / Name
Maria Helena Cunha
Pires
Cláudia Patrícia
Cardoso Coelho dos
Santos Ferreira de
Almeida

Instituição ou
estabelecimento a que
pertence / Institution

Categoria
Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional / Professional
Qualifications

Nº de anos de
serviço / No of
working years

ISS,IP- CDCoimbra /NIJEMAT

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

18

Licenciatura em Serviço Social; Mestrado em
Psicologia do Desenvolvimento; Pós graduação
em Interv. em Contextos de Violência Familiar

16

Licenciatura em Serviço Social

9

Licenciatura em Serviço Social

3

Licenciatura em Serviço Social

9

Licenciatura em Serviço Social

16

Licenciatura em Serviço Social

9

Licenciatura em Serviço Social; Pós graduação
em Família e Sistemas Sociais; Proteção de
Menores; Gestão Autárquica Avançada

15

Licenciatura em Serviço Social

15

Serviços de Ação Social do
Instituto Politécnico de
Técnica Superior
Coimbra

Câmara Municipal de
Coimbra - Divisão de
Técnica Superior
Desenvolvimento Social e
Família
Centro Cultural e Social de
Teresa Maria Pereira
Santo Adrião - Valência
Técnica Superior
Antunes
CAT
Jorge Humberto Costa Câmara Municipal de
Técnico Superior
Ferreira
Coimbra - Rede Social
Carmen Elizabete
Associação Soltar os
Anjos Ladeira Teixeira
Técnica Superior
Sentidos
da Fonseca
Andrea Filipa Trindade
OPSDC- Casa da Mãe
Técnica Superior
de Carvalho
Técnica Superior Ana Paula Nunes
Câmara Municipal de
Chefe de Serviço
Bastos de Almeida
Cantanhede - Serviço
Municipal de Ação
Grácio
Municipal de Ação Social
Social
Sónia Fernanda
ISS,IP - CD Viana do
Nóbrega Baganha
Técnica Superior
Castelo
Coelho
Ana Teresa Tinoco
Centro Hospitalar de
Técnica Superior
Duro Teixeira
Coimbra - Hospital Geral
Elsa Maria Gomes
Branquinho

Licenciatura em Serviço Social; Mestrado em
Sociopsicologia da Saúde
Licenciatura em Serviço Social; Pós graduação
em Intervenção em Contextos de Violência
Familiar

10

Maria Gabriela L. Gil
Cruz Zagalo

CHCoimbra- Hospital
Pediátrico (Cardiologia)

Técnica Superior

Carla Isabel Matos
Caldeira de Sousa
Domingues
Elsa Maria Ramos
Silva
Maria Isabel Santos
Dias
Mónica Palha Bicó
Seco

CHC- Hospital Pediátrico
(Centro de
Desenvolvimento)

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social; Pós graduação
em Reinserção Social

17

CHC- Saúde da Mulher

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

15

Unidade de Saúde Fernão
Mendes Pinto

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

8

Centro de Saúde da Lousã Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

20

Cáritas Diocesana de Viseu
- Centro Comunitário do
Técnica Superior
Bairro Social de Paradinha

Licenciatura em Serviço Social

14

Hospital de Anadia

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

25

IPO - Porto

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

4

Licenciatura em Serviço Social

20

Licenciatura em Serviço Social

15

Licenciatura em Serviço Social

6

Licenciatura em Serviço Social

8

Licenciatura em Serviço Social

7

Licenciatura em Serviço Social

10

Licenciatura em Serviço Social

11

Licenciatura em Serviço Social

17

Licenciatura em Serviço Social

11

Licenciatura em Serviço Social

23

Susana Criada
Rodrigues
Ana Paula Rodrigues
Ferreira
Ana Maria Rocha da
Silva
Isabel Maria Jesus
Ramos Gorne

Santa Casa da Misericórdia
Técnica Superior
de Penela
Centro Hospitalar do Alto
Alcina Manuela Sousa
Ave - Unidade de
Técnica Superior
Abreu
Guimarães
Ana Luisa dos Santos
Pintassilgo da
IPO - Coimbra
Técnica Superior
Fonseca
Ricardo Manuel
APPACDM- Vila Nova de
Técnico Superior
Duarte Rodrigues
Poiares
Centro de Saúde Fernão
Mariana Pinto Pereira
Técnica Superior
Mendes Pinto
Carla Isabel Tomás
CERCICAPER - CAT
Técnica Superior
Neves
Natércia Maria
HUC - Radioterapia
Técnica Superior
Marcelo Freire
Graça Maria de
HUC- Hospital Dia/
Técnica Superior
Oliveira Alves Almeida Oncologia
Cândida Maria Lucas
HUC - Neurotraumatologia Técnica Superior
Emídio
Maria João Martins
HUC - Unidade de
Técnica Superior

13

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=457edaf7-fd85-858e-dc1d-4f26ed01170f&formId=b4deb080-0e96-7e05-6009-…

8/208

23/01/2020

Campos Antunes
Cunha

ACEF/1112/0110157 — Guião para a auto-avaliação

Transplantação Renal

Centro de Apoio Social de
Pais e Amigos da Escola nº
10 - GAAPS
Associação Nacional de
Vanda Proença
Apoio a Jovens ANAJOVEM
ISS,IP - Centro Distrital de
Alda Maria Amado
Coimbra
Centro de Apoio Familiar
Estela Almeida
Pinto de Carvalho
Maria João Figueiredo Ateneu de Coimbra
Quinta Verde- Repouso e
Maria José Santos
Lazer, Lda
AMI - Centro Porta Amiga
Paulo Pereira
de Coimbra
Maria João Melo
DGSP - Estabelecimento
Santos
Prisional de Coimbra
Instituto de Ação Social das
Ana Reis
Forças Armadas - Centro
Social de Coimbra
Fundação Porto Social Fundação para o
Carmo Lopes
Desenvolvimento Social do
Porto
Câmara Municipal de Viana
Cláudia Magalhães
do Castelo
Centro Hospitalar
Arminda Lau
Psiquiátrico de CoimbraUnidade de Sobral Cid
ISS, IP - CDC- Destacada
Liliana Duarte Cunha
para CPCJ Coimbra
Gonçalo Marques
Martins

Técnico Superior

Licenciatura em Serviço Social

8

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

12

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

20

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

4

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

16

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

22

Técnico Superior

Licenciatura em Serviço Social

13

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

16

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

14

Educadora Social

Licenciatura em Educação Social

6

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

11

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

35

Técnica Superior

Licenciatura em Serviço Social

7

Pergunta A18 e A19
A18. Observações:
A) Fundamentos: A Licenciatura em SS da FPCE da Universidade de Coimbra procura assegurar/consolidar um
conjunto de competências patenteadas nas “Normes Internationales de Qualité pour l’Éducation et la Formation en
Travail Social” (2002), nos “Estándares Globales para la Educación y Capacitación en Trabajo Social” (IFSW/FITS,
Adelaide, 2004), na “Formación universitaria en Trabajo Social. Criterios para el diseño de planes de estudios de
títulos de Grado en Trabajo Social” (Consejo General de CDTSAS, Madrid, 2007), standards que se constituem como
eixos basilares do conhecimento e intervenção neste domínio.
B) Formação prática: o curso enquadra espaços de reflexão/aprendizagem prática, nomeadamente, um período de
observação institucional (28 h.) na uc de Laboratório Social II e um Estágio pré-profissional (22 ECTS), supervisionado,
de 594 horas, plenamente conectado com a formação teórico-científica previamente adquirida. A conclusão do curso
pressupõe a entrega e defesa pública (perante um júri constituído para o efeito) de um Relatório analítico-descritivo da
experiência de estágio (atividades tipo, atividades negociadas e artigo científico de enquadramento da problemática de
estágio) e tradutor de um conjunto de competências transversais adquiridas ao longo da Licenciatura.
C) Empregabilidade: os dados referenciados no ponto 7.1.4 do presente Relatório decorrem de um Inquérito online,
realizado em março de 2011, junto dos 72 recém licenciados nos dois primeiros cursos da Faculdade (2005/09, 31
estudantes; 2006/2010, 41 estudantes), tendo sido recepcionadas 65 respostas (cerca de 90% dos profissionais
formados).
D) As cargas horárias de docentes superiores a 9 h. são justificadas pelo facto de haver outros docentes em dispensa
de serviço;
E) Os dados referentes à eficiência formativa de 2010/11 poderão estar ainda incompletos devido à reestrut. das
plataformas da UC;
F) Internacionalização: foi considerado, no ponto 7.3.4, o nº absoluto de professores estrangeiros que asseguraram
actividades letivas na Licenciatura através de programas de mobilidade Erasmus;
G)Fundamentos das Alterações propostas ao Plano de Estudos (ponto 10): As Alterações propostas decorrem, em
grande medida, de um processo de consulta/ implicação de docentes, discentes, recém licenciados e profissionais e
preconizam o aumento do nº de ECTS da área científica predominante do CE; a garantia de maior equilíbrio, em termos
de ECTS, entre as áreas científicas complementares na formação em SS; o aumento do período de prática em
contextos institucionais; o incremento de saberes/possibilidades de aplicação de procedimentos de pesquisa
científica; o maior aprofundamento da formação em políticas sociais sectoriais; a articulação mais coerente entre
conteúdos programáticos e progressividade na aquisição de competências. As FUC (ponto10) correspondem a novas
uc's criadas ou uc's que mudaram de nome, tipologia, ECTS, horas de contacto e/ou área científica.
A18. Observations:
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A) Bases: The Social Work Degree at the FPCE of the University of Coimbra seeks to ensure / consolidate a set of
competences that are underlined in the International Standards - “Normes Internationales de Qualité pour l’Éducation
et la Formation en Travail Social” (2002), “Estándares Globales para la Educación y Capacitación en Trabajo Social”
(IFSW/FITS, Adelaide, 2004), “Formación universitaria en Trabajo Social. Criterios para el diseño de planes de estudios
de títulos de Grado en Trabajo Social” (Consejo General de CDTSAS, Madrid, 2007) - which are the basic axes of
knowledge and action in the S. Work field.
B) Practical formation: the course engages opportunities for reflection/learning practice, namely, an institutional
observation period of 28 hours in the curricular unit of Social Laboratory II and a pre-professional supervised
curricular internship (22 ECTS) of 594 hours. The internship is closely connected with the previous theoretical and
scientific formation. The conclusion of the course assumes the delivery and public defense (before a jury for that
purpose) of an analytical-descriptive report of the internship experience (professional type activities, negotiated
activities and an internship scientific paper) and that must translate the set of transversal skills acquired along the
degree.
C) Employability: The data referenced in section 7.1.4 of this report derive from an online survey, conducted in March
2011, on 72 graduates from the first two S. Work courses of the Faculty (2005-2009, 31 students, 2006-2010, 41 students
), being received 65 responses, which corresponds to about 90% of the professionals.
D) The teachers workloads over 9 h. are justified by the fact that there are other faculty members on leave of absence;
E) The data concerning the effectiveness of training 2010/11 may still be incomplete due to the reestrut. of UC
platforms
F) Internationalization: it was considered in this report (section 7.3.4), the absolute number of foreign teachers who
ensured lecturer activities in the degree through Erasmus mobility programs;
G) Bases of the proposed changes to the actual syllabus (section 10): the proposed changes are due, in large measure,
to a process of consultation/involvement of teachers, students, graduates and professionals, and advocate an increase
in the number of ECTS on the scientific predominant area of the study cycle; a greater balance, in terms of ECTS,
between complementary scientific areas in social work training; the increasing of practice periods in institutional
contexts, the increase of knowledge/application possibilities of scientific research procedures, a most extensive
training in sectorial social policies, a most consistent linkage between study plan contents and progression in
skills.The C. units maps (section10) correspond to new c. units or to those that changed it's name, type, ECTS, contact
hours and / or scientific area.
A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?
Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O 1º Ciclo de Estudos em Serviço Social, consagrando uma articulação complexa de saberes teóricos
(inter/multidisciplinares), metodológicos e operativos, visa capacitar os futuros assistentes sociais para: a análise
crítica, avaliação e transformação de contextos e políticas sociais, sob o enfoque da qualidade de vida, do
desenvolvimento social, dos direitos humanos e da Justiça Social;a concepção de respostas, holísticas e eficazes,
para necessidades e problemas sociais, mediante a utilização fundamentada de conhecimentos sobre o
comportamento humano e sobre os sistemas sociais, políticos e económicos; o planeamento, a avaliação e a
execução de políticas sociais, planos e projetos de desenvolvimento social e humano; a concretização de uma prática
inovadora, fundamentada e reflexiva, pelo domínio de metodologias, clássicas e atuais, de processos de avaliação, de
ferramentas de gestão e de administração social adequadas aos contextos atuais e pela valorização da investigação
científica.
1.1. Study cycle's generic objectives.
The 1st Cycle of Studies in Social Work, assuming a complex articulation of (Inter/ multidisciplinary) theoretical,
methodological and operative knowledge, aims to capacitate future social workers to: critical analysis, evaluation and
transformation of social and political contexts, with a focus on quality of life, social development, human rights and
social justice; promote holistic and effective answers to complex and transversal needs and social problems, through
the application of knowledge on human behavior and on social, political and economic systems; planning, evaluate
and implement social policies, as well as plans and projects of social and personal development; assume an
innovative and reasoned practice, by the use of (traditional and actual) methodologies, assessment processes and
social management tools more appropriated to contemporary social contexts, and by the valuation of scientific
research.
1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
Os Estatutos da Universidade de Coimbra, recentemente promulgados (Despacho Normativo nº 43/2008, de 1 de
Setembro), identificam como missão da instituição a “criação, análise crítica, transmissão e difusão de cultura, de
ciência e de tecnologia que, através da investigação, do ensino e da prestação de serviços à comunidade, contribui
para o desenvolvimento económico e social, para a defesa do ambiente, para a promoção da justiça social e da
cidadania esclarecida e responsável e para a consolidação da soberania assente no conhecimento” (artigo 2º). Sob
tais pressupostos a investigação e o ensino constituem-se como finalidades centrais para a prossecução de tal
missão, sendo que se reconhece às Universidades um papel inequívoco na criação de condições para a progressão do
conhecimento científico por via, particularmente, do desenvolvimento da investigação (disciplinar e interdisciplinar) e
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da articulação com outras instituições, com missões similares, quer no contexto nacional, quer no contexto
europeu/internacional. O enquadramento de novas áreas de saber, ancorado numa reflexão aprofundada sobre as
necessidades e exigências formativas que se colocam ao País e ao Espaço Europeu, bem como a orientação para
dinâmicas de inter e transdisciplinaridade formativa, consubstanciam um projecto educativo e científico plenamente
assumido pela UC e que a coloca nos lugares cimeiros em termos de avaliação internacional da qualidade científicopedagógica. A criação, em 2005, do 1º Ciclo de Estudos em Serviço Social na FPCE decorre de uma filosofia assente
nos pressupostos supra-referenciados. Com efeito, a Licenciatura em SS assume claramente a importância da
investigação científica, a articulação complexa de saberes teóricos, metodológicos e operativos, bem como a
relevância do planeamento, da reflexividade, da avaliação e da política social para a efetivação de processos
integrados de desenvolvimento, capazes de promover a coesão social e económica e não práticas assistencialistas,
acríticas e meramente reativas. Assim sendo, o desenvolvimento social e económico, a protecção do ambiente e dos
direitos humanos, a promoção da justiça social e de uma cidadania esclarecida e responsável são também os
objetivos centrais do Serviço Social, assegurados por via de um conhecimento e práticas consistentes, científicas e
complexas, bem como de prestação rigorosa de serviços à comunidade e de disseminação de conhecimento e de
resultados de pesquisa.
1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
The Statutes of the University of Coimbra, recently promulgated (Implementing Order No. 43/2008, September 1),
identify as a mission of the institution the "creation, critical analysis, transmission and dissemination of culture,
science and technology that through research, teaching and service to the community, contributes to the economic
and social development, to protect the environment, to promote social justice and responsible and enlightened
citizenship and to the consolidation of sovereignty based on knowledge "(Article 2). Under these assumptions the
research and teaching purposes are central to the pursuit of this mission, recognizing an unequivocal role for
universities in creating conditions for the advancement of scientific knowledge through, particularly the development
of (disciplinary and interdisciplinary) investigation and linkages with other institutions with similar missions, both at
the national level, or in the European/international context. The framework of new areas of knowledge, grounded in a
thorough reflection on the training needs and requirements facing the country and the European Space, as well as the
orientation to dynamics of inter-and cross training, constitutes a fully scientific and educational project undertaken by
UC, placing it in the top positions in terms of international assessment of scientific and pedagogical quality. The
creation, in 2005, of the 1st cycle of studies in Social Work, in FPCE, stems from a philosophy based on the
assumptions above-referenced. Indeed, the degree of S. Work clearly assumes the importance of scientific research,
the complex articulation of theoretical, methodological and operational knowledge, as well as the importance of
planning, reflexivity, evaluation and social policy for the effective integrated processes of development capable of
promoting social cohesion and economic welfare and not just charitable, uncritical and merely reactive practices. Like
this, economic and social development, protection of the environment and human rights, promotion of social justice,
responsible and enlightened citizenship are also the main goals of S. Work achieved by a consistent, scientific and
complex knowledge and practices, implementing also rigorous services to the community and knowledge/research
results dissemination.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objectivos do Ciclo de Estudos, constantes do respetivo Regulamento de Curso, são divulgados, quer por via da
plataforma informática de gestão académica NONIO e das páginas web da Universidade de Coimbra
(http://cursos.uc.pt; http://www.uc.pt/fpce), quer através de sessões de acolhimento e de acompanhamento dos
estudantes e dos novos docentes, que integram a licenciatura, promovidas pela coordenação, no início e ao longo do
ano. No âmbito das unidades curriculares que estruturam o curso procura-se igualmente explicitar de que modo os
respetivos conteúdos programáticos e objetivos específicos procuram concretizar os objetivos transversais da
licenciatura. As sessões anuais de auscultação e de reflexão com docentes e discentes, assegurando a
progressividade de competências (Manual de Competências do Curso) e a articulação entre conteúdos, contribui
igualmente para esclarecer os enfoques e objetivos específicos da formação em Serviço Social na Faculdade.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The study cycle objectives, inscribed in the respective Course Regulation, are disclosed, either by the computer
platform of academic management NONIO and the web pages of the University of Coimbra (http://cursos.uc.pt; http://
www.uc.pt / FPCE), either through the host sessions and monitoring of students and new teachers promoted by the
course coordination at the beginning and throughout the academic year. In the curriculum units that integrate the
course is also explained how their syllabus and objectives seek to achieve the degree cross-cutting objectives. The
annual sessions of consultation and discussion with teachers and students, ensuring the progressive articulation of
competences (Manual of Course Competences) and contents also helps to clarify the approaches and objectives of
social work training in the Faculty.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
A criação de ciclos de estudos na UC envolve as Unidades Orgânicas (UO), os Centros de Serviços Comuns e
Especializados, a Reitoria/Senado e o Conselho Geral, num processo concertado que tem início com uma proposta de
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oferta formativa (ou de revisão/atualização de oferta existente) e culmina com a sua submissão junto da A3ES para
acreditação. No âmbito da UO a proposta de criação do ciclo de estudos pressupõe também a apreciação em C.
Pedagógico e a aprovação em C. Científico. O Curso é coordenado por um docente da Licenciatura, eleito pelos pares
sob proposta da Direção da Faculdade (Reg. Coordenação Cursos). A articulação dos conteúdos programáticos e a
distribuição de serviço docente, sob pressupostos de coerência e equidade, é realizada anualmente pela coordenação,
em cooperação estreita com os docentes, e aprovada em Conselho Científico. A coordenação articula-se igualmente
com os diversos órgãos da Faculdade, bem como com as Comissões de Estudantes da Licenciatura em S S.
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.
The establishment of courses at UC involves the Organic Units (OU), the Common and Specialized Services Centers,
the Rector’s Team / Senate and the General Council, in a concerted process that begins with a proposal for a training
offer (or review / update of the existing provision) and that culminates with the submission for accreditation to the
A3ES. The UO proposal for the creation of the course requires also the discussion in Pedagogic Council and the
approval in the Scientific C. The course is coordinated by a teacher of the degree, elected by the peers on a proposal
from the Faculty Director (Course Coordination Regulation). The syllabus articulations and the teaching service
distribution, under assumptions of consistency and fairness, is held annually by the coordination, in close cooperation
with teachers, and approved by the Scientific C. The course coordination also articulates with the various organs of the
UO, as well as the Committees of S. Work Undergraduate Students.
2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
A participação ativa dos docentes e estudantes é assegurada pelo respetivo enquadramento nos órgãos de governo
da UC, nomeadamente Conselho Geral, Conselho de Gestão e Senado, e, no âmbito da UO no C. Pedagógico,
Científico e Assembleia de Fac. A auscultação de docentes e discentes é ainda assegurada pela aplicação regular de
inquéritos pedagógicos e pelo processo de autoavaliação realizado por cada CE/ UO. Para além dos dados
quantitativos são também analisados comentários e sugestões de estudantes e docentes, integrando o processo de
melhoria da UC. Em acréscimo, a coordenação do CE em SS procura igualmente contactar e reunir com Comissões de
ano de estudantes da Lic. em SS (eleitos pelos pares) para auscultar as suas apreciações e sugestões, bem como com
os docentes, nomeadamente, para redefinição de conteúdos curriculares, evitando sobreposições e lacunas
formativas, e/ou para precisão de processos de avaliação das unidades curriculares e do desempenho dos estudantes.
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have an
influence on the teaching/learning process, including its quality.
The active participation of teachers and students is ensured by its engagement in UC's governing bodies, namely the
General Council, Management Council and Senate, and, within in the OU on the Pedagogic, Scientific C. and Faculty
Assembly. The consultation of teachers and students is further ensured by the regular application of educational
surveys and the self-assessment process undertaken by each SC (Study cycle) and UO. In addition to the quantitative
data are also analyzed the comments and suggestions of students and teachers, integrating the process of UC
improvement. In addition, the coordination of the S Work SC also seeks to contact and meet with year Committees of
Social Work Undergraduate Students (elected by peers) to listen to their comments and proposals, as well as with
teachers, in particular to redefine curricula, avoiding duplication subjects and formation gaps, and / or to assure the
curricular units evaluation procedures accuracy and the student’s performance.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Conforme procedimentos estabelecidos na UC, a autoavaliação do CE (análise SWOT) é realizada no final de cada ano
letivo, com a intervenção das diferentes partes interessadas. O relatório final, da responsabilidade do coordenador de
curso, integra informação referente, nomeadamente, ao acesso, sucesso escolar, empregabilidade e informação
proveniente dos inquéritos pedagógicos. Face a esta análise são definidas anualmente as ações de melhoria a
implementar no curso, cuja execução é avaliada no ano seguinte. No âmbito da Licenciatura em SS os mecanismos de
garantia de qualidade consubstanciam-se nos processos de auscultação de docentes e discentes e na construção de
mecanismos de acompanhamento contínuo da formação dos estudantes ao longo do Curso. Com este propósito são
definidas por exemplo Tutorias colectivas e foi construído o Manual de Competências que se traduz nomeadamente
em inquéritos aos estudantes de competências adquiridas, no final de cada ano letivo e no final do curso.
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle.
According to the procedures established in the UC, the self-assessment of the SC (SWOT analysis) is performed at the
end of each school year, with the involvement of the different stakeholders. The final report, which is the course
coordinator responsibility, integrates information, in particular, access, educational attainment, employability and
educational information obtained from the pedagogical inquiries. Given this analysis are settled annually improvement
actions to implement on the course. Its achievement is evaluated in the following year. In the S. Work degree the
quality assurance mechanisms are embodied on the processes of teachers and students consultation and on
continuous monitoring of the students education throughout the course. With this purpose are defined eg collective
tutorials and was built the Manual of Course Competencies which is translated particularly in students acquired
competences surveys at the end of each academic year and at the end of the course.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
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instituição.
Na Universidade a Equipa Reitoral, em articulação com a Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua, é a responsável
pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade. No âmbito da UO o responsável é o coordenador do
curso em articulação com os órgãos diretivos, científicos e pedagógicos da Faculdade e com os serviços de apoio,
nomeadamente os Serviços Académicos e o Serviço de Qualidade Pedagógica.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
In the University the Rector's Team, in conjunction with the Division of Assessment and Continuous Improvement, is
responsible for the implementation of quality assurance mechanisms. In the OU the responsible is the course
coordinator in conjunction with the directive, scientific and pedagogic bodies of the Faculty and the support services,
namely the Academic Services and the Pedagogic Quality Service.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
Na UC existe um sistema de informação através do qual é assegurada a produção automática de indicadores
referentes às unidades curriculares do curso (p.e. sucesso escolar) e aos inquéritos pedagógicos realizados
anualmente a estudantes e docentes. A informação proveniente destas e de outras fontes é analisada pelo
coordenador do curso que deverá acompanhar o funcionamento do ciclo de estudos (p.e. adequada articulação entre
unidades curriculares, esforço esperado e concretizado pelos estudantes, distribuição das datas de avaliação e
volume de trabalho) em ligação com os docentes do ciclo de estudos, estudantes, diretor e UO. No final do ano a
informação é coligida e analisada, em conjunto com dados relativos à aquisição de competências e desempenho nas
várias unidades curriculares, para efeitos de autoavaliação do ciclo de estudos e propostas de introdução de
melhorias na Licenciatura, em termos estruturais e substanciais.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
In the UC there is an information system through which is ensured the automatic production of indicators relating to
the course curricular units (eg educational attainment) and pedagogical inquiries applied annually to teachers and
students. Information from these and other sources is analyzed by the course coordinator who will monitor the
functioning of the course (eg adequate articulation between curricular units, effort expected and achieved by students,
distribution of the assessment dates and workload) in connection with course teachers, director, students and OU. At
the end of the year the information is collected and analyzed, together with data relating to the acquisition of skills and
performance in the various curricular units, with the purpose of assuring the course self-assessment and to make
proposals to introduce structural and substantial improvements on the degree.
2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade
http://www.uc.pt/damc/manual
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
Os resultados das avaliações são discutidos com as diferentes partes interessadas no âmbito da elaboração do
relatório de autoavaliação. Estes resultados e as ações de melhoria daí decorrentes, bem como os dos restantes CE e
da UO, são também discutidos numa sessão anual que envolve toda a comunidade académica. No Curso de SS a
reflexão em equipa de docentes (geral ou por áreas) a partir dos dados de av. permite identificar os elementos a
melhorar, quer no âmbito de unidades curriculares (conteúdos, metodologias de avaliação, articulação entre uc, carga
de trabalho, desempenho de docentes/discentes), quer no âmbito do curso (processos para atingir/consolidar
competências, articulação com a comunidade, parcerias, internacionalização, investigação e prestação de serviços).A
proposta de alterações ao plano de estudos (ponto 10 do presente Rel.) decorre nomeadamente de processos de
discussão e avaliação (com docentes, alunos e profissionais) ao longo dos últimos 5 anos (lacunas, forças…).
2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
The evaluation results are discussed with the different stakeholders in the preparation of the self-assessment report.
These results and improvement actions arising therefrom, as well as those of other SC and the OU, are also discussed
in an annual session involving the entire academic community. In the S Work course the reflection with the team of
teachers (general or by areas), from the eval. data, identifies the elements to improve, either within curricular units
(syllabus, methodologies, coordination between curricular u., workload, performance of teachers/students), or within
the course (processes to achieve/consolidate competences, community partnerships, internationalization, research
and service). The course curriculum change proposal (point 10 of this Repport) emerges namely from this process of
discussion and evaluation (with teachers, students and professionals) over the past five years (weaknesses, forces…).
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
O Curso de SS criado em 2005 na FPCE-UC (Despacho nº 6778/ 2005, de 1 de Abril, e adequado às diretivas de
Bolonha pelo Despacho nº 22726-C/2007, de 28 de Setembro), foi acreditado preliminarmente pela A3ES em 2010
(CEF/0910/10157).
A mencionar: (1) Existência, ao nível da UC, de uma comissão de acompanhamento do Processo de Bolonha que
monitoriza a implementação deste processo. Desta comissão resulta, anualmente, um evento público de discussão
deste processo, (2) Na FPCE UC, no ano de 2006, foi criada a Comissão de Acompanhamento do Processo de Bolonha
composta por docentes e estudantes, que funcionou até 2011; (3) Em 2011 foi implementado na FPCE UC, em
articulação com a UC, um processo de autoavaliação, como metodologia de avaliação do CE.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
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The Social Work Degree created in 2005 in the FPCE-UC (Order No. 6778/2005, April 1, and adequate to Bologna’s
directives by the Order No. 22726-C/2007, September 28), was preliminarily accredited by the A3ES in 2010
(CEF/0910/10157).
To mention: (1) the existence, at the UC, of a monitoring committee of the Bologna Process, which monitors the
implementation of this process. From this committee results an annual public event discussion of this process, (2) In
the FPCE UC, in 2006, was also established a Monitoring Committee of the Bologna Process were teachers and
students were integrated, which ran until 2011, (3) in 2011 was implemented in FPCE UC, in conjunction with UC, a selfassessment process as a methodology for evaluating the study cycle.

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.).
Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces
Tipo de Espaço / Type of space

Área / Area (m2)

Salas de Aula (12)/ Classrooms (12)
Anfiteatros (3) / Amphitheaters (3)
Sala de Informática (1)/Computer Room (1)
Laboratórios (3)/ Laboratories (3)
Corredor com mesas / Hall with tables
Biblioteca / Library
NEPCESS/AAC
Gabinetes (28)/Cabinets (28)
Salas de suporte administrativo / Administration rooms
Secretaria de alunos / Secretariat of Student
Recepção/Desk
Sala dos Grupos de Investigação
Sala de Alunos/ Student ‘s room
Unidades I & D (IPC ;CINEIC)
Salas (3.º ciclo, Pós-doc; docentes; professor visitante)
Testoteca
Mediateca

933.9
480.8
64.3
180.4
94.3
475
38.4
472
124.5
52.2
104
62.3
62.3
84.6
140
32.7
17

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).
Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials
Equipamentos e materiais / Equipment and materials

Número / Number

Computadores /Computers
Projectores / Data Show
Mesa de Mistura completa
Mesa de mistura com câmara e microfone
Microfones e colunas
Impressoras/ Fotocopiadoras de grandes dimensões / Printers / Copiers large
Bases de dados subscritas eletronicamente
Sistema de som - amplificador e 2 colunas
Espécies documentais em suporte papel existentes na Biblioteca
Assinaturas de revistas
Ferramenta – Lista AtoZ
Testes existentes na testoteca
Programas de intervenção - testoteca
CD/ DVD
Equipamento vário da Mediateca

273
32
1
2
1
26
8
13
35705
235
1
464
42
264
51
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3.2 Parcerias
3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
A Licenciatura em SS possui um conjunto de parcerias internacionais para intercâmbios Erasmus, de docentes e
discentes, nomeadamente com as universidades de: Koblenz (D), Libre de Bruxelles, Barcelona, Complutense de M.,
Granada, Vigo, Salamanca, La Laguna, Sant.Compostela, Comillas, Nantes, Lille (ESE TRavail Social), Hogeschool
Zuyd (NL), Eotvos Lórand (H), Vilnius (LI), Charles de Prague (RC), HES, Fribourg (CH), outras em análise. O curso
possui ainda uma parceria ativa com o Master in Compared European Social Studies (Zuyd Un. e London Metropolitan
Un.) (www.macess.nl), bem como um Acord-Cadre para formação e pesquisa com a HES-SO Valais Domaine SantéSocial. Os acordos com a Univ. de Nantes e Fribourg destinam-se sobretudo ao intercâmbio de docentes e atividades
conjuntas de pesquisa na área social. São também importantes os acordos com o Brasil (G. de Coimbra) em particular
com as Un. Federais do R. de Janeiro e Pernambuco (Grupo ARCUS), com a UNESP e com a PUC S. Paulo.
3.2.1 International partnerships within the study cycle.
The S. Work degree has a set of international partnerships for Erasmus teachers and students exchanges, in particular
with the universities of: Koblenz (D), Libre de Bruxelles, Barcelona, Complutense de M., Granada, Vigo, Salamanca, La
Laguna, Sant.Compostela, Comillas, Nantes, Lille (ESE TRavail Social), Hogeschool Zuyd (NL), Eotvos Lórand (H),
Vilnius (LI), Charles de Prague (RC), HES, Fribourg (CH), and others under analysis. The Course also has an active
partnership with the Master in Compared European Social Studies (Zuyd Un. e London Metropolitan Un.)
(www.macess.nl), as well as an Acord-Cadre for training and research with the HES-SO Valais Domaine Santé-Social.
The agreements with the Univ. of Nantes and Fribourg are primarily intended for the exchange of teachers and joint
research activities in the social area. Also very important are the agreements with Brasil (Coimbra G.) in particular with
the Federal Uni. of R. de Janeiro and Pernambuco (ARCUS), UNESP and PUC S. Paulo.
3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
A Licenciatura em SS colabora e beneficia da colaboração com as demais unidades orgânicas da UC, nomeadamente
com a Faculdade de Economia, Direito, Letras e Ciências e Tecnologia (Dep. Antropologia), quer por via da
colaboração de docentes para lecionação de unidades curriculares obrigatórias (FD e FE) ou opcionais, quer no
intercâmbio de discentes em unidades curriculares opcionais. É particularmente relevante a colaboração estreita com
o Mestrado em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo (MISIE), fruto de uma parceria entre a FPCE e a
FEUC. Encontra-se ainda protocolada a colaboração, em termos de formação (ex. Mestrado em Desigualdades e Pol.
Públ./Doutoram. Sociologia) e de pesquisa, com a FCSH da Universidade Nova de Lisboa. Todos os docentes da área
de SS colaboram, como docentes (2º/3º CE) ou pontualmente (conferências, cursos breves, orientação mest./dout.,
júris de mest./doutoram.), com outras IES nacionais, nomeadamente UCP, ISPGaya, ISMT, UTAD, U. Açores e ISCTE.
3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
The S. Work degree works and benefits from the collaboration with other Organic Units of UC, including the Faculty of
Economics, Law, Humanities and Science and Technology (Dept. of Anthropology), either by the collaboration of
teachers for teaching compulsive (FD and FE) or optional curricular units, or by students exchange in optional
curricular units. It is particularly relevant the close collaboration with the Master of Social Intervention, Innovation and
Entrepreneurship (MISIE), resulting of a partnership between FPCE and FEUC. It is still assured a formalized
collaboration in training (eg. Master on Inequalities and Public Policies/ Sociology PhD) and research with the FCSH of
the New University of Lisbon. All the teachers of the s. work area collaborate as teachers (2º/3º SC) or occasionally
(conferences, short courses, master/phD thesis orientations, academic master/PhD panels) with other national
Superior Institutions, including UCP, ISPGaya, ISMT, UTAD, Un. Azores and ISCTE.
3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
A cooperação interinstitucional é assegurada ora por via do estabelecimento de acordos e de protocolos (com outras
IES e locais de estágio), ora através de processos de acordo anual no que diz respeito, nomeadamente, à indicação
dos docentes de outras UO da UC que irão colaborar no ciclo de estudos (Economia e Direito), ou à lista de unidades
curriculares disponíveis como opções abertas para os estudantes da Licenciatura em SS (estes devem obter 20 ECTS
pela frequência e aprovação em unidades curriculares de opção seleccionadas de entre o conjunto de unidades
curriculares, com um mínimo de 4 ECTS, oferecidas pelos diversos cursos da UC). A disponibilização de unidades
opcionais nas diversas UO da UC obedece a um princípio geral de reciprocidade sendo apenas negociadas
anualmente o nº de unidades curriculares abertas a outras UO, o nº de vagas e requisitos de acesso (se aplicável). As
propostas dos alunos de unidades curriculares de outras Univ. são analisadas e negociadas caso a caso.
3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
The interinstitutional cooperation is ensured either through the establishment of agreements and protocols (with other
IES and internship contexts), or by a process of annual agreement, particularly as regards the definition of teachers
from other UO from UC that will collaborate in the study cycle (economics and law), or the list of curricular units
available as open options to social work students (that must obtain 20 ECTS by the frequency and approval of option
curricular units chosen from the set of disciplines, with a minimum of 4 ECTS, offered by the various courses of UC).
The offer of open curricular units from the OU of UC obeys to a general principle of reciprocity, being only negotiated
annually de number of curricular units open to other OU, the number of places and entry requirements (if applied).
Students proposals for attending curricular units from other Universities are analyzed and negotiated case by case.
3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Em complemento às atividades de relacionamento com empresas e serviços públicos, a UC, através da DITS e da
DPIP, desenvolve um conjunto de iniciativas visando a: identificação de oportunidades de desenvolvimento de
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projetos com benefícios mútuos; identificação de resultados de investigação com potencial social e económico;
promoção do empreendedorismo e empregabilidade; promoção da 1ª experiência em contexto de trabalho através do
programa de estágios não curriculares, elemento importante na formação dos alunos e uma oportunidade de av.
externa da qualidade da formação da UC, e organização de sessões de recrutamento/pré-seleção de estudantes
finalistas. No âmbito da Lic. em SS são também promovidas iniciativas de ligação com a comunidade prof./
empregadora, especialmente no âmbito dos estágios e também por via, por ex, de conferências, aulas abertas, visitas
institucionais e protocolos/acordos para a realização de estágios profissionais de SS (ex. Protocolo com a Martifer).
3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
In addition to the relationship activities with enterprises and public services, the UC, through DITS and DPIP, develops
a set of initiatives aimed at: identifying opportunities for development projects of mutual benefit, identification of
research results with social and economic potential, promotion of entrepreneurship and employability, promotion of
the 1st experience in a workplace through the not curricular internship program, which is an important element in
academic training of students and an opportunity to the external evaluation of the education quality at UC, and
organization of sessions for recruitment / pre-selection of final year students. Within the S. Work Course are also
promoted some initiatives for professional / employer community liaison specially in the internship experiences, but
also, eg., via conferences, open classes, institutional visits and protocols/ agreements to carry out S. Work
professional internships (eg. Protocol with Martifer).

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII - António Castro Fonseca
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Castro Fonseca
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Cristina Petrucci de Almeida Albuquerque
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cristina Petrucci de Almeida Albuquerque
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Joaquim Manuel Pires Valentim
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Pires Valentim
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paula Cristina de Oliveira de Castilho Freitas
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Cristina de Oliveira de Castilho Freitas
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Cristina Ferreira de Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Ferreira de Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Lisete dos Santos Mendes Mónico
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lisete dos Santos Mendes Mónico
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Graciete Nines Pinto Franco Borges
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Graciete Nines Pinto Franco Borges
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luisa Isabel Gomes Freire Nobre Lima
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luisa Isabel Gomes Freire Nobre Lima
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carla Maria Santos de Carvalho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Carla Maria Santos de Carvalho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Clara Maria Rodrigues da Cruz Silva Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Clara Maria Rodrigues da Cruz Silva Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Cristina Maria Pinto Albuquerque
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Cristina Maria Coimbra Vieira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cristina Maria Coimbra Vieira
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Eduardo João Ribeiro dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo João Ribeiro dos Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Filipa Almeno de Carvalho Patrão de Sá
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filipa Almeno de Carvalho Patrão de Sá
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Direito
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
22
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=457edaf7-fd85-858e-dc1d-4f26ed01170f&formId=b4deb080-0e96-7e05-6009… 20/208

23/01/2020

ACEF/1112/0110157 — Guião para a auto-avaliação

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Jacqueline Ferreira Marques
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jacqueline Ferreira Marques
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Joaquim Marques da Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Joaquim Marques da Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luciana Maria Lopes Sotero
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luciana Maria Lopes Sotero
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Joaquim Luís Medeiros Alcoforado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Luís Medeiros Alcoforado
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Marcelino Arménio Martins Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marcelino Arménio Martins Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Margarida Pedroso de Lima
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Margarida Pedroso de Lima
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Jorge Santos Almeida Rama Ferro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Jorge Santos Almeida Rama Ferro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Marta Cristina Nunes Simões
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marta Cristina Nunes Simões
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Economia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
22
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria do Rosário de Carvalho Nunes Manteigas e Moura Pinheiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Rosário de Carvalho Nunes Manteigas e Moura Pinheiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sónia Cristina Mairos Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sónia Cristina Mairos Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=457edaf7-fd85-858e-dc1d-4f26ed01170f&formId=b4deb080-0e96-7e05-6009… 24/208

23/01/2020

ACEF/1112/0110157 — Guião para a auto-avaliação

100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Teresa Mesquita Carvalho Sousa Machado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Mesquita Carvalho Sousa Machado
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Helena da Silva Neves dos Santos Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena da Silva Neves dos Santos Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carlos Manuel Folgado Barreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Folgado Barreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Augusto da Veiga Pinto de Gouveia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Augusto da Veiga Pinto de Gouveia
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria da Graça Amaro Bidarra
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Graça Amaro Bidarra
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Albertina Lima de Oliveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Albertina Lima de Oliveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Manuel Tomás da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Tomás da Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)
4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff
Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

António Castro Fonseca
Maria Cristina Petrucci de Almeida
Albuquerque

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Joaquim Manuel Pires Valentim

Doutor

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

100
100

Ficha submetida
Ficha submetida

Nome / Name

Paula Cristina de Oliveira de Castilho Freitas Mestre
Ana Cristina Ferreira de Almeida

Doutor

Lisete dos Santos Mendes Mónico

Doutor

Maria Graciete Nines Pinto Franco Borges

Doutor

Luisa Isabel Gomes Freire Nobre Lima

Doutor

Carla Maria Santos de Carvalho

Doutor

Clara Maria Rodrigues da Cruz Silva Santos Doutor
Cristina Maria Pinto Albuquerque
Cristina Maria Coimbra Vieira

Doutor
Doutor

Psicologia (especialidade em
Psicologia Social)
Psicologia Clínica CognitivoComportamental e Sistémica
Psicologia(especialização de
Psicologia Pedagógica)
Psicologia (especialidade em
Psicologia Social)
Psicologia - Psicologia da Motivação e
da Personalidade
Psicologia
Psicologiado Trabalho e das
Organizações
Serviço Social – Trabalho Social e
Orientação
Travail Social et Politique Sociale
Ciências da Educação
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Filipa Almeno de Carvalho Patrão de Sá
Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
Jacqueline Ferreira Marques
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
José Joaquim Marques da Costa
Luciana Maria Lopes Sotero
Joaquim Luís Medeiros Alcoforado
Marcelino Arménio Martins Pereira
Margarida Pedroso de Lima
Maria Jorge Santos Almeida Rama Ferro
Marta Cristina Nunes Simões
Maria do Rosário de Carvalho Nunes
Manteigas e Moura Pinheiro
Sónia Cristina Mairos Ferreira
Maria Teresa Mesquita Carvalho Sousa
Machado
Helena da Silva Neves dos Santos Almeida
Carlos Manuel Folgado Barreira
José Augusto da Veiga Pinto de Gouveia
Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos
Valadas e Góis
Maria da Graça Amaro Bidarra
Albertina Lima de Oliveira
José Manuel Tomás da Silva
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Doutor
Psicologia - Aconselhamento
Licenciado Direito
Ciências da Educação. Psicologia da
Doutor
Educação
Doutor
Psicologia
Mestre
Serviço Social
Mestre
Saúde Pública
Doutor
Psicologia
Licenciado Psicologia Clínica
Educação Permanente e Formação de
Doutor
Adultos
Doutor
Psicologia
Doutor
Psicologia
Doutor
Psicologia/ Aconselhamento
Doutor
Economia
Ciências da Educação/Psicologia da
Doutor
Educação
Mestre
Ciências da Educação

100
22

Ficha submetida
Ficha submetida

100

Ficha submetida

100
50
50
100
50

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

100

Ficha submetida

100
100
100
22

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

Doutor

Psicologia do Desenvolvimento

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor
Doutor

Serviço Social
Ciências da Educação
Psicologia Clinica

100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Mestre

Sociologia

50

Ficha submetida

Doutor
Doutor
Doutor

PSICOLOGIA PEDAGÓGICA
Ciências da Educação
Psicologia

100
100
100
3144

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos
4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
29
4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático, calculado
após a submissão do formulário)
92,2
4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
29
4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
(campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)
92,2
4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
28
4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)
89,1
4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
2
4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
6,4
4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
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3
4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo de
preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
9,5

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5
4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização
O procedimento de avaliação dos docentes da Universidade de Coimbra (UC) tem por base o disposto no
“Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade de Coimbra”, regulamento n.º 398/2010
publicado no DR n.º87, 2.ª Série, de 5 de Maio de 2010, retificado no DR. 2.ª Série, de 17 de Maio de 2010. Este
regulamento define os mecanismos para a identificação dos objetivos de desempenho dos docentes para cada
período de avaliação, explicitando a visão da instituição, nos seus diversos níveis orgânicos, e traçando,
simultaneamente, um quadro de referência claro para a valorização das atividades dos docentes, com vista à melhoria
da qualidade do seu desempenho. A avaliação do desempenho dos docentes da UC é efetuada relativamente a
períodos de três anos e tem em consideração quatro vertentes: investigação; docência; transferência e valorização do
conhecimento; gestão universitária e outras tarefas. Relativamente a cada uma das vertentes, a avaliação dos
docentes pode incluir duas componentes: avaliação quantitativa e avaliação qualitativa. A avaliação quantitativa tem
por base um conjunto de indicadores e de fatores. Cada indicador retrata um aspeto bem definido da atividade do
docente e os fatores representam uma apreciação valorativa, decidida pelo Conselho Científico ou pelo Diretor da
Unidade Orgânica (UO) para cada área disciplinar. Os fatores permitem assim ajustar a avaliação quantitativa ao
contexto de cada área. A avaliação qualitativa é efetuada por painéis de avaliadores que avaliam o desempenho do
docente em cada vertente. O processo de avaliação compreende cinco fases (autoavaliação, validação, avaliação,
audiência, homologação) e prevê os seguintes intervenientes: Avaliado, Diretor da UO, Conselho Científico da UO,
Comissão de Avaliação da UO, Painel de Avaliadores, Conselho Coordenador da Avaliação do Desempenho dos
Docentes e Reitor. O resultado final da avaliação de cada docente é expresso numa escala de quatro posições:
excelente, muito bom, bom e não relevante. Antes de cada novo ciclo de avaliação, cada UO define, para as suas áreas
disciplinares, o conjunto de parâmetros que determinam os novos objetivos do desempenho dos docentes e cada uma
das suas vertentes, garantindo, assim, permanente atualização do processo.
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The academic staff performance evaluation procedures of the University of Coimbra (UC) are set in the “Regulation of
Teachers’ Performance Evaluation of UC” – regulation no. 398/2010, published on the 5th of May, and amended on the
17th of May. This regulation defines the mechanisms to identify teachers’ performance goals for each time span of
evaluation, clearly stating the institution’s vision, across its different levels, and outlining simultaneously a clear
reference board to value teachers’ activities with the purpose to improve their performance. The teachers’ performance
evaluation at UC is made on a three years basis and takes into account four dimensions: investigation, teaching,
knowledge transfer, university management and other tasks. For each dimension, the teachers’ evaluation may include
two variables: quantitative and qualitative. Quantitative evaluation is based on a set of performance indicators and
factors. Each performance indicator is a well-defined aspect of the teacher’s activity and the factors represent an
evaluation, defined by the Scientific Board or the Director of the Organic Unit (OU), for each subject area. Thus, factors
allow quantitative evaluation to adjust the context of each subject area. The qualitative evaluation is made by a panel of
reviewers who evaluate teachers’ performance in each dimension. The evaluation procedures have five stages (selfevaluation, validation, evaluation, audience, and homologation) and include the following participants: teacher, OUs’
Director, OUs’ Scientific Board, OUs’ Evaluation Commission, Evaluators Panel, Coordinator Council of Teachers’
Performance Evaluation and Rector. The final evaluation of each teacher is expressed in a four point scale: excellent,
very good, good and not relevant. Before each new evaluation cycle each OU identifies, for the subject areas, a set of
parameters that define the new goals of teachers’ performance and its components, thus ensuring the continuous
updating of the process.
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/05/095000000/2642126421.pdf

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
O corpo de trabalhadores não docentes afecto ao ciclo de estudos é formado por 30 trabalhadores em sectores como
a biblioteca, testoteca, Gabinete de Apoio à Direcção, Gabinete de Apoio à investigação e à docência, Serviços
Administrativo-financeiros, Serviços Académicos, Serviço da Qualidade Pedagógica, Serviço Apoio jurídico,
Informática, Centro de Prestação de Serviços à Comunidade, Gabinete de Apoio ao Estudante e portaria. Destes
trabalhadores, 27 são trabalhadores em funções públicas com contrato a tempo indeterminado; 1 contrato de
prestação de serviço na modalidade de Avença; 2 Bolsas para estágios curriculares.
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
Non-academic staff body of employees allocated to the Study Cycle is composed by 30 employees
In sectors like the Library, Tests Room, Direction Support Office, Investigation and Teaching Support Office,
Management and Financial Services, Academic Services, Pedagogic Quality Services, Legal Support Services, ICT,
Specialized Services offered to the Community Centre, Student Support Services and ordinance. Of all the employees,
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27 are from Public Service with a contract of indefinite duration; 1 Service provision agreement; 2 scholarships for
internship programmes
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
Nesta data a FPCE-UC possui uma maior percentagem dos seus trabalhadores com pelo menos o grau de licenciado –
53,3% (11 na carreira técnica superior, 2 na carreira de assistente administrativo, 2 bolseiros e 1 avençado), e destes,
43% com carácter efetivo na UO.
Dos trabalhadores com vínculo definitivo com a Instituição 59,3% estão integrados nas carreiras de assistentes
técnicos -12 trabalhadores - e assistentes operacionais (4 trabalhadores) e finalmente 40,7% na carreira técnica
superior.
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
Currently the FPCE-UC has a larger percentage of its employees with at least a degree – 53,3%(11 in the Higher
Education Technical Career, 2 in the Administrative Assistant career, 2 scholars and 1 worker with a services contract),
and from these, 43% are full members the Organic Unit. Of the employees who have a definitive link with the Institution
59,3% are integrated in the Career of Technical Assistants – 12 employees – and operational assistants (4 employees)
and finally 40,7% in the Higher Education Technical Career
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A avaliação do desempenho do pessoal não docente é realizada através do Sistema integrado de gestão e avaliação
do desempenho na Administração Pública - SIADAP, estabelecido pela Lei n.º 66-B/2007, de 28/12, que integra a
avaliação do desempenho dos Serviços, dos Dirigentes e dos Trabalhadores.
O processo de avaliação do desempenho dos trabalhadores consubstancia-se na definição de parâmetros e metas, no
acompanhamento do desempenho e na mensuração deste, considerando, não apenas as funções do trabalhador, mas
também o seu desenvolvimento profissional. A diferenciação dos desempenhos é garantida pela fixação de
percentagens máximas para os níveis de avaliação mais elevados.
Uma plataforma informática, concebida para o efeito, tem permitido gerir o processo com bastante rigor, facilitando a
articulação integrada, nas diversas fases, das atuações de todos os intervenientes, sem descurar a dimensão e as
características intrínsecas da Universidade de Coimbra.
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The evaluation of non-teaching staff performance is accomplished through an Integrated Management and
Performance Evaluation System of the Public Administration, established by the law 66-B/2007, which integrates the
assessment of the services’, managers’ and workers’ performances.
This evaluation process sets some parameters and goals, measures the performance follow up, considering not only
the worker functions, but also his professional development. The performance differentiation is guaranteed by the
setting of maximum percentages for the highest evaluation levels.
A computer platform, design for the purpose, has allowed to manage the process with great accuracy, facilitating the
integrated articulation, in the several phases, of all intervenient performances, without neglecting the dimension and
the intrinsic characteristics of the Coimbra University.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A formação do pessoal não docente visa, fundamentalmente, dotar o trabalhador dos conhecimentos e competências
necessários às funções que desempenha, mas também ao seu desenvolvimento profissional e pessoal.
A UC possui, no seu Serviço de Gestão de Recursos Humanos, um Núcleo de Formação que anualmente disponibiliza,
um plano de formação em função das necessidades. O levantamento das necessidades de formação é realizado a
partir de diversas fontes, desde inquéritos, da informação recolhida em sede de avaliação do desempenho, propostas
e sugestões dos trabalhadores.
No caso específico da FPCE-UC, em 2011, realizaram-se um número significativo de ações de formação as quais
envolveram os seus trabalhadores efetivos. Essas ações decorreram essencialmente nas áreas Tecnologias de
Informação, Atendimento e Comportamento Profissional, Administração Pública e Comunicação institucional
totalizando 380 horas de formação aos trabalhadores não docentes.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The training of non-teaching staff aims fundamentally to provide the worker with knowledge and skills considering the
function they perform, but also their professional and personal development.
The UC has in its Service of Human Resources Management, a Training Nucleus which provides to all workers of the
University an annual training plan on the basis of the identified training .
The assessment of the training needs is carried out via several sources, namely surveys , information gathered in the
performance evaluation head office, proposals and suggestions addressed by the workers.
In the specific case of the UO, in 2011, a number of training actions took place and they involved their fully integrated
employees. Those actions took place mainly in the fields of Information and Communication Technology (ICT),
Professional and Behavioral Service, Public Administration and Institutional Communication, totalizing 380 training
hours for the non-academic staff

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
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5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de proveniência
e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%

Masculino / Male
Feminino / Female

4.9
95.1

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age

%

Até 20 anos / Under 20 years
20-23 anos / 20-23 years
24-27 anos / 24-27 years
28 e mais anos / 28 years and more

27.9
55.2
6
10.9

5.1.1.3. Por Região de Proveniência
5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin
Região de proveniência / Region of origin

%

Norte / North
Centro / Centre
Lisboa / Lisbon
Alentejo / Alentejo
Algarve / Algarve
Ilhas / Islands

36.7
50.3
6.5
3.6
0.6
2.4

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais
5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents'
education
Escolaridade dos pais / Parents

%

Superior / Higher
Secundário / Secondary
Básico 3 / Basic 3
Básico 2 / Basic 2
Básico 1 / Basic 1

10.6
20.4
28.5
14.8
24.6

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais
5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation
Situação profissional dos pais / Parents

%

Empregados / Employed
Desempregados / Unemployed
Reformados / Retired
Outros / Others

73.3
9
6.1
11.6
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5.1.2. Número de estudantes por ano curricular
5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year
Ano Curricular / Curricular Year

Número / Number

1º ano curricular
2º ano curricular
3º ano curricular
4º ano curricular

46
49
41
48
184

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand
N.º de vagas / No. of vacancies
N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates
N.º colocados / No. enrolled students
N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments
Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark
Nota média de entrada / Average entrance mark

2009/10

2010/11

2011/12

38
452
39
29
141.75
151.55

39
382
42
26
142
147

41
309
46
31
130.25
137.45

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
Na FPCE-UC os estudantes contam com o suporte pedagógico do Gabinete de Apoio ao Estudante, que orienta e
acompanha os alunos que a ele recorrem em termos de gestão do estudo, estratégias de controlo da ansiedade em
época de exames, informação sobre os apoios para estudantes com necessidades educativas especiais (com
estruturas específicas na UC), entre outros projectos mais específicos. O GAE articula-se com a coordenação de curso
e o C. Pedagógico quando sinaliza uma situação particular a necessitar de apoios pedagógicos e sociais adicionais,
nomeadamente no caso de estudantes da CPLP ou portadores de deficiências ou doenças crónicas. Nestes casos têm
sido desenvolvidas medidas como: indicação de estudantes-tutores para apoio ao estudo; inscrição em cursos de
língua portuguesa (articulação com Fac. de Letras da UC); apoios tutoriais suplementares. O percurso académico dos
alunos, p.ex na escolha de opções e universidades (Erasmus/ A. Garret) é discutido se necess. com a coordenação.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
In FPCE-UC students are provided with pedagogical support of the Office of Student Support (OSS), which guides and
monitors students in terms of study management, strategies to control anxiety in times of examinations, information
on support for students with special educational needs (with specific structures in UC) and other more specific
projects. The OSS articulates with the course coordination and the Pedagogic C. when is identified a particular
situation that requires additional social and educational support, particularly in the case of students of the CPLP or
with disabilities or chronic illnesses. In such cases measures have been developed, eg. the indication of student tutors
to support the study, enrollment in Portuguese language courses (articulation with UC Fac of Humanities); additional
tutorial support. The student's academic trajectory, eg in options or university (Erasmus/A.Garret) choices, is
discussed, if necessary, with the course coordinator.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
A UC e a AAC possuem um conjunto de estruturas e serviços que têm como principal objectivo promover a adequada
integração dos estudantes na comunidade académica. Refira-se como exemplo o Provedor do Estudante e os Núcleos
de Estudantes existentes nas várias UO. No âmbito da FPCE os estudantes possuem o suporte do Gabinete de Apoio
ao Estudante (GAE), com diversos projectos ligados à integração e acompanhamento dos estudantes (ex. Banco do
Tempo; Oficina Social), bem como de diversos serviços especializados (informática, biblioteca, serviços académicos)
e espaços de convívio e trabalho conjunto (salas computadores, espaços de estudo). Na Lic. em SS a coordenação
elabora anualmente um programa e uma brochura sobre o curso, para receção aos novos estudantes. Ao longo do
curso e sempre que necessário são designados professores/ estudantes tutores ou voluntários (OCIS, Observatório
Cidadania e Interv. Soc.) para acompanhamento de alunos com maiores dificuldades de integração/aprendizagem.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The UC and the Academic Association (AAC) have a set of structures and services that have as main objective to
promote the appropriate integration of students in the academic community. As examples, the Student Purveyor and
the Students AAC Nucleus in the various OU. In the FPCE students have the support of the Office of Student Support
(GAE) with various projects related to the integration and monitoring of students (eg Bank of Time, Social
Workshop…), as well as several specialized services (computing, library , academic Services) and various spaces for
living and work together (computer rooms, study spaces). In the S. Work course the coordinator produces every year a
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program and an informative brochure about the course for new student’s reception. Throughout the course, and when
appropriate are designated tutors teachers / students or volunteers from the OCIS (Citizenship and Social Intervention
Observatory) for tracking students with greater integration difficulties / learning.
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
A UC dispõe de uma estrutura ramificada e próxima dos estudantes que lhe permite dar resposta às suas
necessidades no aconselhamento sobre possibilidades de financiamento e emprego. A Divisão de Planeamento e
Inserção Profissional (DPIP), a Divisão de Inovação e Transferências do Saber (DITS), a Divisão de Candidaturas,
Projetos e Atividades (DCPA) dão apoio central e transversal a toda a academia nestes domínios de forma articulada e
concertada. Estas estruturas são ainda complementadas por apoios específicos às necessidades das UO, por exemplo
o GAE da FPCE, bem como através da articulação com os núcleos de estudantes da Associação Académica de
Coimbra para a realização de algumas iniciativas específicas. A realização da Semana das Carreiras nas UO pela DPIP
é uma estratégia relevante, bem como a articulação entre a coordenação de curso e o Gabinete de Inserção
Profissional para divulgação de ofertas de emprego na respetiva área e promoção de ações de formação de procura de
emprego.
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The UC has a branched and close structure to the students that allows meeting their advising needs on funding
opportunities and employment. The Division of Planning and Professional Insertion (DPPI), the Division of Innovation
and Knowledge Transfers (DITS), the Division of Applications, Projects and Activities (DCPA) provide central and
transversal support to all Academy in an articulated and concerted manner. These structures are further
complemented by specific support needs on the OU, for example the OSS in FPCE, as well as through linkages with
the students Nucleus of the Academic Association of Coimbra to perform some specific initiatives. The realization of
the Careers Week in the OUs’ by DPPI is a relevant strategy, as well as and the link between the course coordination
and the Office of Professional Insertion for disclosure of job vacancies in the respective area and to promoting training
initiatives in job searching.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
No final de cada semestre, conforme procedimento estabelecido na UC, é aplicado um inquérito pedagógico aos
estudantes. Os principais resultados deste inquérito são integrados no subsequente inquérito aos docentes para que
estes façam uma reflexão sobre os mesmos. Todos os resultados dos inquéritos e reflexões dos docentes são
integrados na autoavaliação do ciclo de estudos e da UO, bem como na definição das ações a implementar. Neste
sentido, no curso de SS têm sido implementadas mudanças no processo de ensino-aprendizagem, em articulação com
os docentes, decorrendo da reflexão anual sobre os resultados dos inquéritos aos estudantes. Tais mudanças
efetivam-se, quer no âmbito de algumas u. curriculares (repetição de conteúdos; trabalho excessivo; desarticulação
entre docentes/conteúdos em unidades curriculares colegiais; metodologia de aval. contrária às normas da Faculdade,
entre outros), quer na reavaliação da própria estrutura do curso (atual processo de alterações a implementar).
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
At the end of each semester, according to the procedure established in the UC, a pedagogic survey is applied to
students. The main results of this survey are included in the subsequent teacher’s survey so that they can make a
reflection on them. All survey results and reflections of teachers are integrated into the self-assessment of the course
and OU, and the definition of actions to implement. Therefore, in the course of SS have been implemented changes in
the teaching-learning process, in conjunction with teachers, stemming from the reflection on the results of annual
surveys to students. Such changes have been realized, either within some curricular units (repetition of contents;
overwork; disconnection between teachers/contents in joint curricular units, evaluation methodology contrary to the
Faculty rules, among others), or even in the reassessment of the course structure (actual restructuring process to
implement).
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A Divisão de Relações Internacionais, Imagem e Comunicação (DRIIC) da UC desenvolve um trabalho consistente,
quer na definição e alargamento de protocolos de mobilidade nacional e internacional nas áreas científicas da UC,
quer no acolhimento e apoio (ex. por via de bolsas, subsídios) a estudantes e docentes em mobilidade. O
reconhecimento mútuo de créditos, assegurado no Espaço Europeu de E. Superior, é também salvaguardado em
outros processos de mobilidade, por ex. com o Brasil. Na FPCE foram também criados incentivos para aumento da
mobilidade out-going de alunos por ex. através do adiantamento de bolsa e acções de informação e acompanhamento.
Na Lic. SS cabe ao coordenador incentivar a mobilidade e delinear/aprovar planos de formação individual de
estudantes out-going e in-coming, bem como deslocar-se a Univ. parceiras para negociar currículos específicos. Neste
momento encontra-se em fase final por ex. a proposta de dupla titulação em Serviço Social entre a UC e a Un.
Salamanca.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The UC Division of International Relations, Image and Communication (DRIIC) develops a consistent work, either in
defining and extending national and international mobility protocols for all scientific UC areas, or in hosting and
support (eg via scholarships, grants) to students and teachers in mobility. The mutual recognition of credits,
guaranteed in the European Higher Education Space, is also achieved in other processes of mobility, eg. with Brazil. In
FPCE were also created incentives for increasing out-going students mobility eg. through the advance of scholarships
and information/ monitoring actions. In the S. Work course is responsibility of the coordinator to delineate/approve the
individual training plans for out-going and in-coming students, and to go to Univ. partners to negotiate specific
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curricula. Currently is in final phase, namely, a proposal for a double degree in Social Work from UC and University of
Salamanca.

6. Processos
6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.
A fundamentação de um programa formativo e a determinação dos objetivos e competências subjacentes deve basearse numa reflexão de fundo sobre as bases epistemológicas de um dado domínio de conhecimentos e sobre as
transformações histórico-políticas de uma determinada profissão e dos contextos nos quais se enquadra. A evolução
das sociedades contemporâneas e o novo conjunto de problemáticas e de desigualdades confrontam o Serviço Social
com exigências renovadas, em termos sociais, políticos e económicos, e com a necessidade de uma formação que
permita uma compreensão global, uma intervenção pertinente e uma reflexão/argumentação fundamentada face a
contextos e populações heterogéneas e em mutação. Assim sendo, o mandato social e político que é atualmente
consignado ao SS pressupõe a utilização de um conjunto de processos, estratégias e técnicas que permitam não
apenas responder a problemas sociais e executar políticas, mas também, e sobretudo, “promover a mudança social”,
constituir-se como agente de mediação social, institucional e interpessoal, contribuindo para a avaliação de políticas
sociais e de macro, micro e meso contextos, dinâmicos e plurais, e para a reconstituição do tecido societal e o
fortalecimento da cidadania e da participação. Nesta perspetiva, no sentido de efetivar os objetivos, considera-se que
o estudante de SS deve adquirir as seguintes competências transversais: a) competências de caráter cognitivocultural (comunicação e argumentação; raciocínio lógico e matemático; interpretação e análise e enquadramento
histórico e cultural); b) competências de natureza prático-instrumental (resolução de problemas e tomada de decisões;
utilização de técnicas profissionais; análise contextual); c) competências interpessoais (autonomização, afirmação do
sentido de cidadania, deontologia e ética). Tais competências/descritores servem de base a competências específicas
(e descritores): gestionárias, comunicacionais, mediação social, acompanhamento e orientação, planeamento e
avaliação. A formulação de objetivos de aprendizagem e a sua efetivação no plano de estudos obedece a uma lógica
de progressividade: das mais simples às complexas, das introdutórias (1ºs semestres) às mais operativas (últimos
semestres). Os objetivos de aprendizagem (resultantes da reflexão em equipa a partir de standards internacionais de
qualidade para a formação) deram origem à formulação do Manual de Competências do Curso e a inquéritos de
avaliação on-line das competências adquiridas pelos estudantes, quer no final do curso, quer nas unidades
curriculares da área de SS e no final de cada ano letivo. A avaliação incide em saberes teóricos, metodológicos,
operativos e habilidades sociais com indicadores de superação/não superação. Os resultados são apreciados em
equipa de docentes e dão origem a possíveis aperfeiçoamentos nas estratégias de ensino-aprendizagem.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement of its
degree of fulfillment.
The rationale for an educational program and the determination of the underlying objectives and competencies must
be based on a reflection on the epistemological basis of a given field of knowledge and on the historical and political
transformations of a particular profession and the contexts in which it falls. The evolution of contemporary societies
and the new set of problems and inequalities are confronting the actual social work with renewable, social, political
and economic demands, and with the need for a training capable to enable for a global understanding, an appropriate
intervention and a profound reflection/ arguments concerning new settings, heterogeneous populations and changing
environments. Thus, the social and political mandate which is currently consigned to Social Work requires the use of a
set of processes, strategies and techniques to not only respond to social problems and enforce policies, but also, and
above all, to promote "social change", establishing itself as an agent of social, institutional and interpersonal
mediation, contributing to the evaluation of social policies and macro, micro and mezzo dynamic and plural contexts
analysis, to replenish the societal links and to the strengthening of citizenship and participation. In this perspective, to
achieve these objectives, the S Work student must acquire the following competences: a) cultural and cognitive
(communication and argumentation, logical and mathematical reasoning, analysis and interpretation and historical and
cultural background comprehension); b) practical-instrumental (problem-solving and decision making, use of
professional techniques, contextual analysis and empowerment); c) interpersonal (autonomy management, assertion
of the sense of citizenship, ethics and deontology). These competences/ descriptors underpin specific competencies
and descriptors: social management, communication, social mediation, monitoring and guidance, planning and
evaluation. The formulation of learning objectives and their realization in the syllabus follows a logical progression:
from more simple to more complexes, from introductory (1st semesters) to more operative skills (last semesters). The
learning objectives (resulting from a team reflection considering the international quality education standards) led to
the formulation of the Manual of Course Competences and consequent online surveys for evaluation of competences
acquired by students at either the end of the course, within S. Work curricular units or at the end of each school year.
The evaluation focuses on theoretical knowledge, methodological, operational and social competences with exceeded /
not exceeded indicators. The results are assessed in the teachers’ team and lead to possible improvements in the
teaching-learning strategies.
6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
A análise aos primeiros ciclos de estudos em SS, no contexto nacional e europeu, permitiu-nos identificar, apesar da
grande diversidade de opções curriculares, dois eixos formativos comuns: 1.) a centração numa formação básica no
domínio das ciências sociais e humanas, orientada para os domínios teórico-conceptuais essenciais à compreensão
do universo da intervenção social; 2.) a garantia de um ponto de equilíbrio entre formação teórica e formação prática,
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através de estágios curriculares e outras estratégias formativas (seminários; workshops; laboratórios; partilha de
experiências; oficinas metodológicas, entre outras). O plano de estudos de licenciatura em SS da FPCE procura,
assim, assegurar: 1º) Uma formação específica no domínio da teoria e metodologias do Serviço Social; 2º) Uma
formação genérica no domínio das Ciências Sociais e Humanas; 3º) Um conjunto de conhecimentos de carácter
prático e contextual; 4º) Uma formação inicial no domínio da investigação científica; 5º) A construção do processo de
formação, por parte do estudante, através da selecção de um conjunto de unidades curriculares opcionais integradas
em áreas científicas diferenciadas. Em consonância com o estipulado no Decreto-lei de “Graus e Diplomas de Ensino
Superior”, no DL nº 42/2005, de 22 de Fevereiro (artº 5º, alíneas c) e d)) e no Regulamento de Aplicação do Sistema de
Créditos Curriculares aos Cursos da Universidade de Coimbra, um semestre de trabalho corresponde a 20 semanas
(das quais 5 destinadas a avaliações) e perfaz um total de 30 ECTS ou 810 h. de trabalho do estudante (1 ECTS
equivale na UC a 27 h. trabalho). De forma a operacionalizar tais diretivas as unidades curriculares integrantes do
plano de estudos de licenciatura em Serviço Social correspondem a 4 ou 6 ECTS, respetivamente equivalentes a 108 e
a 162 horas de trabalho do estudante. O estágio pré profissional equivale a 22 ECTS, perfazendo um total de 594 horas
de trabalho. A estrutura curricular procura deste modo assegurar os princípios de Bolonha, em termos de objectivos
(formação inicial, artigo 5º, DL nº 107/2008, 25 de junho); previsão de tempo de trabalho do aluno e apoio tutorial;
participação do estudante na construção do seu percurso formativo e progressividade na aquisição de competências.
Assim, os 3 primeiros semestres centram-se nos fundamentos históricos, ontológicos e epistemológicos do SS e
integram unidades curriculares introdutórias das diversas ciências sociais e humanas. No decurso dos restantes
semestres pretende-se uma formação progressivamente mais específica, quer no que concerne aos campos de
intervenção e metodologias próprias do Serviço Social, quer na formação axiológica e na compreensão dos contextos
interpessoais, sociais e organizacionais nos quais as diferentes práticas se efectivam. A componente experiencial
concretiza-se, sobretudo, no estágio supervisionado (7º semestre), que permitirá a aplicação integrada de
conhecimentos teórico-metodológicos previamente adquiridos.
6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
The analysis of the first cycles of studies in S. Work at the national and European contexts, allowed to identify, despite
the wide range of curricular options, two common formative axes: 1.) The concentration in a basic training in the field
of social sciences and humanities targeted at those areas essential to the theoretical and conceptual understanding of
the social intervention universe; 2.) The balance between theoretical and practical training through internships and
other training strategies (seminars, workshops, laboratories, sharing experiences, methodological workshops, among
others). The syllabus of S. Work degree in FPCE thus seeks to ensure: 1) Specific training in the field of theory and
methodology of social work; 2) A generic training in the fields of Social Sciences and Humanities; 3) A body of
practical and contextual knowledge; 4) An initial training in the field of scientific research; 5) The construction of the
training process, by the student, through a set of optional curricular units in different scientific domains. In line with
the provisioned on the DL of "Degrees and Diplomas of Higher Education", DL No. 42/2005, 22 February (article 5, c)
and d)) and the “Regulation for Implementing the Curriculum System Credit to the University of Coimbra Courses”, one
semester of work is 20 weeks (including 5 for assessments) and makes a total of 30 ECTS or 810 hours of student work
(one ECTS is equivalent to 27 h./student work at UC). In order to operationalize these rules the S. Work curricular units
that integrate the study plan correspond to 4 or 6 ECTS, equivalent respectively to 108 and 162 h. of student work. The
pre-professional training equates to 22 ECTS, a total of 594 hours of work. Thereby the S. Work curriculum seeks to
ensure the principles of Bologna, in terms of objectives (initial training, Article 5 of DL No. 107/2008, 25 June); student
work and tutorial support, participation of students in building their training path and competences progression. Like
this, the first 3 semesters focus on the S. Work historical, ontological and epistemological foundations and on social
sciences and humanities introductory curricular units. During the remaining semesters is intended to achieve a
progressively more specific training, either as regards the fields of intervention and methodologies of Social Work,
both in axiological training and understanding of interpersonal contexts, social and organizational in which practices
are realized. The experiential component manifests itself especially in the supervised internship (7th semester), which
allows the integrated application of theoretical and methodological previously acquired knowledge.
6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
A Plataforma de Gestão Académica NONIO permite gerar informação plurianual referente aos aspetos estruturantes de
cada unidade curricular (objetivos, programa mínimo, requisitos…), porém a definição de cada edição das unidades
curriculares preconiza uma revisão/ aperfeiçoamento e atualização científica anual de conteúdos e respetiva
articulação, de metodologias de avaliação e de bibliografia de apoio obrigatória e aconselhada (conduzindo também à
atualização das sebentas de textos de leitura obrigatória disponíveis para os estudantes). A revisão de conteúdos e
métodos de trabalho decorre da reflexão partilhada em torno dos resultados dos inquéritos aos estudantes e da
atualização de conhecimentos por parte dos docentes. Uma revisão curricular mais profunda, destinada a repensar a
estrutura do plano de estudos, está neste momento em curso considerando o espaço temporal de um quinquénio para
avaliação mais fundamentada e diacrónica das forças e fragilidades do curso.
6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
The Academic Management Platform NONIO allows to generate multi annual information regarding the structural
aspects of each curricular unit (objectives, minimum syllabus, requirements, ...), however the definition of each edition
of the curricular units presupposes a annual revision/ improvement and scientific content update and articulation,
assessment methodologies and supporting basic and secondary bibliography (leading also to update the required
reading texts available for students). A review of content and methods of work stems from the shared reflection around
the results of students surveys and the teachers update knowledge. A more profound curricular revision, designed to
rethink the structure of the study plan, is currently underway considering the timeline of five years for a more
grounded and diachronic assessment of the strengths and weaknesses of the course.
6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
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O plano de estudos da Licenciatura em SS enquadra unidades curriculares que se destinam explicitamente à
preparação inicial dos estudantes para a investigação científica, nomeadamente Análise Quantitativa de Dados e
Metodologia da Investigação Científica. Em acréscimo, em inúmeras unidades curriculares, os estudantes realizam,
como parte integrante do respetivo processo de avaliação, pequenos trabalhos/exercícios de aplicação de
conhecimentos associados à pesquisa científica: pesquisa bibliográfica; observação sistemática; entrevistas e
questionários; análises de dados de pesquisas; construção de bases de dados; entre outros. São particularmente
relevantes a este nível os Laboratórios Sociais e as unidades curriculares de metodologias profissionais. No âmbito
do período de observação institucional (LS II) e do estágio do 7º sem, os estudantes devem também
aplicar/aperfeiçoar competências associadas a uma postura de investigação científica, traduzindo-se em artigos e
pequenas pesquisas.
6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
The S. Work Study Plan engages some curricular units that are designed explicitly for an initial preparation of students
for scientific research, namely Analysis of Quantitative Data and Methodology of Scientific Research. In addition, in
many curricular units, students perform, as part of the respective evaluation process, small works and exercises
associated with the application of scientific knowledge: literature review, systematic observation, interviews and
questionnaires, analyzes of survey data; building databases, among others. At this level are particularly relevant the
Social Laboratories and the professional methodologies curricular units. Within the period of institutional observation
(LS II) and the seventh semester internship, students must also implement/ improve skills associated with an attitude
of scientific research, translating it into articles and small researches.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa IX - Aconselhamento e Desenvolvimento Pessoal
6.2.1.1. Unidade curricular:
Aconselhamento e Desenvolvimento Pessoal
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Armando Ferreira - 0 h de contacto(regente) -no presente ano encontra-se de Licença Sabática
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Jorge Ferro - 21,25 horas de contacto na tipologia teórico-Prática
Ana Cristina Almeida - 16,25 horas de contacto na tipologia teórico-Prática
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Jorge Ferro - 21,25 horas de contacto na tipologia teórico-Prática
Ana Cristina Almeida - 16,25 horas de contacto na tipologia teórico-Prática
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Compreender a vida como sucessão de transições.
2. Refletir sobre as implicações das estratégias individuais na tomada de decisão em situação profissional.
3. Compreender a posição epistemológica do Aconselhamento, do ponto de vista histórico e nas perspetivas de
evolução.
3.1. Conhecer os principais modelos de Aconselhamento.
3.2. Conhecer as principais técnicas de Aconselhamento.
4. Refletir sobre a aplicabilidade prática do Aconselhamento nos principais contextos de intervenção em Serviço
Social.
1r. Consecução pessoal de estratégias de compreensão, análise e superação de momentos de crise individual.
2r. Construção de saber pessoal teoricamente fundamentado para a resolução de crises e a tomada de decisão em
tensão.
3r. Saber adequar estratégias de comunicação humana às diversas situações profissionais.
4r. Saber procurar informação, coligir dados e ponderar alternativas de acão em situação profissional. Saber
encaminhar casos (ou redirecionar pedidos e serviços).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Understand life as a constant transition
2. Understand the impact of personal pronouncement on professional areas
3. To understand the epistemological position of Counseling, historically and prospectively.
3.1. To know core Counseling models.
3.2. To know Counseling essential techniques.
4. To discuss Counseling pertinence within Social Work intervention contexts.
1r. Assemble of personal strategies to deal with individual conflicts.
2r. Gathering of theoretical knowledge based in order to be able to make a decision under pressure.
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3r. Know how of human interaction and proficiency on human negotiation.
4r. Counseling based know how to look for data and strategies of analyses on professional settings.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teorias Psicológicas dos processos de transição ao longo da vida
Aconselhamento: uma evolução pelas rotas da diversidade e integração.
Modelos de Aconselhamento.
Técnicas de entrevista.
Técnicas de dinamização de grupos.
Pesquisa em Aconselhamento.
Casos de estudo.
6.2.1.5. Syllabus:
Psychological theories about life transitions.
Counseling: an evolution through the route of diversity and integration.
Counseling models.
Interview techniques.
Group dynamic techniques.
Research in Counseling.
Case-studies.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
As Teorias do Desenvolvimento Humano permitem compreender o curso da vida como sucessão de transições. Na
formação em SS são importantes conteúdos relativos aos momentos de transição da vida humana e da transição para
o mercado de trabalho, bem como temas atuais de sucesso pessoal e desempenho individual no trabalho, referência
ao bem-estar e à performance Pessoal (dois 1ºs objetivos). No que refere ao Aconselhamento, o enfoque é
multicultural/plural-origens, pertenças, hábitos e formas de vida que se conjugam nas diversas situações da
abordagem do SS. Compreender a posição epistemológica do Aconselhamento/conhecer os principais
Modelos/técnicas são objetivos fulcrais na preparação académica do futuro profissional para que seja capaz de
refletir/agir em conformidade com pessoas/dados/realidades com que se defrontará. Estudos de caso são o culminar
do processo de desenvolvimento teórico, reflexivo, investigativo do estudante de SS:a reflexão e a tomada de decisão
como aspectos cruciais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Theories of Human Development permit to understand the course of life as a succession of transitions. In the
formation of SS are important subjects related to the transition moments of human life and the transition to the labor
market, as well as current issues of personal success and individual performance at work, reference to the well-being
and performance staff (two 1 s goals .) With regard to counseling, the focus is multicultural / plural-origins, belongings,
habits and ways of life that come together in various situations of the SS approach. Understanding the epistemological
position of the Counseling / know the main models / techniques are key objectives in the academic preparation of
future professionals to be able to think / act in accordance with people / data / realities that will face. Case studies are
the culmination of the process of theoretical development, reflective, investigative student's SS: reflection and
decision-making as crucial.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposições teórico-práticas e debate de casos.
Material cinematográfico para ilustração de casos.
Material de difusão pública (notícias) para despoletar situações-problema.
Método de avaliação:
Participação em debates em aula. (10%)
Relatórios de casos ilustrativos. (20%)
Trabalho de síntese. (70%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures (theory and practice) and case-studies discussion.
Seminars based on films (documentary or cinema) to illustrate cases.
News and films to endorse class’ debate.
Evaluation method:
Being active on class debate (10%)
Seminar report (20%)
Synthesis work (70%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O paradigma cientista-profissional da unidade curricular assenta numa análise crítica da teoria e da prática dentro dos
contextos de ação do serviço social.
Tratando-se de uma unidade curricular de cariz teórico-prático a necessidade de aliar as situações de vida real com as
leituras e as perspetivas teóricas acerca das especificidades humanas terá de ser uma constante. O aprofundamento
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teórico, académico, investigativo far-se-á por recurso a um primeiro momento de exposição teórica seguido de
trabalho de grande grupo (a turma) ou de pequenos grupos para aprofundamento do saber, das questões, das tarefas
de desenvolvimento e da aquisição de competências próprias específicas de acordo com cada situação/caso
abordado.
A avaliação espelhará estas estratégias de franco envolvimento de casa estudante no percurso de aprendizagem e de
desenvolvimento pessoal: a participação activa em aula é incentivada, o desenvolvimento e a proficiência na
elaboração de relatórios, sínteses e outros documentos escritos será imprescindível; finalmente, a demonstração de
pensamento próprio construído com base nas exposições teóricas e nos debates havidos, bem como pelos
trabalhos/tarefas realizadas, será expressa num trabalho final de síntese de todo o processo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The paradigm of the scientist-professional course based on a review of theory and practice within the contexts of
action of social service.
In the case of a course of theoretical and practical nature of the need to combine the real-life situations with readings
and theoretical perspectives on the particularities of human will be a constant. The theoretical study, academic,
investigative far will by using a first moment of exposure followed by theoretical work of large group (class) or small
groups to deepen the knowledge, issues, tasks, development and acquisition own specific skills according to each
situation / event approached.
The assessment will mirror the strategies of French involvement in a student house in the path of learning and
personal development, active participation in class is encouraged, the development and proficiency in writing reports,
summaries and other written documents will be essential, and finally the demonstration of own thinking built on the
basis of theoretical presentations and discussions, as well as the work / tasks performed, the final work will be
expressed in a summary of the whole process.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Anderson, M., Goodman, J., & Schlossberg, N. (2011). Counseling adults in transition: Linking Schlossberg´s theory
with practice in a diverse world (4th ed.) New York: Springer.
Brown, S.D., & Lent, R.W. (2000). Handbook of counseling psychology (3rd ed.). New York: J. Wiley & Sons.
Gelso, C., & Fretz, B. (2001). Counseling psychology (2nd ed.). Fort Worth: Harcourt College Publishers.
Gergen, K. J. ; Schrader, S. M.; & Gergen, M. (2009). Constructing worlds together – Interpersonal communication as
relational process. Boston: Pearson Allyn and Bacon.

Mapa IX - Análise Quantitativa de Dados
6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Quantitativa de Dados
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Tomás da Silva (0 h.) - Regente sem aulas
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Cristina Maria Coimbra Vieira (enquanto decorre concurso para contratação de novo docente), hoas de contacto da
unidade curricular: TP, 45 horas
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Cristina Maria Coimbra Vieira (while is ongoing the concourse for hiring a new teacher), Contact hours of the curricular
unit, TP, 45 hours
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A concepção pedagógico/científica da uc orienta-se para a formação integrada nos princípios/ métodos da estatística
aplicados ao exercício profissional e à investigação em SS. Os resultados de aprendizagem organizam-se em três
campos principais:
Atitudes (atitude mental favorável à aprendizagem da estatística; Compreender a importância da análise de dados para
o desenvolvimento de uma visão crítica e fundamentada sobre o funcionamento da sociedade atual);b)conhecimentos
(conceitos/ procedimentos essenciais da estatística básica; Alcançar um nível intermédio de literacia
estatística);Competências (Saber usar ferramentas inform. para construir ficheiros de dados; Realizar análises
estatísticas básicas/intermédias, pe, no que toca à inferência estatística;interpretar corretamente os resultados com
utilização de distintas técnicas estatísticas; Ser capaz de redigir um rel. investigação com a análise de dados
quantitativos).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The pedagogical andscientificdesignof this curricular unit is based on anintegrated training-oriented planfollowing the
principles andstatistics’methodsappliedto work and,eventually, research in social service. The learning outcomes are
organized in three main fields:
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Attitudes (students should be able to promote a favourablemental attitude concerning learning of statistics;
Understand the importance of data analysis to develop a critical and reasoned view on the functioning of modern
society); Knowledge (students should acquire the essential concepts and procedures of basic statistics; achieve an
intermediate level of statistical literacy); Skills (students should know how to use IT tools to build data files; carry out
basic and intermediate statistical analysis, particularly concerning statistical inference; know how to interpret correctly
the results obtained by using different statistical techniques; be able to write a research report that deals with
quantitative data analysis).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I – Elementos básicos da Estatística: Definições de conceitos.
II – O Processo geral de investigação e análise de dados quantitativos e questões relativas à medição das variáveis.
III – Estatísticas descritivas: Análise de distribuições de variáveis discretas e contínuas através de métodos numéricos
e de gráficos.
IV – Introdução à inferência estatística e à distribuição normal.
V – Planos de amostragem.
VI – Elementos e técnicas de avaliação da associação estatística: correlação e regressão linear simples
VII – Estatística inferencial aplicada a testes de hipóteses estatísticos (testes de significância estatística).
VIII – Trabalhos laboratoriais de análise de dados quantitativos.

6.2.1.5. Syllabus:
I -Basics of Statistics: Definition of concepts.
II-The general process of research and quantitative data analysis and issues concerning the measurement of variables.
III- Descriptive statistics: analysis of distribution of discrete and continuous variables using graphs and numerical
methods.
IV- Introduction to inferential statisticsand normal distribution.
V-Sampling Plans.
VI- Elements and techniques for assessing association: correlation and simple linear regression.
VII-Inferential statistics applied to statistical hypothesis tests(tests of statistical significance).
VIII-Laboratory assignments of quantitative data analysis.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em correspondência directa com os objectivos da u.c. Através de uma abordagem
predominantemente intuitiva (baseada em problemas extraídos da literatura e/ou simulações de problemas reais de
investigação do domínio das Ciências Sociais e do Comportamento) e fundamentalmente não matemática, procura-se
desenvolver um conjunto de competências básicas de análise e interpretação de dados que capacitem as estudantes
para seleccionarem e aplicarem os métodos e as técnicas estatísticas mais adequadas – recorrendo a software
estatístico avançado - a vários cenários de investigação, com que futuramente estes estudantes poderão ser
confrontados ao longo da sua carreira académica (e.g., realização de trabalhos de investigação apoiados em métodos
quantitativos) e profissional.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents are in direct correspondence with the objectives of this c.u. Through an predominantly intuitive
approach (based on problems extracted from the scientific/professional literature and / or simulations of real problems
of research concerning the fields of Social and Behavioral Sciences) and also adopting an essentially nonmathematical approach, we try to develop a set of basic analytical and interpretation skills of data analysis that
hopefully empower the students to select and apply a set of basic statistical methods and techniques deemed most
appropriate to various research settings, that these students will certainly encounter throughout their careersacademic
and else (e.g., as full-blown practitioners).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas
Método de Avaliação
De acordo com as normas de avaliação (http://www.uc.pt/fpce/destaques/normas_avaliacao),
Os estudantes optarão por um de dois regimes de avaliação a) ou b):
a) Avaliação periódica (dois testes teórico/práticos - Tipo A + Tipo C) realizados durante o semestre.
b) Exame final (abarcando toda a matéria leccionada - Tipo A + Tipo C).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical andpractical classes.
Assessment Method
According tothe assessment regulations(http://www.uc.pt/fpce/destaques/normas_avaliacao),
Studentsmay chooseoneof the two types of assessment - a) or b):
a)Periodic assessment(twotheoretical /practicaltests - Type A+ TypeC) carried out during the semester.
b) Final exam (coveringallthe topics approached in classes- Type A+ TypeC).
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A finalidade básica da uc é ensinar aos futuros profissionais de SS as principais abordagens de análise quantitativa de
dados, com uma intencionalidade eminentemente prática, ié, capacitando-os para utilizarem correta e criteriosamente
as estatísticas existentes sobre um dado problema ou assunto social, bem como saber utilizar programas informáticos
especializados (ex. IBM SPSS), para resolverem problemas concretos de análise quantitativa de dados.
A parte de aprendizagem conceptual será avaliada através de métodos convencionais: testes (avaliação periódica/ ou
do exame final conforme a opção da estudante) contemplandodiversos tipos de perguntas (e.g., múltipla escolha,
produção de resultados). A demonstração das competências de análise e interpretação dos dados será apreciada,
tanto em contexto de aula (cf., parte laboratorial) como através da realização de pequenos relatórios técnicos (trabalho
de grupo) que resultam da aplicação dos métodos e técnicasestatísticas a problemas que exigem a construção e/ou
manipulação de ficheiros electrónicos de dados e utilização de software estatístico
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This unit’s basic aim is to teach future social work professionals the main approaches to quantitative data analysis,
with an eminently practical intention, that is, enabling students to use correctly and carefully the existing statistics on
a given problem or social issue. This unit is also intended to enable students to use specialized software(e.g.SPSS for
Windows),to solve practical problems of quantitative data analysis.
The part of the syllabus concerning the mastering of the conceptual learning will be assessed by conventional
methods:tests (periodic evaluation / or the final exam as the choice of student)appraised by different types of
questions(e.g., multiple choice questions, open questions). The demonstration of the skills concerning the analysis
and interpretation of data will be assessed both in the context of class (cf., laboratory classes) and by elaborating
small technical reports(group-work based) resulting from the application of methods and statistical techniques to
problems that require the construction and /or manipulation of electronic files and data analysis competencies in the
use of appropriate statistical software.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Antonius, R. (2003). Interpreting quantitative data with SPSS. London: Sage.
Cohen, B. (2008). Explaining Psychological Statistics. Hoboken, NJ: Wiley.
Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS (2nd ed.). London: SAGE.
Guéguen, N. (1999). Manual de estatística para psicólogos. Lisboa: CLIMEPSI.
Pestana, M. H. e Gageiro, J. N. (2008). Análise de Dados para Ciências Sociais - A complementaridade do SPSS (5ª ed.).
Lisboa: Edições Sílabo.
Maroco, J. (2007). Análise estatística – Com utilização do SPSS (3ª ed.). Lisboa: EdiçõesSílabo.
Norusis, M. (2012). IBM SPSS Statistics 19 Guide to Data Analysis. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Other student resources:
<http://davidmlane.com/hyperstat/index.html>
<http://davidmlane.com/hyperstat/normal_distribution.html>
<http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html>

Mapa IX - Ciências Sociais
6.2.1.1. Unidade curricular:
Ciências Sociais
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque (0 horas) - Regência por inerência
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mestre Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis, horas de contacto: T - 37,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis, contact hours: T-37,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No âmbito da disciplina de Ciências Sociais pretende-se fornecer aos estudantes uma visão global das Ciências
Sociais, destacando em particular o papel fundamental da Sociologia. Neste sentido, serão abordadas as principais
correntes Teóricas da Sociologia.
De entre as competências que os estudantes deverão adquirir enfatizam-se as seguintes:
- Aquisição de conceitos básicos das Ciências Sociais.
- Compreensão do percurso histórico-evolutivo do pensamento em Ciências Sociais, com ênfase na Sociologia.
- Introdução à análise e ao debate de teorias atuais das Ciências Sociais, com ênfase na Sociologia.
- Aquisição de competências de análise e debate de temas atuais das Ciências Sociais.
- Desenvolvimento de uma visão crítica dos fenómenos sociais e da sociedade que nos rodeia.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this Curricular Unit is to present students with a global understanding of social sciences, highlighting the
central place of Sociology. Thus, the analysis of the development of major theoretical approaches in Sociology will be
given careful examination.
Some of the competencies that students should obtain are:
- Learning of basic concepts within the Social Sciences.
- Understanding the history and development of the major theoretical approaches in Sociology.
- Introduction to the analysis and debate of some theoretical transformations currently undergoing.
- Ability to critically reflect on social issues and society.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Aspectos epistemológicos do estudo das Ciências Sociais. Uma visão global sobre as Ciências Sociais. A ruptura
com o senso comum nas Ciências Sociais
2. Raízes históricas do desenvolvimento das Ciências Humanas e das Ciências Sociais
3. Grandes correntes sociológicas clássicas
3.1.A Sociologia Europeia
3.1.1. A Sociologia Francesa (Saint-Simon; Comte; Durkheim)
3.1.2. A Sociologia Alemã (Marx; Weber; Simmel)
3.1.3. A Sociologia Britânica (Spencer)
3.1.4. A Sociologia Italiana (Pareto; Mosca)
3.2. A Sociologia Norte-Americana
3.2.1. A Escola de Chicago
3.2.2. A Escola de Harvard (Sorokin; Talcott Parsons)
4. Grandes correntes sociológicas modernas
5. Modernidade e Pós-Modernidade
6.2.1.5. Syllabus:
1. Epistemological aspects of the study of Social Sciences. A global vision of Social Sciences. The rupture with
common sense in Social Sciences
2. Historical reasons for the development of Social Sciences
3. Great classical trends of Sociology
3.1 European Sociology
3.1.1. French Sociology (Saint-Simon; Comte; Durkheim)
3.1.2. German Sociology (Marx; Weber; Simmel)
3.1.3. British Sociology (Spencer)
3.1.4. Italian Sociology (Pareto; Mosca)
3.2. North-American Sociology
3.2.1. The Chicago School
3.2.2. The Harvard School (Sorokin; Talcott Parsons)
4. Great modern trends of Sociology
5. Modernity and Post-Modernity
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular na medida em que o
programa está estruturado em torno das principais correntes teóricas da Sociologia, desde os autores clássicos até às
correntes contemporâneas/mais recentes.
Complementarmente, sublinhamos que os primeiros dois pontos do programa vão ao encontro das especificidades do
olhar sociológico, de molde a permitir criar as bases para um pensamento analítico e criativo por parte dos alunos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is consistent with the objectives of the curricular unit since it is constructed around the major theoretical
approaches in Sociology, from early origins thinkers to contemporary and recent theories.
Moreover, the first, introductory ideas regarding the specificities of the “sociological imagination” point to its
indispensability in laying the foundations for an analytical and creative mindset.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino adotados são a exposição e discussão (individual e em grupo) de ideias.
São dois os métodos de avaliação previstos:
A/ Avaliação continua.
Dois testes escritos (75%) e trabalhos práticos a realizar no âmbito das aulas (25%). Estes últimos consistirão na
análise e discussão oral de um texto do caderno de textos previamente disponibilizado pela docente.
B/ Exame (100%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods:
Exposition; Discussion; Group Discussion.
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There are two distinct components of evaluation:
A/ In-class oral discussion and written presentation of a scientific paper – 25%. Two written tests – 75%.
B/ Exam (100%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo é considerado essencial para fornecer aos estudantes algumas ferramentas teóricas primordiais,
relacionadas nomeadamente com a compreensão da história e evolução do pensamento teórico das Ciências Sociais
e, em particular, da Sociologia. Esta metodologia de ensino é fundamental também no âmbito da familiarização dos
alunos com alguns conceitos centrais das Ciências Sociais.
O debate e a discussão de ideias serão também recursos utilizados de modo a tornar o processo de aprendizagem
mais participado. Deste modo, espera-se que os alunos e a docente possam refletir sobre a realidade social
envolvente.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As a teaching method, exposition is essential to the achievement of theoretical skills, particularly to the understanding
of the history and evolution of theoretical thinking within the Social Sciences, with a particular emphasis on Sociology.
Imparting of information is also essential regarding student’s familiarization with key concepts of the Social Sciences.
In order to make the process of learning participative, debate and discussion are also required. This approach to
learning will keep both the students and teacher alive to social realities.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
AAVV (1996), Para Abrir as Ciências Sociais. Lisboa: Publicações Europa-América.
ANSART, Pierre (1990), Les Sociologies Contemporaines. Paris: Seuil.
BERGER, P. (1996), Perspectivas Sociológicas. Uma Visão Humanística. Brasil: Ed. Vozes.
COSTER, M., BAWIN-LEGROS, B. (1998), Introdução à Sociologia. Lisboa: Editorial Estampa.
DURKHEIM, Émile (1987), As Regras do Método Sociológico. Lisboa: Editorial Presença.
FERREIRA, J. M. et al. (1995), Sociologia. Amarante: Ed. McGraw-Hill de Portugal.
GIDDENS, A. (1990), Capitalismo e Moderna Teoria Social. Uma análise das obras de Marx, Durkheim e Max Weber.
Lisboa: Editorial Presença
GIDDENS, A. (2004), Sociologia. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
RITZER, G. e DOUGLAS J. G. (2003), Modern Sociological Theory. New York: McGraw-Hill.
SANTOS, B. S. (1995) Introdução a uma Ciência Pós-Moderna, Porto, Edições Afrontamento.
SCHAEFER, R. (2006), Sociologia. São Paulo: McGraw-Hill Interamericana do Brasil Lda..

Mapa IX - Contextos de Desenvolvimento Humano
6.2.1.1. Unidade curricular:
Contextos de Desenvolvimento Humano
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Mesquita Carvalho Sousa Machado - T-30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
LUÍZA ISABEL GOMES FREIRE NOBRE LIMA - T- 30
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
LUÍZA ISABEL GOMES FREIRE NOBRE LIMA
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotaros alunos de conhecimentos básicos para compreender o processo de desenvolvimento normativo (da infância à
adolescência). Sublinha-se o facto de a psic. do desenvolvimento estudar processos de mudança/estabilidade no
desenvolv ao longo do ciclo vida. Embora esta uc incida nestes períodos deverão compreender os modos como o
desenvolv. em fases mais precoces pode comprometer (ou incentivar) o desenv. em fases ulteriores. Destinando-se a
futuros Assistentes S. é destacada a importância do conhecimento das tarefas desenvolvimentais na
infância/adolescência, de modo a despistar/sinalizar, adequada e atempadamente, situações de risco para o
desenvolv.e bem-estar. Resultados: caracterizando umsujeito epistémico de referência, pretende dotar-se o Prof.de
conhecimentos para identificar condições (meio, família ou sujeito) que propiciam atrasos/desvios no desenvolv. e/ou
perturbações no comportamento.
Em cada ano lectivo são escolhidos tópicos que exemplificam situações de risco.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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This unit aims to provide students with basic knowledge and fundamental concepts to understand the process of
normative development (from infancy to adolescence). Attention is drawn to the fact that developmental psychology
intend to study the processes of change and stability throughout life span – although this unit focuses on these
periods – students should understand the ways in which development in early stages may compromise (or promote)
later stages development. Designed for future social workers, we emphasis the importance of characterization of
developmental tasks, from childhood to adolescence, to make possible an early identification of risk’s situation and
the implementation of early intervention programs.
Characterizing an epistemic subject (i.e. normative ideal subject) – it is intended to provide the knowledge that enables
to the adequate identification of conditions (individual, in family, or environmental) that promote/compromise the
development.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
2. Desenvolvimento cognitivo na infância
2.1. Características e implicações do desenvolvimento "sensório-motor";
2.2. Implicações da construção da capacidade de representação;
2.3. Pensamento "pré-operatório" e "operatório concreto".
3. Desenvolvimento psicossocial na infância
3.1. Papel dos pais - expectativas e vinculação;
3.2. Teoria de Erikson e desenvolvimento na infância;
3.4. Desenvolvimento moral na infância (Bandura, Piaget, Kohlberg).
3.5. "Situações de risco" para o desenvolvimento na infância.
4. Adolescência
4.1. Crescimento físico: transformações pubertárias, diferenças interindividuais, efeitos psicológicos da puberdade;
4.2.Desenvolvimento cognitivo: construção do pensamento formal, a "universalidade" e aprendizagem do pensamento
formal;
4.3. Juízo moral;
4.4. Génese e construção da identidade: Erikson, J. Marcia , e auto-estima na adolescência;
4.5. Desenvolvimento da socialização.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction
2. Cognitive development in childhood
2.1. Characteristics sensorimotor development;
2.2. Accomplishments of thought "preoperative" and "concrete operational".
3. Psychosocial development in childhood
3.1. Role of parents - expectations and quality of attachment;
3.2. Erikson's theory and development throughout childhood;
3.4. Moral development in childhood (Bandura, Piaget, Kohlberg).
3.5. "Risk situations" for development in childhood.
4. Adolescence
4.1. Physical growth: pubertal changes, interindividual differences, psychological effects of puberty
4.2. Cognitive development: the “universality” of formal reasoning and formal operations “learning”
4.3. Moral reasoning development;
4.4. Identity construction: Erikson and the theory of identity in adolescence; identity assessment in adolescence and
the identity status
4.5. Socialization development: the relationships with parents, peers, school.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tratando-se de uma disciplina de Psicologia do Desenvolvimento para a Licenciatura em Serviço Social, pretende-se
dotar os alunos de conhecimentos básicos e fundamentais sobre as tarefas normativas do desenvolvimento (da
infância à adolescência). A análise crítica das condições (do meio, do sujeito e/ou família) que propiciam o
desenvolvimento adequado visa capacitar os alunos para a identificação de factores de risco (que o Assistente Social,
trabalhando no terreno, deverá identificar). A ideia de que “o desenvolvimento se constrói” progressivamente e
depende também das circunstâncias de vida do sujeito é crucial para viabilizar e planear intervenções adequadas a
cada período de desenvolvimento e cada circunstância ambiental.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Being a discipline of developmental psychology for the Degree in Social Work, it aims to provide students with basic
knowledge and fundamental tasks of normative development (from childhood to adolescence). Critical analysis of
conditions that provide normative development, aims to enable students to be able to identify developmental risk
factors (from childhood and adolescence). The idea that “the development is a progressive construction”, dependent
of circumstances of the subject’s life, is crucial to enable professionals to plan appropriate interventions programs at
each period of life
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo (com suporte power-point); discussão de casos exemplificativos; discussão conjunta de textos
sobre temáticas específicas; discussão/comentário de apresentação de sínteses pelos alunos.
Avaliação: Trabalhos de síntese escrito & apresentação oral (50%); Teste escrito (50%)
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation and discussion of the main contents; individual and group presentations, discussion of texts and other
materials. (50%)
Exame (50%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tratando-se de uma disciplina do 1º ano e 1º ciclo, justifica-se a introdução aos conceitos pela exposição teórica,
fundamentada, pelo professor. Segue-se a concretização da relevância dos conceitos – neste caso da construção de
tarefas desenvolvimentais de cada período – através da análise/discussão de casos apresentados. Por fim, o aluno
aprofundará temáticas (sugeridas), fazendo a sua síntese que será, também ela, alvo de discussão oral (apresentação
de trabalhos).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the case of a discipline and a 1st year cycle, it is appropriate to introduce the theoretical concepts of exposure,
substantiated by the teacher. After that, the student may be able to understand the relevance of concepts (the
construction of developmental tasks of each period) - through the analysis / discussion of cases. Finally, students will
deepen themes (suggested), making their synthesis will be, too, the subject of oral argument.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Guralnick, M. J. (2008). Family influences on early development: Integrating the science of normative development, risk
and disability, and intervention. In K. McCartney & D. Phillips (Eds.), Blackwell handbook of early childhood
development (pp.44-61). MA: Blackwell Publishing.
Keenan, T., & Evans, S. (2009). An introduction to child development. 2th ed. London: Sage.
Lerner, R., & Steinberg, L. (2009). Handbook of Adolescent Psychology. NJ: John Wiley & Sons.
Machado, T. S. (2009). Vinculação aos pais: Retorno às origens. Psicologia, Educação e Cultura, XIII (1), 139-165.
Newman, B. M., & Newman, P. R. (2003). Development through life. A psychosocial approach. 8th ed., New York:
Thomson-Wadsworth.
Papalia, D. F., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2008). A Child’s world. Infancy through adolescence. 11th ed. New York:
McGraw-Hill.
Taborda Simões, M. C., & Nobre Lima, L. (2004). Adolescência: Concepções dos Professores. Psychologica, extrasérie, 399-416.

Mapa IX - Economia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marta Cristina Nunes Simões, Horas de contacto: T-60h.
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular Introdução à Economia utiliza princípios de análise económica para dotar os estudantes de uma
melhor compreensão de problemas económicos fundamentais, sendo desta forma capazes de analisar de um ponto de
vista económico problemas enfrentados pelos indivíduos e sociedades, aplicando correctamente conceitos
económicos básicos e raciocínios económicos para analisar a realidade que os rodeia e acontecimentos da
actualidade.
Os estudantes devem adquirir um conhecimento da análise económica a um nível introdutório suficiente para que
percebam como funciona a economia, e de que forma as políticas públicas afectam o seu desempenho, e perceber que
as instituições económicas são um elemento importante de qualquer sociedade e que as mudanças socias são muitas
vezes influenciadas por forças económicas, pelo que conhecimentos de análise económica são fundamentais para o
domínio de outras disciplinas como o serviço social.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This introductory course in economics uses the principles of economic analysis to provide students with a better
understanding of fundamental economic problems thus being able to analyze and understand from an economic point
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of view problems faced by individuals and societies, applying basic economic concepts, and also applying economic
reasoning to the analysis of current events.
The students should acquire a basic understanding of economics, that is a level of economic literacy sufficient to
understand how the economy operates, as well as how some government policies affect the performance of the
economy, and perceive that economic institutions are an important element of any larger social system, and major
social changes are often influenced by economic forces and so economics is important for mastery of related
disciplines such as social work.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I – Objeto e método da economia
O problema económico: escassez e escolha
Sistemas económicos e resolução dos problemas económicos fundamentais
II – A organização e funcionamento dos mercados
Teoria do consumidor; o produtor;dos custos
Oferta e procura
Tipologia de estruturas de mercado
III – Conceitos elementares de macroeconomia
Circuito económico e contabilidade nacional
Análise da evolução de séries temporais
Consumo, investimento e flutuações da actividade económica
O modelo do multiplicador
IV. Funções Económicas do Estado
Eficiência
Equidade
Crescimento e estabilidade económica
V. Impostos e Despesa Pública
Controlo estadual da economia
O sector público português
Receitas públicas e sistema fiscal. O sistema fiscal português.
VI. Eficiência versus Equidade
Fontes das desigualdades
Políticas de combate à pobreza. O rendimento mínimo garantido
O sistema de segurança social e de acção social português
6.2.1.5. Syllabus:
The scope and method of economics
I.1 – The economic problem: scarcity and choice
I.2 – Economic systems and the basic economic problems
II – The organization and functioning of markets
II.1 – Consumer choice theory
II.2 – Production theory
II.3 – Costs of production theory
II.4 – Demand and supply
II.5 – Market structures
III – Basic macroeconomic concepts
III.1 – The circular flow of activity and national accounts
III.2 – Time series analysis: basic instruments
III.3 – Consumption, investment and economic fluctuations
III.4 – The multiplier model
IV. The State’s economic functions
IV.1. Efficiency
IV.2. Equity
IV.3. Growth and macroeconomic stability
V. Taxes and public expenses
V.1. The state’s intervention in the economy
V.2. The Portuguese public sector
V.3. The Portuguese fiscal system
VI. Efficiency vs. Equity
VI.1. Sources of inequalities
VI.2. Policies against poverty
VI.3. The Portuguese social security and social intervention systen
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Com o objetivo de permitir aos estudantes uma compreensão em termos económicos da sociedade em que estão
inseridos e interagem, a uc Introdução à Economia começa por identificar o objeto de estudo específico da economia,
enquanto ciência social, e introduzir aplicação do método científico por parte desta disciplina, ilustrando com teorias e
modelos muito simples, destacando a importância da formulação de hipóteses e da aplicação de alguns princípios
básicos de análise.Ao nível da macroeconomia, introduz-se a cmpreensão das principais transações da economia a
nível nacional, principais objetivos macroeconómicos e políticas públicas definidas para os alcançar e ainda os
instrumentos quantitativos fundamentais para a análise da evolução de agregados macroeconómicos como o PIB ou o
IPC. É dado especial destaque às funções económicas do Estado, realçando a situação ao nível da economia
portuguesa,em especial instrumentos de intervenção ao nível social para alcançar o objetivo da equidade.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
To guide students toward understanding, and communicating, the specificities of economic analysis, the Economics
course starts by identifying the specific social problems analyzed by economics and addresses the application of the
scientific method in this discipline, in the form of simple economic models, as well as introducing the students to the
nature of assumptions and some principles of analysis in economic modeling. At the macroceconomics level, the
students are introduced to the main operations of the national economy, the major macroeconomic objectives and
policies set to pursue them, as well as to basic quantitative instruments to analyze the evolution of fundamental
macroeconomic aggregates such as GDP or the CPI. Special focus is also given to the role of the state in the economy
and how its basic economic functions are related to social intervention goals, with an emphasis on the Portuguese
instruments for government intervention,specifically at the equity level.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas em que os docentes expõem os diferentes temas que constituem o programa da disciplina e aulas
práticas em que os docentes acompanham os estudantes nas respostas a questões e exercícios propostos.
Avaliação: 1ª frequência 37,5%+2ª frequência 37,5%+participação nas aulas 25% ou exame final 100%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures on the different contents of the course and tutorials based on solving problem sets made available to the
students at the beginning of the academic year.
Grading: Midterm 1 37,5%+Midterm 2 37,5%+In-class problem solving 25% or Final Exam 100%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o objetivo de permitir aos estudantes avaliar o funcionamento da economia e perceber que as instituições
económicas são fundamentais ao funcionamento de qualquer sociedade, influenciando também as mudanças sociais,
a uc Introdução à Economia aborda teorias quer introduzem os estudantes em conceitos básicos como o de custo de
oportunidade ou o modelo de oferta e procura, e é-lhes pedido que reflictam e expliquem as consequências de
intervenções do Estado, tais como a fixação de preços (controlo de rendas, salário mínimo, etc.), e ainda que prevejam
o impacto de alterações exógenas sobre preços e quantidades transaccionadas no mercado, expliquem de que forma
diferentes estruturas de mercado influenciam preços e quantidades transacionadas, as escolhas dos consumidores e
dos produtores/empresas
Os objectivos da unidade curricular são alcançados através da exposição e discussão com os alunos nas aulas
teóricas dos diferentes tópicos do programa e ainda através da discussão e resolução de questões e exercícios nas
aulas práticas. As aulas teóricas introduzem os conceitos fundamentais e nas aulas práticas os estudantes clarificam,
aprofundam e alargam os seus conhecimentos sobre os diferentes tópicos. As competências adquiridas são avaliadas
fundamentalmente através de provas escritas (testes de escolha múltipla e frequências) a realizar nas aulas. Os testes
de escolha múltipla e as frequências são elaborados de forma a avaliar a diversidade e compreensão dos conceitos
económicos adquiridos pelos estudantes, a sua capacidade de análise crítica de questões fundamentais a partir da
aplicação dos conceitos económicos adquiridos, bem como a sua capacidade de os expor por escrito.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To guide students toward evaluating how the economy works and perceive that economic institutions are an important
element of any larger social system, the Principles of Economics course addresses simple theories to explain basic
concepts such as that of opportunity cost, the demand and supply model and the students are asked to explain the
impact of various types of public policy (e.g. rent control, price regulation, etc.), to forecast how exogenous events
may affect market prices and output, discuss how differences in market structure affect price and output, and explain
how consumers make purchasing choices and firms make production decisions.
The objectives of the course are accomplished through in-class presentation and discussion with the students of the
different topics and also through in-class presentation and solving of problem sets. The classes are divided in lectures
that introduce students to key concepts and tutorials that provide an opportunity for students to clarify, reinforce, and
extend their understanding of the different topics.
The learning outcomes are assessed primarily through in-class (multiple choice tests and midterms) written
examinations. The multiple choice tests and midterms are designed to assess the range of student knowledge and
understanding of the different topics as well as the students’ appreciation of key issues, and their ability to apply basic
economic concepts and communicate them in writing.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
SAMUELSON, Paul A., William D. Nordhaus, Economia, 18ª ed., Lisboa, Editora McGraw-Hill de Portugal, 2005.
Mankiw, N. Gregory, Principles of Economics, International Edition, South-Western College, 2009.
Pereira, Paulo Trigo; Afonso, António; Arcanjo, Manuela e Santos, José Carlos Gomes Economia e Finanças Públicas.
Lisboa: Escolar Editora, 2005.
DUARTE, Adelaide, Apontamentos sobre o circuito e contabilidade nacional, FEUC, Coimbra 2007.
DUARTE, Adelaide e Simões, Marta, Séries temporais – uma introdução, FEUC, Coimbra 2008.
RAMOS, Pedro Nogueira, CONTAS NACIONAIS: Um breve texto introdutório, FEUC, Coimbra.

Mapa IX - Planificação e Intervenção Sócio-Educativa
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=457edaf7-fd85-858e-dc1d-4f26ed01170f&formId=b4deb080-0e96-7e05-6009… 46/208

23/01/2020

ACEF/1112/0110157 — Guião para a auto-avaliação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Planificação e Intervenção Sócio-Educativa
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar - TP- 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Manuel Folgado Barreira - TP- 30
Maria do Rosário Pinheiro (dispensa serviço docente ano lectivo 2011/2012)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Carlos Manuel Folgado Barreira
Maria do Rosário Pinheiro (dispensa serviço docente ano lectivo 2011/2012)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
PISE visa que os alunos conheçam, explorem/ apliquem modelos de planeamento/intervenção/avaliação de
programas/projetos/ações socioed. que possam auxiliar na intervenção em diversos contextos e grupos-alvo do SS,
numa perspetiva transdisciplinar, centrada na resolução de problemas. Os alunos aplicarão os modelos de interv.
socioed. no desenv. de um programa/projeto/evento ou ação socioed.Competências esperadas: Compreender os
modelos teóricos de suporte à intervenção socioed.Refletir criticamente sobre distintas análises/intervenções
socioeducativas e novas lógicas de desenvolvimento pessoal/social/organizacional/comunitário.Reconhecer/valorizar
competências pessoais/interpessoais/grupais/comunicação relacionadas com a gestão de um projeto de interv.
socioed. Articular processos de gestão de projetos com as etapas do ciclo de vida de um projeto.Conceber projetos de
int. socioed. de prevenção/apoio social/(re)integração social de grupos específicos e animação socioed. e cultural.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course aims that the students learn/explore and apply models of planning, intervention and evaluation of
programs, projects and socio-educational actions. Is intended to help students in the intervention in different contexts
and target groups of s.work,in a transdisciplinary perspective, focused on solving problems.Skills
expected:Understands the theoretical models of socio-educational intervention.Reflect about the different socioeducational analysis and interventions and the new logics of personal, social, organizational and community levels of
development.Recognize and value the personal/interpersonal/group/communication’ skills related with the
management of a social-educational intervention project.Articulates the processes of project management with the
stages of the life cycle of a project.Conceive socio-educational intervention projects in terms of social
prevention/social support/(re) integration of specific social groups and cultural and socio-educational animation.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Intervenção Socioeducativa: Concepções e tipologias de intervenção
A inevitabilidade de uma concepção de desenvolvimento em contexto
Promoção e competências (factores protectores); prevenção e factores de risco
Tipologias de Intervenção: universais/seletivas/indicadas/em passos múltiplos; primárias, secundárias e terciárias.
Intervenções baseadas em evidência: “evidence-based”
2. Planeamento e Avaliação de Projetos Socioeducativos: Modelos e Práticas
Ferramentas úteis para o ciclo dinâmico de desenvolvimento de um projecto socioeducativo
Etapas de elaboração de projeto scioeducativo (Modelo de Ander-Egg (1981),Modelo de Planeamento de Projectos
S,Pérez Serrano (1997)
Avaliação (modelo multinível, Kirkpatrick (2006) e Quadro Lógico)
Modelo teórico-prático de Organização de Eventos, Giacaglia (2006)
Modelo Interativo de Planificação de Programas,Caffarella (2002)
3. Áreas e temas de intervenção socioeducativa na família/escola/grupos e comunidade.
6.2.1.5. Syllabus:
1.Educational Intervention: Concepts and types of intervention
The inevitability of a conception of development in context
Promotion and skills (protective factors), prevention and risk factors
Types of intervention: universal, selective, indicated and in multiple steps; primary, secondary and tertiary.
Interventions based on evidence: "evidence-based".
2. Planning and evaluation of socio-educational’ projects: Models and Practices
Useful tools for the dynamic cycle of development of a socio-educational project
The stages of development of a socio-educational’ project (Model of Social Projects’ Planning of Pérez Serrano (1997)
Evaluation (multilevel model of Kirkpatrick (2006), Logical Framework)
Giacaglia model of Events Planning (2006)
Interactive Model of Program Planning, Caffarella (2002), model for developing skills,Whetten and Cameron (2005)
3. Areas and issues of socio-educational’ intervention in the family, school, groups and community
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular visa que os alunos conheçam, explorem e apliquem modelos de planeamento, intervenção e
avaliação de programas, de projectos e de acções socioeducativas. Os módulos programáticos 2 e 3 têm esta grande
finalidade.
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Dado que essa finalidade visa auxiliar os formandos na intervenção em diversos contextos e grupos-alvo do trabalho
social, numa perspectiva assumidamente transdisciplinar, centrada na resolução de problemas e levada a cabo por
uma equipa especializada, o módulo 1 faz o enquadramento conceptual desta intervenção, com uma ênfase na
intervenção sócio-educativa baseada em evidência.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course aims that the students learn, explore and apply models of planning, intervention and evaluation of
programs, projects and socio-educational actions. The programmatic modules 2 and 3 have this great purpose.
Since this purpose is intended to help students in the intervention in different contexts and target groups of social
work, admittedly in a transdisciplinary perspective, focused on solving problems and carried out by a specialized team,
module 1 is the conceptual framework of this intervention, with an emphasis on socio-educational intervention
evidence based.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Organização transdisciplinar e de trabalho de equipa. Os métodos poderão ser, entre outros: Exposição de temas por
parte das docentes, alunos e convidados;Exercícios práticos;Tutorias presenciais e à distância.
No respeito pelas regras gerais de avaliação em vigor na FPCEUC esta uc exige a realização de dois tipos de provas:
Tipo A: prova escrita de avaliação final (exame). A classificação obtida nesta prova corresponderá a 50% da
classificação final da u.c.; tipo B: trabalho prático,em grupo. Esta prova corresponderá a 50% da classif. final da u.c.
No trabalho prático:elaboração de projeto de aplicação fundamentada num dos temas de intervenção
socioed.abordados, recorrendo aos modelos lecionados de planeamento e avaliação. Esta prova, de trabalho escrito
realizado em grupos de 3 ou 4 elementos, será apresentada à turma e docentes. O trabalho final escrito entregue em
data a acordar entre formadores e formandos. A supervisão dos projetos ocorrerá nas aulas e em regime tutorial.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Within an organization of multidisciplinary and teamwork the methods involved may be, among others:Presentation of
contents on the part of teachers, students and guests;Practical exercises; Face to face tutorials and at distance
tutorials.
In full compliance with the evaluation rules at the FPCE, in this unit Course is required the completion of two types of
tests: Type A’: written exam that will take place in the end of the semester. The mark obtained in this test is 50% of the
final mark of the unit course Type B’proof: practical work (50%), to be held in work group. In the practical work each
student, within the group, will prepare a project based on one theme of socio-educational intervention covered in
class, using the learned planning models and evaluation. This is written work done in groups of 3 or 4 elements,
presented to the group class and teachers. The final work must be submitted in writing format. The project supervision
will take place in class and tutorial system.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular visa que os alunos conheçam, explorem e apliquem modelos de planeamento, intervenção e
avaliação de programas, de projectos e de acções socioeducativas, numa perspectiva assumidamente transdisciplinar,
centrada na resolução de problemas. O recurso a apresentações, não apenas pelos docentes e alunos (dos projectos
de intervenção que planificam), mas também por convidados com experiências originais e modelo de planificação e
intervenção socioeducativa, associadas a exercícios práticos, com orientação tutorial, responde aos objectivos da
unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course aims that students learn, explore and apply models of planning, intervention and evaluation of programs,
projects and socio-educational actions, admittedly in a transdisciplinary perspective, focusing on problem solving. The
use of presentations, not only by teachers and students (the intervention projects they have to develop), but also by
guests with unique and model experiences of socio-educational planning and intervention, combined with practical
exercises, with tutorial guidance, meet the objectives of the unit.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Armani, D. (2006). Como elaborar projectos? Guia Prático para a elaboração de projectos Sociais. Porto A.: Tomo Ed.
Caffarella, R. (2002). Planning Programs for Adult Learners: A Comprehensive Guide. San Francisco: Jossey-Bass.
Gaspar, M. (2005). Educação familiar como intervenção sócio-educativa. Revista Portuguesa de Pedagogia, 39 (3), 6198.
Giacaglia, M. C. (2006). Organização de Eventos: Teoria e prática. S. Paulo: Pioneira Thomson Learning.
Perez Serrano, G. (2008). Elaboração de Projectos Sociais: Casos Práticos. Porto: Porto Editora.
Perez Serrano, G. (2003). Intervenção em Pedagogia social. In Pedagogia Social- Educação Social: construcción
científica e intervención prática Madrid: Narcea Ediciones.
Rojo, V., Jiménez, E., Flores, J., Clares, P., Rodriguez, S. & Santero, J. (2002). Diseño y Evaluación de Programas.
Madrid: Editorial EOS.
Roldão, V. S. (2005). Gestão de Projectos: Abordagem instrumental ao planeamento, organização e controlo. Lisboa:
Monitor.
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicossociologia da Família
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Graciete Nunes Pinto Franco Borges - TP- 40
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Filomena Ribeiro Fonseca Gaspar- TP- 20
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Filomena Ribeiro Fonseca Gaspar
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a complexidade da família atendendo à sua universalidade e diversidade sociocultural e histórica;
- Compreender os principais paradigmas para o estudo da família e avaliar a sua relevância e interdependência em
função dos objectivos de intervenção social;
- Contextualizar as diferentes funções sociais e psicológicas das relações de parentesco na sociedade
contemporânea;
- Identificar as principais dimensões das práticas educativas familiares e respectivo papel no desenvolvimento pessoal
dos filhos;
- Conceptualizar a função social e identitária da parentalidade ao longo do ciclo de vida;
- Conhecer procedimentos socioeducativos de empowerment familiar/programas de Educação Parental;
- Interpretar os resultados da investigação actual sobre as variáveis sociofamiliares e conceptualizar as respectivas
implicações teóricas e práticas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the family complexity, considering its universality and socio-cultural and historical diversity;
- To understand the main paradigms for family study and to evaluate their relevance and interdependence for specific
social-work interventions;
- To contextualize the different psycho-social functions of contemporary kinship;
- To identify the main dimensions of family educational practices and their role in the children personal development;
- To conceptualize the identity and social role of parenthood through the life cycle;
- To know family empowerment socio-educational procedures/Parental Education programs;
- To interpret the actual research data on socio-family variables, conceptualizing their theoretical and practical
implications.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A universalidade e diversidade da família: Quem são os membros familiares/Quais as funções da família/Como a
família se relaciona com outros grupos
- O estudo da família segundo as abordagens interaccionista, desenvolvimentista, ecológica, sistémica e
construtivista;
- A natureza das relações de parentesco na sociedade contemporânea;
- Práticas educativas parentais e desenvolvimento dos filhos;
- A função social e identitária da parentalidade ao longo do ciclo de vida;
- Programas de empowerment da família.
6.2.1.5. Syllabus:
The family universality and diversity: Who are family members/ What do families do/How are families connected to
other groups.
- The family conceptualization according with the interactional, developmental, ecological, systemic and constructivist
approaches;
- The nature of family relationships in contemporary society;
- Parental educational practices and children development outcomes;
- The social and identity function of parenthood through the life cycle;
- Family empowerment programs.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular pretende preparar os estudantes de Serviço Social para a operacionalização fundamentada de
intervenções junto da família. Deste modo,a família é abordada sob o ponto de vista psicossociológico, partindo da
análise das diferentes dimensões que explicam a sua complexidade.As principais abordagens teóricas contempladas
no programa visam o conhecimento de modelos diferenciados de análise das realidades familiares,permitindo a
identificação das variáveis subjacentes às principais transformações da família de diferentes contextos socioculturais.
A análise da relação entre as práticas educativas parentais e os percursos de desenvolvimento dos filhos permite a
identificação dos principais factores de risco e de protecção do desenvolvimento psicossocial.A análise da função
social e identitária da parentalidade ao longo do ciclo de vida antecede a abordagem de alguns programas de
empowerment familiar, permitindo o contacto com alguns tipos de intervenção sociofamiliar.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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This curricular unit aims to prepare the social work students to operationalize grounded interventions near the family.
That way, the family approach from the psycho-sociological point of view departs from the analysis of different
dimensions that explain its complexity. The syllabus’ theoretical models aim the knowledge of differentiated
approaches for analyzing family realities, allowing for the underlying variables’ identification from the major family
transformations in different socio-cultural contexts. The relationship between parental practices and children
development outcomes allows for the identification of psychosocial development’s risk and protector factors. The
social and identity function of parenthood through the life cycle is prior to the introduction to family empowerment
programs, allowing the contact with some types of socio-family interventions.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas contemplam a exposição oral e a discussão participada das temáticas do programa, suportadas pela
projecção de material visual. Em cada aula há a apresentação oral da recensão de um artigo de investigação recente
(recensão crítica) por um grupo de estudantes, seguida da discussão das implicações ao nível da prática do serviço
social.
A avaliação e classificação final resultarão de uma das modalidades seguintes escolhida por cada estudante: 1)
Avaliação periódica ou 2) Avaliação final/Exame.
1) – Avaliação Periódica: Três frequências, correspondendo a 75% da nota final – 15 valores (somatório das três
frequências, valendo cada uma 5 valores) + Trabalho prático de grupo – recensão crítica de um artigo de investigação
(apresentação oral numa aula e entrega de relatório escrito – 25% da nota final – 5 valores;
2) – Exame sobre a matéria do programa, incluindo os artigos de investigação discutidos durante as aulas – 20
valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes interchange oral exposition and participated discussion of the syllabus themes, supported by visual
projection material. In each class, there is an oral presentation of a recent research article (critical review) by a
student’s group, followed by discussion on implications for social work practice.
The evaluation and final mark will result from one of the assessment methods chosen by each student: 1) Periodical
assessment or 2) Final assessment/Exam.
1) - Periodical Assessment: Three midterm exams, corresponding to 75% out of the final mark - 15 points (sum of the
three midterm tests, each weighing 5 points) + Group practical assignment - Critical review of a research article (oral
presentation during a class and written report delivery – 25% out of the final mark – 5 points;
2) Exam on all syllabus themes, including research articles discussed during the classes – 20 points.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino permitem o aprofundamento das temáticas do programa e a discussão das suas
implicações teóricas e práticas, valorizando a compreensão dos principais conceitos e a sua transferência para a
intervenção psicossocial junto da família. A utilização de artigos de investigação recente no domínio da
psicossociologia da família permite a familiarização com este tipo de recurso para a concepção de intervenções
fundamentadas e da respectiva avaliação na prática profissional futura. A metodologia de avaliação requer a
realização dos objectivos através da demonstração de que se compreende a complexidade da família, atendendo aos
principais paradigmas e variáveis psicossociais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies allow the deepening of syllabus themes and the discussion of their theoretical and
practical implications, valuing the concepts understanding and its transfer for psychosocial intervention near the
family. The use of recent research articles on psycho-sociology of family domain allows the familiarization with this
kind of resource to conception of grounded interventions and respective evaluation in future professional practice. The
evaluation methodology requires the objectives accomplishment trough the demonstration of understanding the family
complexity, considering the main paradigms and psychosocial variables
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cheal, D. (2002).Sociology of Family Life. Wiltshire: PALGRAVE MACMILLAN
Cheal, D. (2008). Families in today’s world – A comparative approach. Oxon: Routledge.
Cruz, M. J. (2005). Parentalidade. Coimbra: Quarteto Editora.
Fonseca, A. C. (2002). Comportamento anti-social e família: uma abordagem científica. Coimbra: Almedina.
Fuster, E. G. & Ochoa, G. M. (2000). Psicología social de la familia .Barcelona: Ediciones Paidós.
Gayet, D. (2004). Les pratiques éducatives des familles. Paris: PUF.
Relvas, A. P. & Alarcão, M. (2002). Novas formas de família. Coimbra: Quarteto Editora.
Scott, J., Treas, J.& Richards, M. (2004). The blackwell companion to the sociology of families. Malden-USA: Blackwell
Publishing.

Mapa IX - Sociologia do Trabalho e do Emprego
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sociologia do Trabalho e do Emprego
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Luís Medeiros Alcoforado, 0 horas (Regência sem aulas)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mestre Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis, horas de contacto: T-37,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis, contact hours: T-37,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Compreender o conceito de trabalho e o conceito de organização, este último como “enquadrador” do trabalho na
vida moderna;
• Compreender o percurso histórico-evolutivo do pensamento em Ciências da Organização;
• Analisar criticamente a evolução recente dos Mercados de Trabalho
• Caracterizar as dinâmicas actuais do Emprego, em Portugal e na União Europeia;
• Identificar diferentes formas de socialização profissional e de construção de identidades
• Problematizar as relações laborais e as dinâmicas do Emprego
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• Understand the concept of work and the concept of organization, the latter as a “frame” for work, in modern life;
• Understand the historical evolution of thought in organizational sciences;
• Analyze critically the recent evolution of labor markets
• Characterize the dynamics of current Employment in Portugal and in European Union;
• Identify different ways of professional socialization and identity construction;
• Discuss the professional relations and the dynamics of employment.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Os conceitos de trabalho e de organização.
2. O pensamento organizacional: evolução e principais marcos teóricos.
2.1.- Teorias Positivistas
2.2. – Teorias Sistémicas
2.3. – Teorias Construtivistas
3. Os processos de socialização profissional e de construção de identidades
4. Globalização, Trabalho e Emprego: reconfigurações pessoais, sociais, temporais e conceptuais
5. Evolução e transformações recentes do Mercado de Trabalho
6. Dinâmicas dos Mercados de Trabalho e as Políticas de Emprego, em Portugal e na União Europeia
6.2.1.5. Syllabus:
1. The concepts of work and organization
2. Organizational thought: evolution and main theoretical milestones;
2.1. Positivist theories
2.2. Systemic theories
2.3. Constructivist theories
3. The processes of professional socialization and identity construction
4. Globalization, labor and employment;
5. Evolution and recent transformations of the labor market;
6. Dynamics of Labor Markets and Employment Policies in Portugal and the European Union
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Pretende-se com esta Unidade Curricular que os alunos de Serviço Social adquiram os conhecimentos necessários
sobre a evolução do trabalho, sendo capazes de analisar, criticamente, a sua importância actual para as pessoas e os
grupos. Neste sentido, é indispensável que os conteúdos compreendam a evolução do pensamento organizacional e
das respectivas correntes teóricas, proporcionando, depois, oportunidade de debate e pesquisa sobre as grandes
questões que, actualmente percorrem o trabalho e o emprego, de modo a fundamentar a reflexão (a explorar de forma
mais profunda na uc de Contextos Sociais de Desigualdades e de Exclusão) sobre os grandes desafios que se
colocam hoje aos profissionais de serviço social face às transformações do mercado de trabalho, à precariedade
laboral, à nova pauperização, à exclusão económica e às novas políticas laborais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
With this Curricular Unit, it is required that the students acquire the knowledge needed about the evolution of the work,
being capable of analyzing critically its actual importance for people and groups. Therefore, it is essential that the
contents include the evolution of the organizational thought and respective theoretical approaches, providing,
afterwards, the opportunity of discussing and researching about the major questions that currently go through work
and employment. This will allow the reflection (more profoundly explored in the curricular unit of Social Contexts of
Inequalities and Exclusion) about the major challenges that are in the forefront of the actual social work practices,
concerning the labor market transformations, the precarious work, the new pauperization, the economic exclusion and
the new labor policies.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ao longo desta Unidade Curricular será feita uma opção por conciliar exposições, debates, trabalhos de grupo e
realização de trabalhos de pesquisa.
A avaliação será composta por:
1. Prova escrita (50%)
2. Trabalho de investigação em pequenos grupos (50%)
Em alternativa, os alunos podem optar por realizar um exame final (100%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
We combine lectures, debates, group work and research.
The evaluation will be based on:
1. Midterm exam (50%)
2. Research work (50%)
As an alternative, students may choose to do a final exam that will have a weight in the evaluation of 100%.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Devendo os alunos, no final da Unidade, estar identificados com a problemática do trabalho organizado e ser capazes
de identificar, debater e esclarecer as grandes questões que envolvem o mundo do trabalho e emprego, as
metodologias a usar procuram, por isso mesmo, valorizar uma conjugação harmoniosa entre exposições, debates e
pequenos trabalhos de pesquisa.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
At the end of the Unit, students must be identified with the theme of organized work and to be able to identify, discuss
and clarify the major questions surrounding the world of work and employ. Therefore, we should use methodologies
that seek to value a harmonious combination of lectures, debates and short research projects
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alcoforado, L. (2001). O Modelo da Competência e os Adultos Portugueses pouco Qualificados. Revista Portuguesa de
Pedagogia, 35(1), 67-84.
Canavarro, J. M. P. (2005). Organizações: teorias e paradigmas. Coimbra: Quarteto Editora.
Dubar, C. (1997). A Socialização. Construção das identidades sociais e profissionais. Porto: Porto Editora.
Erbès-Seguin, S. (2004). La sociologie du travail. Paris : La Découverte.
Maruani, M. & Reynaud, E. (2001). Sociologie de l’emploi. Paris: La Découverte.
Méda, D. (1999). O trabalho, um valor em vias de extinção. Lisboa: Fim de século

Mapa IX - Informática Aplicada às Ciências Sociais
6.2.1.1. Unidade curricular:
Informática Aplicada às Ciências Sociais
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Joaquim Marques da Costa, horas de contacto: TP-37,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
---6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de competências para a utilização dos sistemas informáticos para recolher, processar e apresentar
informação de forma individual e em contexto de partilha de informação:
- Aprender a usar de forma adequada e segura os diversos sistemas informáticos;
- Aprender a recolher informação nas bases de dados bibliográficas;
- Aprender a organizar a recolha de dados através de métodos de pesquisa directa;
- Aprender a organizar a informação recolhida;
- Aprender a organizar os dados para uma análise qualitativa ou quantitativa;
- Aprender a preparar a apresentação de dados;
- Aprender a partilhar informação através das redes sociais;
- Compreender o impacto da utilização das tecnologias da informação em contextos profissionais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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Provide students with the skills necessary to use information systems, so as to collect, process and present
information individually and in the context of information sharing:
- To learn how to use properly and safely the various IT systems;
- To learn how to collect information from bibliographic databases;
- To learn how to organize the collection of data through direct search methods;
- To Learn how to organize the information collected;
To learn how to organize data for a qualitative or quantitative analysis;
- To learn how to prepare the presentation of data;
- To learn how to share information through social networks;
- To understand the impact of the use of information technology in professional contexts.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução: Noções básicas de Hardware e Software:
2. Processos de recolha e análise de informação: A recolha de informação; A organização da informação recolhida;
Análise de informação bibliográfica; Análise de informação recolhida diretamente.
3. Processos de divulgação de informação: Elaboração de documentos em diversos contextos; Criação de objetos
comunicacionais em função de objetivos e contextos.
4. A utilização das redes sociais no trabalho social: Tecnologias da informação e cidadania; A produção de conteúdos;
Partilha de informação e interação em redes sociais; Utilização das redes sociais na interação intra e extra
profissional.
5.Desafios e possibilidades da sociedade de informação em rede: Impacto identitário das TIC no serviço social; Os
desafios da inclusão digital; Como é possível ensinar, aprender e comunicar muito mais; A criação de comunidades de
suporte em contexto on-line; As vantagens da hiperconetividade; As ameaças da hiperinformação.
6.2.1.5. Syllabus:
1Introduction: Basic notions of Hardware and Software:
2. Procedures for collecting and analyzing information: The collection of information; The organization of the
information collected; Analysis of bibliographic information; Analysis of information collected directly.
3. Procedures for disclosure of information: Preparation of documents in different contexts; creation of communication
objects in terms of objectives and contexts.
4. The use of social networks in social work: information technology and citizenship; Content production; Information
sharing and interaction in social networks; Use of social networks within and outside professional interaction.
5. Challenges and opportunities of the networked information society: identity impact of information technology in
social work; The challenges of digital inclusion; How to teach, learn and communicate more; Creating communities of
support in online context; The advantages of hyperconnectivity; threats of hyperinformation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular procura promover uma adequada aquisição de competências teóricas e práticas que permitam
uma utilização eficaz, segura e aprofundada das diversas vertentes das tecnologias da informação. Assim, os
objectivos, conteúdos, estratégias e processo de avaliação organizam-se numa sequência que inclui a apresentação
dos conceitos e a prática das competências relevantes em cada situação. Adopta-se um percurso que vai do conceito
para a descrição das suas implicações e aplicações e destas para o treino de competências que permite uma
aprendizagem centrada na vida profissional do assistente social.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit seeks to promote an adequate acquisition of theoretical and practical skills that enable the
effective, safe and thorough use of various features of information technology. Thus, the objectives, contents,
strategies and evaluation process are organized in a sequence that includes the presentation of concepts and the
practice of skills relevant to each situation. We adopt a path that goes from concept to description of its implications
and applications for the training of skills that enable a learning centered on the social worker's professional life.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositivo, treino de competências através de exercícios práticos
Avaliação periódica
- realização de 5 trabalhos individuais (propostos, entregues e discutidos em aula)
- realização de 2 trabalhos de grupo (propostos, entregues e discutidos em aula).
Estes trabalhos individuais e de grupo serão realizados ao longo do semestre e permitirão, em conjunto, obter uma
pontuação com valor máximo total de 12.5 valores.
- realização de 1 trabalho final de grupo que incluirá um relatório escrito, também entregue em suporte electrónico,
uma apresentação e uma discussão no final. Este trabalho será apresentado nas últimas aulas (máximo de 7.5
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valores).
A classificação terá em conta a entrega na data acordada e no formato especificado bem como a qualidade na
execução das tarefas.
Avaliação final: realização de um exame final com componente escrita e componente prática em que serão
demonstradas as competências adquiridas (máximo de 20 valores).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository, skills training through practical exercises
Periodic assessment
- Five individual works (proposed, delivered and discussed in class)
- Two group works (proposed, delivered and discussed in class).
These individual and group works will be performed throughout the semester and together represent a maximum score
of 12,5.
- Final work group which includes a written report, also delivered in electronic format, a presentation and discussion at
the end. This work will be presented in the last classes (to a maximum score of 7,5).
The classification takes into account the submission on the agreed date, and in the specified format, as well as the
quality of the execution of tasks.
Final evaluation: implementation of a final exam with a written and practical component in which the acquired skills are
demonstrated (to a maximum score of 20).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A Unidade Curricular pressupõe o conhecimento e a aplicação de ferramentas informáticas, compreendendo as suas
vantagens e limitações e o modo como podem ser apropriadas em contextos profissionais de Serviço Social. Deste
modo, é essencial o trabalho de interacção dos estudantes com os suportes informáticos, por via de trabalhos
práticos que envolvam pesquisas em bases de dados, suportes online e contactos directos, quer no contexto da aula,
quer em tutorias suportadas ou não por mediadores online como o skype.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Curricular Unit requires knowledge and application of IT tools, understanding their advantages and limitations and
how they may be used in contexts of social work professionals.
Thus, the interaction work of students with IT media is essential, through practical tasks, that involve data base
searches, online support and direct contact, either in the class, or in tutoring supported not by online media like skype.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6th
edition). Washington, D.C: APA.
Cone, J. D. & Foster, S. L. (1993). Dissertations & Theses from Start to Finish: Psychology and Related Fields.
Washington, D.C: APA.
Creuzi, P. E. (2003). History of Modern Computing. Cambridge: The MIT Press.
Eugène L., Leslie H. & Mante-Meijer, E. A. (208). The Social Dynamics of Information and Communication Technology.
Hampshire: Asgate Publishing Limited.
Harris, J. & White, V. (eds) (2009). Modernising Social Work. Critical considerations. Bristol: Policy Press.
Hill, A. & Shaw, I. (2011). Social Work & ICT. London: Sage Publications.
Hock, R. (2004). The Extreme Searcher's Internet Handbook: A Guide for the Serious Searcher. Medford, NJ:
Information Today, Inc.
Reynolds, G. (2008). Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery. Berkeley, CA: New Riders
Press.

Mapa IX - Metodologia da Investigação Científica
6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologia da Investigação Científica
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Lisete dos Santos Mendes Mónico - TP-60
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
--6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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O objectivo principal da unidade curricular de MIC consiste no desenvolvimento/aperfeiçoamento das competências
teóricas/técnicas necessárias para a prática da invest. científica no domínio das CS, através do estudo dos processos
fundamentais/ estratégias específicas de planeamento, realização, análise, interpretação e apresentação dos
resultados. No final da uc os alunos devem estar em condições de:equacionar e delimitar um problema em estudo,
situando-o teoricamente e analisando de forma crítica as investigações de que foi objecto;elaborar um projeto de
investigação, com indicação clara dos objectivos e adequada fundamentação das hipóteses a testar;construir/executar
um plano de investigação (estabelecimento da validade dos resultados,operacionalização das variáveis e elaboração
“instruções”); recolher, organizar e tratar os dados da investigação;interpretar/discutir resultados, extraindo
conclusões/ implicações pertinentes;apresentar corretamente o rel. final de investigação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The SRM course unit aims to develop and improve theoretical and technical skills required to conduct research in
social sciences. Emphasis is placed on the systematic study of fundamental processes and specific strategies of
research planning, data analysis, data interpretation, and data presentation.
It is expected that, by the end of the course, students are able to:identify a research problem and formulate research
questions linked to theory and previous studies on the same topic;elaborate a research project with clear indications
of the objectives and appropriate theoretical foundations;design and implement a research plan in accordance to the
required conditions of validity of results, including operationalization of variables and careful elaboration of
instructions;collect data and perform analysis; interpret and discuss results in appropriate ways to answer the
research questions;present the findings in the final research report.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução: Epistemologia e Metodologia
1.1 Considerações preliminares de natureza epistemológica
1.2 Teorias e hipóteses científicas.
2. Metodologia Geral: Estratégias de Investigação
2.1 Investigações experimentais
3. Metodologia específica: Técnicas de recolha de informação
3.1 Tipologia e funções das técnicas de recolha de informação
3.2 Estudo de documentos
3.3. Inquérito
3.4. Investigação qualitativa
4. Revisão e análise crítica da literatura científica
4.1. Estrutura e características fundamentais de um relatório de investigação
4.2. Análise “qualitativa” da literatura científica
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction: Epistemology and Method
1.1. Preliminary considerations on epistemological nature
1.2. Scientific theories and hypotheses. Research programmes
2. General methodology: Research strategies
2.1. Experimental research
3. Specific methodology: Techniques of gathering information
3.1. Typology and functions of information gathering techniques
3.2. Study of documents
3.3. Survey
3.4. Qualitative research
4. Review and critical analysis of scientific literature
4.1. Estrutura e características fundamentais de um relatório de investigação
4.2. “Qualitative” analysis of scientific literature
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular de Metodologia da Investigação Científica, ao pretender introduzir as bases para a preparação de
estudantes de Serviço Social no domínio da investigação, privilegia abordagens introdutórias no que diz respeito às
técnicas a utilizar para desenvolvimento de diferentes desenhos de pesquisa, para construção de um projecto e para
recolha e tratamento de dados. Afigura-se particularmente importante, ao longo da unidade curricular, a dimensão
epistemológica da pesquisa científica, na medida em que tais referenciais contribuem para a compreensão do
processo e das respetivas exigências, questão basilar para a construção e consolidação de uma cultura de
investigação e de busca científica junto dos estudantes.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit Research Methodology, which aims to introduce the bases for the preparation of Social Work
students in the field of research, focuses on introductory approaches with regard to the techniques to be used for
development of different research designs for construction of a project and for collecting and processing data.
Throughout the curricular unit, it is particularly important, the epistemological component of the scientific research, as
such references contribute to the understanding of the process and of the respective requirements, a key issue for the
construction and consolidation of a research culture and scientific quest in students.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Aulas teórico-práticas, abrangendo:
1) Exposição de conteúdos teóricos fundamentais para cada tema com recurso a meios audiovisuais;
2) Resolução de problemas metodológicos recorrendo a exercícios de aplicação prática, através de programas
específicos de análise de dados.
De acordo com as normas de avaliação, os estudantes optarão por um de dois regimes de avaliação, a) ou b):
a) Avaliação periódica (dois testes teórico/práticos - Tipo A + Tipo C – 50% cada prova de avaliação) realizados durante
o semestre
b) Exame final (abarcando toda a matéria leccionada - Tipo A + Tipo C – 100%)
Trabalhos de grupo (a definir)
Participação em projectos de investigação (a definir)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical/practical teaching, comprising:
1) Presentation of main theoretical contents for each issue through the use of audiovisual media;
2) Solving methodological problems with practical exercises, through the usage of specific software for data analysis.
According to evaluation rules, students must choose between option a) or b):
a) Periodic evaluation (two exams during the semester - Type A + Type C)
b) Final examination (covering all syllabus - Type A + Type C – 50% each examination)
Group classwork (to be defined)
Participation on research projects (to be defined)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A construção e consolidação de pressupostos de rigor científico e de articulação coerente entre as diferentes opções
de pesquisa preconiza a necessidade de ponderar estratégias de aplicação de conhecimentos, quer relativamente às
diferentes etapas da pesquisa, quer na aplicação de técnicas de recolha de dados mais específicas e/ou na construção
dos respetivos instrumentos de levantamento ou registo. Assim, prevêem-se não só trabalhos realizados no contexto
da aula mas também a colaboração dos discentes no âmbito de projectos em curso na Faculdade.
A unidade curricular de Metodologia da Investigação Científica está plenamente conectada com a unidade curricular
de Análise Quantitativa de Dados, constituindo um núcleo de preparação dos estudantes para a análise científica da
realidade social e para o desenvolvimento da investigação no domínio do Serviço Social.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The construction and consolidation of scientific rigor assumptions and coherent articulation between the different
search options, advocates the need to consider strategies for the application of knowledge, whether in relation to
different research stages or to the application of more specific data collection techniques and/or construction of the
respective survey or register instruments. Thus, it is expected not only work in the context of the classroom but also
the collaboration of students on projects taking place in the Faculty.
The curricular unit Research Methodology is fully connected with the curricular unit Quantitative Data Analysis,
representing a central unit for the preparation of students for the scientific analysis of social reality and the
development of research in the field of Social Work.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bickman, L., & Rog, D. J. (Eds.).(1998). Handbook of applied social research methods. Thousand Oaks, CA: Sage. (3rd
ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Crano, W. D., & Brewer, M. B. (2002). Principles and methods of social research (2nded.). Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum.
Hoyle, R. H., Harris, M. J., & Judd, C. M. (2002). Research methods in social relations (7th ed.). Pacific Grove, CA:
Wadsworth. [8thed. – 2006] Rick Hoyle - Home Page Charles Judd – Home Page
Marshall, C. (1999). Designing qualitative research (3rded.). Thousand Oaks: Sage.
Mertens, D. M. (1998).Research methods in education and psychology: Integrating diversity with quantitative and
qualitative approaches. Thousand Oaks: Sage.
Schwandt, T. A. (1997). Qualitative inquiry: A dictionary of terms. Thousand Oaks: Sage.
Shadish, W. R., CooK, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized
causal inference. Boston: Houghton Mifflin. [Link Google ]William R. Shadish - Home Page

Mapa IX - Noções Fundamentais de Direito
6.2.1.1. Unidade curricular:
Noções Fundamentais de Direito
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque (0 horas) - Regência por inerência, sem aulas
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Filipa Almeno de Carvalho Patrão de Sá, Horas de contacto: T-60 h.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Filipa Almeno de Carvalho Patrão de Sá, Contac hours: T-60 h.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introduzir os Alunos da Licenciatura em Serviço Social no universo do Direito, tendo sobretudo em consideração uma
perspectiva interna, que nele reconheça um projecto autónomo de procura de um certo homem.
Pretende-se que os estudantes adquiram um conjunto de noções introdutórias essenciais à compreensão do universo
jurídico e à interpretação de legislação, de modo a que, na prática profissional, consigam identificar e compreender os
limites e possibilidades legais, as margens de interpretação da lei, a ordem jurídica e o tipo de normas legais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To introduce Social Work students in the universe of law, particularly considering an internal perspective which
presents an autonomous project searching for a certain man. It is aimed that students acquire a set of introductory
notions, essential for understanding the universe of law and the interpretation of legislation, so that, in their
professional practice, they can identify and understand the legal limits and possibilities, the margins of law
interpretation, the legal system and the type of legal norms.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I.O Direito: uma primeira abordagem do seu lugar no mundo humano
1. Confronto entre a perspectiva normativa e as perspectivas sociológica/ filosófica/epistemológica
2. Relações entre o direito e as outras dimensões da prática
II.A ordem jurídica
1. A experiência da controvérsia jurídica;2. Estrutura da ordem jurídica (linhas, exigências e tipos de problemas);3.
Funções da ordem jurídica;4. Reconhecimento das insuficiências que apresenta;5. Carácter prático-cultural do direito.
III.O modo-de-ser do direito
1. A vigência/positividade;2. Modalidades normativas: direito objectivo e direito subjectivo
IV.A experiência do sistema jurídico
1. A precipitação da validade comunitária;2. Os estratos do sistema
V.As fontes do direito
1. O processo de constituição e manifestação do direito;2. Os momentos da experiência jurídica;3. Os modos
constituintes;4. Algumas especificidades do nosso sistema (de legislação)
VI. Noções Gerais de Direito Civil: Direito de família.
6.2.1.5. Syllabus:
I.The Law: a first approach of its place in the human world
Confrontation between the normative perspective and sociological, philosophical and epistemological perspectives.
Relations between the law and the other dimensions of practice
IIThe Legal order as an immediate phenomenon of law apprehension
The experience of the legal controversy
Structure of the legal system (lines, requirements and types of problems)
Functions of the legal order
Recognition of the limitations that it presents
Practical and cultural nature of law: the requirement of identification of an autonomous project
IIILaw characteristics
The validity / positivity
Normative Modalities: objective law and subjective law
IVExperiencing the legal system
The Community validity
The system layers
VThe sources of law
The process of creation and manifestation of the law
The moments of legal experience
The constituent modes (types of experience)
Some specificities of our system (legislation)
VI.Outline of Civil Law
Family Law
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A dimensão introdutória da unidade curricular pressupõe a opção pela clarificação de conceitos e pressupostos
genéricos do Direito, da sua especificidade e exigência, e da respectiva importância para a vida em sociedade e para a
salvaguarda de direitos que estrutura a prática de profissionais de Serviço Social em qualquer campo de trabalho.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The introductory dimension of the curricular unit assumes the option for clarification of concepts and general
assumptions of the law, its specificity and requirements, as well as its importance for life in society and for the
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safeguarding of rights that structure the practice of Social Work professionals in any field of work.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- 2 Mini-testes: 75%
- Apresentação oral: 25%
ou
- Exame final: 100%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- 2 Shorter Tests: 75%
- Oral presentation: 25%
or
- Final Exam: 100%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Constituindo-se como uma unidade curricular teórica a dimensão expositiva e a avaliação escrita e individual da
unidade curricular é privilegiada. Ainda assim prevê-se a realização de trabalhos no contexto da aula para aplicação de
conceitos, análise de legislação e discussão de casos que de alguma forma remetam para o universo de intervenção
do Serviço Social.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Due to the fact that this is a theoretical curricular unit, we will privilege an expository dimension, as well as the writing
and individual assessment of the curricular unit. Nevertheless, it is expected the development of tasks within the
context of the lesson so as to apply concepts and analyze and discuss cases that somehow refer to the universe of
Social Work intervention.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
António Castanheira Neves, Colectânea de textos de Introdução ao Estudo do Direito (textos reunidos sob a
designação genérica Curso de Introdução ao Estudo do Direito), polic., s/ data
Fernando José Bronze, Lições de Introdução ao Direito, 2ª ed., Coimbra, 2006
José Manuel Aroso Linhares, Sumários desenvolvidos de Introdução ao Direito, polic.
João Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Coimbra, 1983 (sucessivamente reeditado)
Carlos Alberto da Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 4ª ed. por António Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto,
Coimbra, 2004

Mapa IX - Psicologia das Organizações
6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia das Organizações
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carla Maria Santos Carvalho, horas de contacto: T-37,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta disciplina pretende-se que os alunos consigam:
- Reconhecer a importância das organizações para o curso de S.Social, quer porque serão
contextos privilegiados de trabalho e interação, quer porque este trabalho pressupõe coordenação de equipas, tomada
de decisão e gestão de conflitos ou processos de diagnóstico e integração de trabalhadores nos contextos de
trabalho;
- Contribuir para uma melhor gestão do comportamento e das relações entre pessoas, grupos e organizações.
É esperado que no final os alunos consigam:
- Reconhecer a importância e especificidade da intervenção da PO;
- Delimitar áreas e níveis de análise e de intervenção da PO;
- Compreender a importância dos grupos em contexto organizacional e de alguns processos grupais com impacto no
comportamento das pessoas e no seu desempenho;
- Caracterizar, articulando, níveis de existência grupal, dimensões da eficácia e estratégias de liderança e de gestão de
conflitos.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
With this curricular unit is aimed that students become able to:
Recognize the importance of organizations for Social Service degree, not only because they are privileged contexts of
work and interaction, but also because this work requires team coordination, decision making and conflict
management or diagnostic procedures and integration of workers in work contexts
Contribute to better management of behavior and relationships between people, groups and organizations.
It is expected that students succeed in the end:
- Recognize the importance and specificity of the intervention of the PO;
- Enclose areas and levels of analysis and intervention of the PO;
- Understand the importance of groups in an organizational context and some group processes that impact on people's
behavior and performance;
- Characterize, articulating levels of existence, group size and strategies of effective leadership and conflict
management.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Organizações e Psicologia das Organizações: níveis de análise e de intervenção.
2. Organizações, estruturas e resultados: o impacto dos objetivos organizacionais no desenho do trabalho, nos
processos emergentes, nas relações entre pessoas e no desempenho e resultados organizacionais.
3. A gestão das pessoas: objetivos, finalidades e processos.
4. Cultura e Clima Organizacionais: Origens, história, elementos, semelhanças e diferenças, funções e implicações da
Cultura e do Clima organizacionais para o comportamento das pessoas e das organizações.
5. Comunicação: o papel da comunicação nas relações interpessoais, grupais e organizacionais.
6. Motivação e Satisfação: implicações destes processos para a produtividade e bem-estar das pessoas nas
organizações;
7. Alguns Processos grupais: desenvolvimento, cooperação, eficácia, liderança, comunicação, tomada de decisão e
gestão de conflitos.
6.2.1.5. Syllabus:
Organizations and Organizational Psychology: levels of analysis and intervention.
2. Organizations, structures and outcomes: the impact of organizational objectives in the design of work processes
emerging in relations between people and performance and organizational results.
3. People management: goals, objectives and processes.
4. Climate and Organizational Culture: Origins, history, elements, similarities and differences, functions and
implications of Organizational Culture and Climate for the behavior of individuals and organizations.
5. Communication: the role of communication in interpersonal, group and organizational.
6. Motivation and Satisfaction: implications of these processes for productivity and welfare of people in organizations;
7. Some Group processes: development, cooperation, efficiency, leadership, communication, decision making and
conflict management.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Em congruência com os objectivos e a organização deste curso, os métodos de ensino utilizados visam estimular a
aprendizagem e a aquisição de competências dos alunos neste domínio, com o intuito de sensibilizar os estudantes
para a importância da análise, compreensão e gestão do comportamento das pessoas em contexto de trabalho, tendo
em vista um melhor desempenho e satisfação dos mesmos.
A aquisição e desenvolvimento das suas competências neste domínio de intervenção são promovidas e apoiadas,
presencialmente, e a evolução do seu trabalho é acompanhado em aula e supervisionado através de horas de
contacto.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
According to the objectives and organization of this curricular unit, the teaching methods used, aim to stimulate
learning and students skills acquisition in this field, in order to make students aware of importance of analyzing,
understanding and managing people's behavior in the context of work, in order to achieve a better performance and
satisfaction.
The acquisition and skills development in this area of intervention are promoted and supported, in person, and the
evolution of students work in class is accompanied and supervised by contact hours.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino devem, sempre que possível, fomentar, estimular e facilitar a participação dos estudantes em
actividades em sala de aula que vão ao encontro dos objectivos da unidade curricular:
Métodos de ensino
Aulas teórico-práticas e Exercícios de grupo. Actividades individuais e em grupo (e.g., estudo de casos,
análise/apresentação/discussão de textos, visionamento e discussão em pequenos grupos de vídeos, DVD’s., casos
práticos).
Método de Avaliação
Avaliação Contínua: Duas Frequências (50% + 50%)
Avaliação Final: Trabalho Individual (50%) + Exame escrito (50%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Teaching methods should, whenever possible, encourage, stimulate and facilitate the participation of students in
classroom activities that meet the objectives of the curricular unit:
Teaching methods
Lectures and group exercises. Individual and group activities (ex.: case studies, analysis / presentation / discussion of
texts, viewing and discussion videos, DVD's in small groups, Case studies)
Assessment Method
Continuous Assessment: two exams (50% + 50%)
Final assessment: Individual work (50%) + Written exam (50%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Em congruência com os objectivos e a organização desta unidade curricular, a metodologia de ensino adoptada
procura fomentar a aquisição e desenvolvimento de competências dos estudantes ao nível do saber-ser, saber-estar e
saber-fazer, tendo em vista o alcance dos objectivos enunciados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Following the objectives and organization of this curricular unit, the teaching methodology adopted seeks to promote
the acquisition and development of student competencies at the level of behaviour, knowledge and practice in order to
achieve the defined goals.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Camara, P., Guerra, P., & Rodrigues, J. (2007). Novo Humanator: RH e Sucesso Empresarial. Nova Edição. Lisboa:
Publicações Dom Quixote.
Chambel, M., & Curral, L. (2008). Psicologia Organizacional: Da estrutura à Cultura. Lisboa: Livros Horizonte.
Chiavenato, I. (1999). Gestão de pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações. Rio de Janeiro:
Campus.
Cunha, M., Rego, A., Campos e Cunha, R., & Cabral-Cardoso, C. (2006). Manual de Comportamento Organizacional e
Gestão. Lisboa: RH Editora.
Ferreira, J., Neves, J., Abreu, P., & Caetano, A. (2001). Psicossociologia das Organizações. Lisboa: Mc Graw Hill.
Lourenço, P. R., Miguez, J., Gomes, A. D., & Carvalho, C. (2004). Eficácia grupal: Análise e discussão de um modelo
multi-dimensional. Psychologica, Extra-série (Número de Homenagem ao Professor Doutor Manuel V. de Abreu), 611621.
Siqueira, M. M. (2002). Medidas do comportamento organizacional, Estudos de Psicologia, 7 (Nº Especial).
Universidade Metodista de São Paulo.

Mapa IX - Psicologia social
6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicologia social
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Pires Valentim, horas de contacto: TP-37,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Psicologia Social visa proporcionar aos estudantes uma introdução aos fundamentos teóricos
da psicologia social, tendo como objectivos fundamentais:
- a aquisição de competências de análise psicossocial a vários níveis nas sociedades contemporâneas
- a aquisição de conhecimentos que permitam aos estudantes ser capazes de debater temas actuais da psicologia
social com relevância para a intervenção social.
Resultados de aprendizagem:
- Desenvolvimento de competências de leitura e análise crítica de textos no domínio da psicologia social
- Desenvolvimento de competências de análise psicossocial a vários níveis nas sociedades contemporâneas.
- Ser capaz de analisar e de debater temas actuais da psicologia social.
- Conhecer conceitos fundamentais da psicologia social e ser capaz de os equacionar em termos de propostas de
intervenção social.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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This curricular unit aims to provide students with an introduction to theoretical foundations of social psychology,
presenting the following key goals:
-acquisition of psychosocial analysis skills at various levels in contemporary societies;
-acquisition of skills that enable students to be able to discuss current topics of social psychology relevant to social
intervention.
Learning outcomes:
- To develop reading and critical analysis skills of texts in the field of social psychology.
- To develop psychosocial analysis competences at different levels in contemporary societies.
- To be able to analyse and discuss current topics of social psychology.
- To understand basic concepts of social psychology and to be able to consider them as proposals of social
intervention
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Temas principais:
1. O que é a psicologia social?
2. Formação de impressões
3. Atitudes e valores
4. Representações sociais
5. Estrutura e processos de grupo
6. Influência social
6.2.1.5. Syllabus:
Main themes:
1. What is social psychology?
2. Impression formation
3. Attitudes and values
4. Social representations
5. Structure andgroup processes
6. Social influence
7. Intergroup relations
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Centrando-se na pertinência para o conhecimento das sociedades contemporâneas e para a fundamentação no
domínio da intervenção social, os conteúdos prog. permitem atingir os objetivos definidos, organizando-se em torno
de dois pólos fundamentais:1)corresponde ao 2º ao 4º pontos; oferece aos estudantes uma abordagem centrada nos
aspetos “atitudinais” ou “subjetivos”. De níveis de análise individual e interindividual (ex. formação de impressões)
até um nível de análise ideológico (ex., representações sociais) incide-se na sua relevância em processos de
”mudança de mentalidades”, de“ remoção de barreiras psicossociais”, de “superação da resistência à mudança”, etc.
2) corresponde aos 5º ao 7º pontos; centra-se no estudo dos processos grupais e das relações entre grupos, incidindo
na relevância desses conhecimentos para a compreensão da atividade humana nas sociedades contemporâneas e
para a fundamentação, implementação e avaliação de programas de intervenção social em diferentes níveis.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Focusing on its relevance to the und. of cont.societies and for the reasoning in the field of social intervention, the
syllabus aims to accomplish the defined targets, being organized around 2 fundamental poles:The 1st corresponds to
the 2nd, 3rd and 4th items in the program and offers students an approach focused on “subjective” or “attitude
related” components.Including levels of individual and inter-individual analysis and (ex.:Impression formation) up to
an ideological level of analysis (ex.: Social representations) there is a focus on its relevance in processes of mind
change,“removal of psychosocial barriers”,and overcoming resistance to change, among others.The 2nd corresponds
to the 5th, 6th and 7th item and focuses on the study of group processes and intergroup relations, addressing the
relevance of this knowledge for the understanding of human activity in modern societies and for the rationale,
implementation and evaluation of social intervention programs at different levels.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo; trabalho em grupo; actividades práticas; análise de documentos; recursos audio-visuais e internet.
1. Avaliação na modalidade “Avaliação periódica”:
Provas de tipo A - exame: 50% (10 val);
Provas de tipo C (trabalhos nas aulas) 45% (9 val): atividades Práticas; Leitura textos e Ficha de Aplicação de
Conhecimentos na aula [Ficha sobre Atitudes, valores e representações sociais]; Ilustração de 3 conceitos teóricos /
conteúdos curriculares no filme Crash / Colisão de Paul Haggis ou American History X / América Proibida de Tony
Kaye. Apresentar uma pequena definição (indicando refas) e, de seguida, descrever ilustração desse conceito no filme.
Trabalho de grupos (4 ou 5 alunos);
Provas de tipo E (participação em investigações): 5% (1 val) Participação em Sessão de Recolha de Dados [SRD].
2. Avaliação na modalidade “avaliação final”: exame escrito individual que engloba toda a matéria leccionada (20 val)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Lectures, group work, practical activities, analysis of documents,audio-visual and electronic resources.
Periodical assessment
Ex.type A- exam:50%
Ex. type C (assignments within the theoretical and practical classes) 45%
Participation in Practical Activities:0.25 x2 =0.50points
Reading comp. and a Knowledge assessment sheet so as to evaluate knowledge acquired [FAC] = 6.5 points.
Evidence of three theoretical concepts / curricular contents of this unit, in the movie Crash directed by Paul Haggis or
American History X by Tony Kaye. Students should present a brief definition (indicating the references used), and then
describe the evidence of this concept in the movie.(Maximum of 2 pages). Group assignment (4or5 students)–2
Examination type E (part. in researches):5%
Participation in a Session of Data Collecting[SRD]= 0.50 x 2 =1
Working students who cannot carry out this assessment should contact the teacher.
Final examination
Individual written exam covering all unit’s contents(20)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias e recursos didácticos usados têm em conta, quer as características de formação de base que são
específicas desta unidade curricular, quer a sua articulação com os objectivos do ciclo de estudos em que se insere.
Assim sendo, a par com o método expositivo, assumem grande importância os “métodos activos” assentes em
instrumentos didácticos que privilegiam fortemente o trabalho do aluno. Procura-se que os resultados de
aprendizagem sejam obtidos por diferentes vias (discussões e debates na aula, análise crítica de textos, ilustrações
com base em temas da actualidade, análise de filmes) que têm tradução também na diversidade de métodos de
avaliação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies and teaching resources used, take into account both the basic training characteristics that are
specific to this unit, and their articulation with the objectives of the respective cycle. Thus, together with the lectures,
there are very important "active methods" based on educational tools that strongly focus on student work. It is aimed
that learning outcomes are achieved by different means (in class discussions and debates, critical analysis of texts,
exemplifications based on actual issues, film analysis) that can also be translated by the diversity of assessment
methods
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Aronson, E., Wilson, T. D., e Akert, R. M. (2005). Social psychology (5ª ed). New York: Pearson.
Doise, W., Deschamps, J.-C., e Mugny, G. (1980). Psicologia Social Experimental [A. Gomes, trad.]. Lisboa: Moraes.
Hogg, M., e Vaughan, G. M. (2005). Social psychology (4 ª ed.). Harlow: Prentice Hall.
Leyens, J. P. (1981). Psicologia Social [I. Braga e A. Santos, trad.]. Lisboa: Edições 70.
Moscovici, S. (Dir.) (1984). Psychologie sociale. Paris: PUF.
Vala, J., e Monteiro, M. B. (Eds.) (2002). Psicologia social (5ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Valentim, J. P. (2008). Identidade pessoal e social: entre a semelhança e a diferença. Psychologica, 47, 109-123.
Valentim, J. P. (no prelo, 2011). Societal approaches in social psychology. Berne: Peter Lang.
Valentim, J. P., e Doise, W. (2008). De um estado de facto a um estado de direito: elementos de psicologia social
normativa. In A. C. Fonseca (Ed.), Psicologia e Justiça (pp. 37-77). Coimbra: Nova Almedina.

Mapa IX - Psicossociologia da Educação
6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicossociologia da Educação
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
MARIA DA GRAÇA AMARO BIDARRA, Horas de contacto: TP-37,5 h.
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No termo da unidade curricular os estudantes devem estar aptos a:
• Conhecer as características e a dinâmica dos processos educativos e a diversidade de contextos em que estes
ocorrem
• Conhecer as dimensões sociais e psicossociais do processo educativo
• Desenvolver competências de observação e análise de situações educativas
• Desenvolver competências de investigação e de intervenção psicossocial em contextos educativos
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should be able to:
• Know the characteristics and dynamics of educational processes and the diversity of contexts in which they take
place.
• Know the social and psychosocial dimensions of the educational process.
• Develop observation and analysis competences of educational situations.
• Develop research and psychosocial intervention competences in educational contexts.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Contextos e processos educativos
-Caraterísticas,dinâmica dos processos educativos/ relação com os processos de desenvolvimento e aprendizagem
-Caraterísticas dos contextos educativos: formais/não-formais/informais.
2.A escola como organização social: imagens organizacionais
-Fatores organizacionais da exclusão escolar
-Atributos das escolas eficazes
-Culturas de ensino
3. Representações, expectativas e interações em meio escolar
-Representações da escola e dos seus atores
-O efeito de expectativa nas relações interpessoais. Efeito Pigmalião: variáveis moderadoras e mediadoras
-Crenças e expectativas em relação ao desempenho: atribuições causais, locus de controlo, desânimo aprendido e
perceção de autoeficácia
-Perspetivas sóciocognitiva e sócioafetiva das interações entre pares
-Indisciplina e violência na escola
4. O assistente social e as suas funções nas escolas
-Representações e identidade
-Aconselhamento psicossocial e mediação escolar
-Práticas de formação.
6.2.1.5. Syllabus:
1-Contexts and educational processes
-Characteristics, dynamics of educational processes / procedures related to development and learning
-Characteristics of educational contexts: formal / non-formal / informal.
2.The school as a social organization: organizational images
Organizational factors, exclusion from school
-Attributes of effective schools
Cultures of teaching3. Representations, expectations and interactions in middle school
-Representations of the school and its actors
-The effect of expectation in interpersonal relationships. Pygmalion Effect: mediating and moderating variables
-Beliefs and expectations regarding the performance: causal attributions, locus of control, depression and learned selfefficacy perception
-Perspectives and socioaffective sociocognitive interactions between pairs
, Indiscipline and violence in school
4. The social worker and their roles in schools
-Representation and Identity
Psychosocial counseling, and school mediation
And Practical training.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Na unidade curricular de Psicossociologia da Educação pretende-se desenvolver um conjunto de tópicos relacionados
com as dimensões sociais e psicossociais das situações educativas, ou seja, com a compreensão dos contextos
sociais e dos processos de grupo e relações interpessoais que ocorrem nas escolas e salas de aula. Trata-se de
apreender a matriz social onde se inscrevem a aprendizagem, o desenvolvimento e a educação, sendo objecto de
análise os problemas psicológicos postos pelas desigualdades sociais face à escola. Pretende-se, ainda, não
restringir a abordagem psicossociológica aos problemas da educação escolar, através do tratamento de temas e
problemas relacionados com contextos não formais e informais de educação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit aims to develop a set of topics related to the social and psychosocial dimensions of educational
situations, in other words, related to the understanding of social contexts, group processes and interpersonal
relationships that take place in schools and classrooms. It intends to understand the social matrix in which learning,
development and education are included, through an analysis of the psychological problems posed by social
inequalities regarding school. It is also intended not to restrict the psychosociological approach to the problems of
school education, by means of the discussion of issues and problems related to non-formal and informal educational
contexts.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo, discussão em grupo e trabalhos práticos. Recursos audiovisuais e informáticos.
Prova escrita e trabalho de pesquisa bibliográfica, com apresentação ou discussão oral, tendo cada uma das provas a
ponderação de 0.50 na classificação final da disciplina.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture method, group discussion and practical work. Audiovisual and technological resources.
Written test and literature research work, with oral presentation or discussion. Each task represents 0.50 in final
classification.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A compreensão de situações concretas de interacção em contextos educativos diferenciados, bem como o
desenvolvimento de competências de observação e de pesquisa neste domínio implica que se associem metodologias
de cariz expositivo e estratégias de participação dos estudantes, por via de trabalhos de pesquisa e reflexões em
grupo, e de maior interactividade no espaço aula através da reflexão em torno de material escrito e audiovisual. A
compreensão do papel do assistente social nas escolas contará com a presença, sempre que possível, de
profissionais da área e com visitas a contextos de prática de modo a assegurar a conexão lógica, em termos de
aquisição de competências, entre as dimensões teóricas de pesquisa empírica e de contextos de prática concreta.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The understanding of concrete interaction situations in different educational contexts, as well as the development of
skills of observation and research in this area means that there is an association between theoretical methodologies
and student participation strategies, by means of group research and discussions, as well as more interactivity in the
classroom through the debate on written and audiovisual material. The understanding of the social workers role in
schools will be supported by, whenever possible, professionals and visits to contexts of practice so as to ensure the
logical connection in terms of skills acquisition, among the theoretical dimensions of empirical research and contexts
of real practice.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Babad,E.(2009).The social psychology of the classroom. New York: Routledge.
Barroso, J. (2003). Factores organizacionais da exclusão escolar: A inclusão exclusiva. In D. Rodrigues (Ed.)
Perspectivas sobre a inclusão: Da educação à sociedade (pp. 26-36). Porto: Porto Editora.
Bidarra, M. G. (1998). Psicologia da Educação: Identidade(s) de uma disciplina. Revista Portuguesa de Pedagogia,
32(3), 99-118.
Costa, J. A. (1996). Imagens organizacionais da escola. Porto: Edições ASA.
Freitas, L. V., & Freitas, C. V. (2002). Aprendizagem cooperativa. Porto: ASA.
Hargreaves, H. (1998). Os professores em tempo de mudança: O trabalho e a cultura dos professores na idade pósmoderna. Lisboa: McGraw-Hill.
Lautier, N. (2001). Psychosociologie de l'éducation: Regard sur les situations d'enseignement. Paris: Armand Colin.
Monteil, J.-M.. (1997). Eduquer et former: Perspectives psychosociales. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.

Mapa IX - Sociologia do Desenvolvimento e da Transformação Social
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sociologia do Desenvolvimento e da Transformação Social
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Pires Valentim, Horas de contacto: T-37,5 h.
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
--6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos principais:
-Desenvolver nos estudantes competências de análise e compreensão dos processos de mudança social nas
sociedades contemporâneas.
-Proporcionar aos estudantes instrumentos para debater as questões da transformação social a partir dos modelos
teóricos das ciências sociais.
Resultados de aprendizagem:
- Conhecer e saber debater os principais paradigmas da mudança social no quadro das sociedades contemporâneas,
com especial relevo para os debates em torno do multiculturalismo.
- Adquirir conhecimentos básicos sobre as relações da educação e da justiça social com o desenvolvimento.
- Conhecer e ser capaz de debater os principais vectores da mudança social na sociedade portuguesa contemporânea.
- Saber utilizar os conhecimentos teóricos adquiridos como instrumentos para a fundamentação e análise crítica de
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políticas sociais, bem como para a concepção, implementação e avaliação de programas de intervenção social em
diferentes níveis.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main objectives:
-To develop in students skills of analysis and understanding of the processes of social change in contemporary
societies.
-To provide students with tools to discuss issues of social transformation based on the theoretical models of the social
sciences.
Learning Outcomes:
- To know and discuss the main paradigms of social change in the context of contemporary societies, with particular
reference to the debates on multiculturalism.
- To acquire basic knowledge about the relationships of education and social justice with development.
- To know and be able to discuss the main vectors of social change in contemporary Portuguese society.
- To know how to use the theoretical knowledge as tools for reasoning and critical analysis of social policies, as well
as for designing, implementing and evaluating social intervention programs at different levels.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Desenvolvimento e transformação social: perspectivas teóricas.
2. Declínio do social e ascensão do cultural nos paradigmas da mudança. Diversidade cultural e debates sobre
multiculturalismo.
3. A educação como factor de desenvolvimento e como ilustração histórico-social dos processos de mudança social.
4. Justiça social e desenvolvimento.
5. Desenvolvimento e mudança social na sociedade portuguesa contemporânea.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Development and social change: theoretical perspectives.
2. Social decline and cultural rise in change paradigms. Cultural diversity and debates about multiculturalism.
3. Education as a factor in development and as an illustration of the social-historical processes of social change.
4. Social justice and development.
5. Development and social change in contemporary Portuguese society.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos permitem atingir os objetivos definidos, centrando-se em temas fundamentais para a
análise e compreensão dos processos de transformação social nas sociedades contemporâneas a partir dos modelos
teóricos das CS. Depois de um módulo introdutório sobre as perspetivas teóricas da sociologia do desenvolvimento, o
programa prossegue com uma análise, quer da ascensão dos temas culturais na estruturação da mudança, quer dos
debates em torno do multiculturalismo nas sociedades contemporâneas. De seguida, a justiça social e
educação,enquanto vetores de desenvolvimento, são objeto de análise detalhada. Por último, os conteúdos progr.
incidem nas transformações sociais na sociedade portuguesa desde a década de 60. O programa procurar assegurar
que as aprendizagens são apropriadas pelos alunos de SS para a fundamentação e análise crítica de políticas sociais,
bem como para a conceção, implementação e avaliação de programas de intervenção social em diferentes domínios.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus enables the achievement of the defined object.,focusing on key issues for analysis and understanding of
the social transformation processes in contemporary societies based on the theoretical models of the social
sciences.In fact, after an introductory module on the th. persp.of sociology of development,the program continues with
an analysis, not only of the rise of cultural issues in the structuring of change,but also of the debates on
multiculturalism in contemporary societies.Then,social justice and education-while two crucial vectors in
development-are subject to detailed analysis.Finally, the program contents focus on the specific case of social
changes in P.society since the 60s.Throughout the program,special attention is given to didactic work so as to ensure
that Social Work students actually learn,providing them tools for reasoning and critical analysis of social policies,as
well as for the design, impl. and evaluation of social interv. Prog.s in different domains.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo, debates, análise de textos, apresentação de casos por convidados externos-Método de Avaliação.
Avaliação na modalidade “Avaliação Contínua”
-Provas de tipo A”.Exame = 50% (10 valores)-Ficha de avaliação de conhecimentos: 4 val. sobre os caps.1 e 2 de Judt
(2010)
-“Provas de tipo B”(Trabalhos de revisão bibliográfica e trabalhos empíricos ou de campo) = 5 valores, assim
distribuídos-Comentário de 3 páginas ao 5º cap (pp. 151-177) de Judt (2010):3 valores-Comentário de 2 páginas-filme
Neste Mundo: 2 valores-Trabalhos em grupos de 4 ou 5 alunos
-“Provas de tipo C” (“trabalhos práticos ou de tipo laboratorial a realizar nas aulas”):1,0 valores- Participação nas
actividades práticas realizadas nas aulas ao longo do semestre (2x0,25) = 0,5 valores-Participação no Seminário Relato
de uma experiência de voluntariado = 0,5 valores-Avaliação na modalidade “avaliação final”: exame escrito individual
que engloba toda a matéria leccionada (20 val).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Teaching method
Lecture, discussion and analysis of texts, case studies presented by external invited specialists
Assessment Method
Assessment method:“Continuous Assessment”:
"Examination type A”.
Exam =50% (10 points).
Knowledge Assessment Sheet: representing 4points; to be done on the 24th of May, covering chapters 1 and 2 in Judt.
“Examination type B”(Assignments of literature review and empiricalor field assignments) =5 points, organised as
follows three page comment to the 5th chapter (pages151-177) in Judt (2010):3points
A two page review/comment on the movie “In this World”:2 points.
Assignment in groups of 4 or 5 students.
“Examination type C” (practical or laboratory assignment to be carried out in class): 1.0points.
Participation in practical activities carried out in class throughout the semester (2x0, 25) =0.5points.
Seminar “Report of a volunteer experience”= 0.5points.
Final examination: Individual writing examination about all syllabus (20 points)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias e recursos didácticos usados têm em conta, quer as características de formação de base que são
específicas desta unidade curricular, quer a sua articulação com os objectivos do ciclo de estudos em que se insere.
Assim sendo, a par com o método expositivo, assumem grande importância os “métodos activos” assentes em
instrumentos didácticos que privilegiam fortemente o trabalho do aluno. Procura-se que os resultados de
aprendizagem sejam obtidos por diferentes vias (que têm tradução também na diversidade de métodos de avaliação):
discussões e debates na aula, análise crítica de textos teóricos, ilustrações com base em estudos de caso, análise de
filmes, apresentação de projectos de intervenção relatados nas aulas por convidados externos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies and teaching resources used, take into account both the basic training characteristics that are
specific to this unit, and their articulation with the objectives of the respective cycle. Thus, together with the lectures,
there are very important "active methods" based on educational tools that strongly focus on student work. It is aimed
that learning outcomes are achieved by different means (that can also be translated by the diversity of assessment
methods): discussions and debates in class, critical analysis of texts, exemplifications based on case studies, film
analysis, and presentation of intervention projects by external invited specialists.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Barreto, A. (Org.) (1996). A Situação Social em Portugal, 1960-1995. Vol. 1. Lisboa: ICS-UL.
Gulbenkian, F. C. (Org.) (2001). Conferência Internacional Globalização, Desenvolvimento e Equidade. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian e Publicações D. Quixote.
Judt, T. (2010). Um Tratado sobre os nossos Descontentamentos. Lisboa: Edições 70.
Long, N. (2001). Development sociology. Actor perspectives. London: Routledge.
PNUD (2005). Relatório do Desenvolvimento Humano 2005. Cooperação Internacional numa Encruzilhada: Ajuda,
Comércio e Segurança num Mundo Desigual (Silva, J.J., trad.). Lisboa: Ana Paula Faria Editora.
PNUD (2009). Human development report 2009. Overcoming barriers: Human mobility and Development. New York:
PNUD.
Santos, B. S. (1994). Pela Mão de Alice: o Social e o Político na Pós-Modernidade (3ª ed.). Porto: Afrontamento.
Valentim, J. P. (1997). Escola, Igualdade e Diferença. Porto: Campo das Letras.

Mapa IX - Política Social
6.2.1.1. Unidade curricular:
Política Social
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque - TP- 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra (2 horas semestrais): assegura a lecionação do módulo III.
TP-30
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra (2 hours/ semester): teaches syllabus module III.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Unidade curricular de enquadramento e formação inicial no que concerne aos conhecimentos básicos no domínio da
Política Social e na fundamentação de uma reflexão crítica sobre as bases e influências ideológicas, económicas e
histórico-culturais da proteção social. Pretende assim preparar os estudantes para conhecer e compreender
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criticamente: a conexão entre Política Social e Serviço Social como agente de cidadania, Justiça Social e mudança; os
diferentes modelos de política social e os respetivos impactes ao nível da regulação dos problemas sociais e
desigualdades; as mutações, históricas e atuais, do conceito de risco social e os respetivos impactes na politica
social e na intervenção do Serviço Social; os sistemas providenciais, nacionais e europeus, e os normativos e
tendências evolutivas subjacentes; as particularidades da política social no contexto português e as conexões com as
orientações europeias.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduction subject concerning the basic knowledge and the critical reflexion about social policy and social
protection, as well as the ideological, economical, historical and cultural bases and influencies. Like this the curricular
unit intends to prepare students to know and to understand critically: the connection between social policy and social
work as an agent of citizenship, social justice and change; the different social policy models and the impacts in terms
of social problems and inequalities regulation; the historical and current mutations in the concept of risk and the
influences on social policies and social intervention; the national and European welfare systems and the underlying
regulatory trends; the social policy particularities in the Portuguese context and the connexions with the European
guidelines
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I.CONCEÇÕES E MODELOS DE POLÍTICA SOCIAL
-Conceito de Política Social
-Cidadania e Política Social
-Especificidades e constrangimentos dos direitos sociais
-Política Social e Serviço Social.
II.ESTADO E POLÍTICA SOCIAL
-O risco social e a construção do Estado-Providência: fundamentos histórico-ideológicos;
-Os sinais e os contextos da crise do modelo providencial;
-O modelo social europeu e os desafios da actualidade geo-político-económica;
-As reformas e tendências atuais. Do welfare state ao welfare mix.
-Reconfigurações das políticas sociais atuais.
-As particularidades do modelo providencial da “Europa do Sul”.
III. POLÍTICA SOCIAL EM PORTUGAL
-O (semi) Estado-Providência português e a “Sociedade-Providência”;
-As novas abordagens e reformas em curso em Portugal e na Europa: princípios e tendências;
-Evolução e Princípios estruturantes da Protecção Social em Portugal;
-“Estratégia de Lisboa” e Política Social em Portugal: Planos Estruturantes.
6.2.1.5. Syllabus:
I. SOCIAL POLICY CONCEPTIONS AND MODELS
-Social Policy concept
-Citizenship and Social Policy
-Particularities and constraints of social rights
-Social Policy and Social Work
II. STATE AND SOCIAL POLICY
-The social risk conception and the construction of the Welfare State: historical and ideological foundations
-The crisis of the welfare state model: evidencies and contexts
-The European social model and the challenges of the current geo-political and economic contexts;
-The current reforms and tendencies. From welfare state to welfare mix
-Reconfigurations of current social policies
-Particularities of the the “southern Europe” welfare model
III. SOCIAL POLICY IN PORTUGAL
-The (semi) welfare state in Portugal and the “welfare society”
-New approaches and reforms underway in Portugal and Europe: principles and trends
-Evolution and structuring principles of social protection in Portugal
-“Lisbon Strategy” and Social Policy in Portugal : Structural Plans.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A orientação introdutória em relação aos grandes conceitos e debates (históricos e atuais) da Política Social está
patente ao longo de todos os módulos do programa, já que se pretende preparar os estudantes para a compreensão
das políticas sociais sectoriais (a abordar em Serviço Social Sectorial I e II) e fornecer os fundamentos para uma
perspetiva crítica e fundamentada sobre a relevância e os limites da política social para a efetivação da cidadania e da
justiça social. Em todos os módulos procura-se assim associar a dimensão informativa e a dimensão da discussão
sobre as orientações das políticas sociais, a relação com os contextos (nacional e europeu) e os constrangimentos,
económicos, políticos e ideológicos, bem como a conexão com as práticas e objetivos do serviço social. Os 2 1ºs
tópicos visam esclarecer as bases da política social (objetivos de análise crítica das políticas sociais e intervenção); o
último módulo incide sobre os pressupostos da política social em Portugal
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The introductory orientation concerning the main Social Policy concepts and debates (the historical and the current
ones) is present in all the syllabus modules, in order to prepare students to understand the sectorial social policies
(that will be studied in the curricular units Sectorial Social Work I and II) and to provide the analytical bases for a
critical and founded perspective about the relevancy and boundaries of social policy as an instrument to achieve
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citizenship and social justice. In all the modules are then associated informative and discussion frames about social
policies orientations, the relationship with the contexts (national and European) and the economic, political and
ideological constraints, as well as the connection with the S.Work aims and practices. The first 2 modules intend to
clarify the social policy bases (associated to aims of social policies and intervention critical analysis); the last one is
centered on the Portuguese social policy presuppositions.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Em consonância com os objetivos definidos procurar-se-á, em cada aula, conciliar metodologias de ensino de cariz
expositivo, recorrendo a suportes informáticos, com metodologias mais práticas e interativas, por exemplo: análise,
discussão e sínteses a partir de pequenos textos, material de imprensa, registos audio-visuais e outros; produção em
grupo de “manifestos” de debate (argumentos) em torno de temas propostos pelas docentes e/ou pelos estudantes
(ex. “Ser cidadão, como e porquê?”; “Pobreza: problema de cidadania?”; “Direitos Humanos: relevantes para a
Política Social?”); análise e discussão sobre políticas sociais e contextos de aplicação.
Avaliação: Periódica - 2 frequências (75% nota final) e um trabalho final de síntese (25%) “Levantamento das políticas
sociais da última década no domínio do desemprego, do envelhecimento ou da saúde”;
Final: exame (100%) (em consonância com as Normas de Avaliação da FPCE).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Accordingly to the defined aims for this curricular unit we will search, in every class, to conciliate expositive teaching
methodologies, with electronic support, with more practical and interactive methodologies, for instance: analysis,
discussion and synthesis from small texts, press materials, audio-visual records and others; production in little groups
of debate “manifests” (arguments) concerning themes proposed by teachers and /or students (e.g., “Being citizen, how
and why?”; “Poverty: citizenship problem?”; “Human Rights: important for Social Policy?”); analysis and discussion
about social policies and application contexts.
Assessment: Periodical - two midterm exams (75% of final grade) and a final synthesis work (25%) – “Survey of the last
decade social policies in the field of unemployment, aging or health,
Final: exam (100%) (Accordingly to the Evaluation Standards of FPCE)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia expositiva permitirá fornecer as bases teóricas, importantes numa unidade curricular do 1º ano e de
introdução, e as grandes orientações para a definição concetual e para a fundamentação dos debates sobre política
social. Em paralelo, os trabalhos e debates na sala de aula permitirão consolidar conhecimentos e clarificar/ debater
os eixos do pensamento crítico e complexo sobre as matérias selecionadas, incentivando os alunos a realizarem
pesquisa antes e durante a aula e a construírem e apresentarem, de forma coerente e problematizante, os argumentos
inerentes à assunção de uma determinada perspetiva de análise e de ação. A consciencialização de valores, a reflexão
crítica fundamentada e a construção argumentativa constituem-se pois como competências fundamentais a assegurar
nesta unidade curricular e no 1º ano do ciclo de estudos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The explanatory teaching methodology will provide the theoretical basis, important in a first year course with
introduction aims, and the broad guidelines for the conceptual definition as well as the basis for the discussions on
social policy. In parallel, the work and the debates in the classroom will consolidate knowledge and clarify / discuss
the axes of the complex and critical thinking on the issues selected, incentivizing the students to conduct research
before and during class and to build and present, in a coherent and problematizing way, the arguments inherent to an
assumption of a particular perspective of analysis and action. The awareness of values, critical thinking and reasoned
argument construction are fundamental competencies to ensure in this course and in the 1st year of the study cicle on
social work.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dean, H. (2006). Social Policy. Cambridge: Polity Press.
Dickens, J. (2010). Social Work and Social Policy. Routledge.
Esping-Andersen, G. (2000). Three worlds of welfare capitalism. In C. Pierson & F. Castels (eds). The Welfare State
Reader. Cambridge: Polity Press, pp. 154-169.
Ferrera, M. et al (2000). O Futuro da Europa Social. Oeiras: Celta Editora.
Hespanha, P. et al (2000). Entre o Estado e o Mercado. As fragilidades das instituições de protecção social em
Portugal. Coimbra: Quarteto.
Hespanha, P. & Carapinheiro, G. (2002). Risco Social e Incerteza. Pode o Estado Social recuar mais? Porto: Ed.
Afrontamento.
Marshall, T. (1981). The right to welfare and other essays. London: Heinemann.
Rodrigues, M. J. (2003). A agenda económica e social da União Europeia. A estratégia de Lisboa. Lisboa: Dom Quixote.
Lund, B. (2002). Understanding State Welfare. Social Justice or Social Exclusion? Sage Publications.
Turner, B. S. (ed.) (1993). Citizenship and Social Theory. London: Sage.

Mapa IX - Ética e Deontologia do Serviço Social
6.2.1.1. Unidade curricular:
Ética e Deontologia do Serviço Social
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque - TP- 22,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mestre Jacqueline Ferreira Marques (1 hora semestre) - TP- 15
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Jacqueline Ferreira Marques (1 hour semester)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Ética e Deontologia do Serviço Social constitui-se como um espaço de reflexão filosóficoprática, centrada nos aspetos éticos do exercício profissional. Como tal, o seu propósito fundamental é o de
proporcionar parâmetros de análise que permitam ao futuro assistente social equacionar a sua responsabilidade ética
e aprofundar o sentido moral da sua intervenção. Pretende-se assim:
-Explicitar os conceitos e debates fundamentais nos domínios da ética e da moral
-Balizar, histórica e axiologicamente, os debates em torno dos fundamentos de uma “ética da relação”
-Explicitar e debater os princípios éticos e a Deontologia do Serviço Social
-Ponderar criticamente os fundamentos de uma Ética da Responsabilidade e da Justiça Social
-Refletir acerca dos Direitos Humanos e das grandes questões éticas da atualidade, assinalando as implicações
historicoculturais das mutações profundas do agir humano no mundo contemporâneo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Curricular Unit of Ethics and Deontology of Social Work is conceived as a philosophical and practical reflection
ground, focused on the ethical axes of professional practice. As such, its main purpose is to provide parameters of
analysis that can prepare future social workers to conceive their ethical responsibility and to strengthen the moral
sense of their intervention. The aims to achieve are then:
-to explain the basic concepts and main debates on the ethical and moral fields;
-to position, historically and axiologically, the debates concerning the basis of an "ethics of relationship"
-to explain and to discuss the ethical principles and the Deontology of Social Work
-to consider critically the foundations of an Ethics of Responsibility and Social Justice
-to reflect about Human Rights and the great ethical questions of our time, noting the historical and cultural
implications of the profound changes on human acting in the contemporary world.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. ÉTICA E MORAL: ABORDAGENS INTRODUTÓRIAS
-O sentido existencial e interpessoal da ética;
-A moral e as suas ambiguidades.
II. PRINCÍPIOS ÉTICOS E DEONTOLOGIA DO SERVIÇO SOCIAL
-Os fundamentos de uma ética da relação e do cuidado;
-Princípios e dilemas éticos na prática profissional: modelos éticos de tomada de decisão;
-O Código Deontológico do Serviço Social: análise crítica e fundamentos para uma deontologia renovada.
III. EM TORNO DOS FUNDAMENTOS PARA UMA ÉTICA SOCIAL
-Introdução à Ética Social;
-A reconstrução contemporânea da ética: configurações de um “novo paradigma” ético “pós moralista”;
- O princípio da responsabilidade: Ética, técnica e ciência.
-As exigências de uma ética global: os Direitos Humanos; a Justiça Social e a construção da Paz.
6.2.1.5. Syllabus:
I. ETHICS AND MORAL: INTRODUCTORY APPROACHES
-The existential and interpersonal sense of the ethics;
-The moral and its ambiguities.
II. ETHICAL PRINCIPLES AND DEONTOLOGY OF SOCIAL WORK
-The foundations of an ethic of relationship and care;
-Principles and ethical dilemmas in professional practice: models of ethical decision making;
-The Codes of Social Work Ethics: Critical review and the basis for a renewed deontology.
III. THE GROUNDS FOR A SOCIAL ETHICS
-Introduction to Social Ethics;
-The reconstruction of contemporary ethic: settings for a "new paradigm" of "post-moralist" ethics;
-The Principle of Responsibility: Ethic, technique and science.
-The requirements of a global ethic: Human Rights, Social Justice and Peace-building.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A uc de EDSS pretende contribuir para a compreensão/edificação da axiologia da prática profissional, clarificando
conceitos (módulo I) e posicionando os princípios éticos/morais que estruturam a prática do S. Social, quer no âmbito
do desempenho (deontologia) e valores profissionais (módulo II), quer em termos de ética social (modulo III). A
reflexão sobre a ética contemporânea, a responsabilidade (e as configurações que assume no universo social e
profissional), a liberdade e autonomia (o que significam e como se constroem/ preservam), a relação com o outro e as
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exigências de justiça social e de desenvolvimento, que se constituem como alicerces do SS, são os elementos
transversais das diversas abordagens/reflexões ao longo da uc. Pretende-se, deste modo, que os estudantes
concebam a sua futura prática de forma comprometida com o Outro e com a melhoria da sociedade em que vivem,
logo assumindo uma postura, pessoal e profissional, não indiferente, implicada, coerente e autocrítica
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit of Ethics and Deontology of S.Work aims to contribute to the understanding / construction of the
professional practice axiology, by clarifying concepts (module I) and positioning the ethical/moral principles that
structure the practice of S. Work, both in terms of performance (deontology) and professional values (module II), and
social ethics (Module III). The reflection on contemporary ethics, responsibility (and its social and professional
settings), freedom and autonomy (what they mean and how to build / preserve), the relationship with others and the
demands of social justice and development, which are the foundations of S.Work, are the transverse elements of the
various approaches/reflections along the curricular unit. It is intended, therefore, that students devise their future
practice in a committed manner to the Other, improving the society they live in, thus assuming a personal and
professional attitude not indifferent, implied, coherent and self-critic.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Em consonância com os objetivos da unidade curricular procurar-se-á conciliar metodologias de ensino de cariz
expositivo, recorrendo a suportes informáticos, com metodologias mais práticas e interativas, por exemplo: análise,
discussão e sínteses a partir de textos selecionados; análise e debate de casos e dilemas éticos; exercícios de
clarificação e debate de valores e estereótipos; convite a especialistas e profissionais, entre outros.
A avaliação contínua comportará a realização de duas frequências ao longo do semestre (75% da nota final) e um
portefólio de valores e princípios do Serviço Social na contemporaneidade com suporte empírico (25% da nota final).
A avaliação final consiste na realização de um exame escrito (100%) (Cf. Normas de Avaliação da FPCE
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In line with the objectives of the curricular unit we will seek to reconcile teaching methodologies expository in nature,
using computer media, with more practical and interactive methods, eg analysis, discussion and summaries from
selected texts, analysis and debate cases and ethical dilemmas; values and stereotypes clarification exercises and
discussion, inviting experts and professionals, among others.
Continuous assessment must include the holding of two frequencies during the semester (75% of final grade) and a
portfolio of contemporary values and principles of Social Work with empirical support (25% of final grade). The final
assessment consists of making a written exam (100%) (See Assessment Standards of FPCE)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A construção de um pensamento reflexivo e crítico sobre valores, atitudes e julgamentos, na base de uma formação
ética para a cidadania e o compromisso profissional, exige necessariamente a criação de espaços de debate e
articulação de perspetivas, bem como a interpretação de textos e casos e o desenvolvimento de processos
argumentativos eticamente consistentes e coerentes. Assim, pretende-se, por exemplo por via das possíveis
respostas a dilemas éticos trabalhados na aula, criar condições para a clarificação de valores, estereótipos e juízos,
por vezes pouco fundamentados e coerentes. A compreensão das “boas razões” para decidir qual a “melhor” opção
face a uma dada situação (julgamento prudencial), ponderando as possíveis consequências dela decorrente, mas
assumindo-a como manifestação de liberdade e de responsabilidade pessoal e profissional, pressupõe o uso de
estratégias de ensino-aprendizagem que apelem à interactividade, à capacidade de reflexão e à tomada de posição por
parte dos estudantes. A componente de debate está assim patente em todas as aulas em conexão com estratégias
expositivas de síntese e precisão concetual. O confronto com casos profissionais hipotéticos constitui-se também
como um processo de trabalho pedagógico relevante sobretudo tendo em consideração a realização do estágio
curricular pré-profissional no semestre seguinte.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The construction of a reflexive and critical thought about values, attitudes and judgments on the basis of an ethical
education for citizenship and professional commitment, necessarily require the creation of spaces for debate and
articulation of perspectives, as well as the interpretation of texts and cases and the development of argumentative
processes ethically consistent and coherent. Thus, it is intended, for example through the possible answers to ethical
dilemmas worked in the classroom to create the conditions for a clarification of values, stereotypes and judgments,
sometimes unjustified and inconsistent. The understanding of the "good reasons" to decide the "best" option
considering a given situation (prudential judgment), balancing the possible consequences resulting from it, but taking
it as a manifestation of freedom and personal/ professional responsibility presuppose the use of teaching and learning
strategies that appeal to interactivity and the ability to reflect and to take position on the part of students. The debate
procedures are thus present in all the classes in connection with exposition strategies of synthesis and conceptual
precision. The positioning about hypothetical professional cases is also a process of relevant teaching work especially
considering the realization of the curricular pre-professional internship the following semester.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Banks, S. (2006). Ethics and values in social work. MacMillan Press (3ª ed.)
Banks, S. & Nohr, K. (2008). Ética Prática para as Profissões do Trabalho Social. Porto Editora.
Barsky, A. E. (2010). Ethics and Values in Social Work. Oxford University Press.
Congress, E.P. (1999). Social Work Values and Ethics. Identifying and Resolving Professional Dilemmas. Nelson-Hall.
Gutman, D. (2006). Ethics in Social Work. A Context of Caring. Haworth Press.
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Hugman, R. & Smith, D. (1995). Ethical issues in social work. Routledge.
Ladrière, J. (1997). L’éthique dans l’univers de la rationalité. Québec : Editions Fides
O’Neil, L. (1998). Initiation à l’éthique sociale. Québec : Éditions Fides.
ONU (1999). Direitos Humanos e Serviço Social. Manual para Escolas e profissionais de Serviço Social. Lisboa:ISSS.
Reamer, F. (2006). Social Work values and ethics. New York: Columbia Un. Press (3ª Ed.).
Tronto, T. (1993). Moral boundaries. A political argument for an ethic of care. London: Routledge.

Mapa IX - Desenvolvimento Social e Comunitário
6.2.1.1. Unidade curricular:
Desenvolvimento Social e Comunitário
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque - T- 7,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra - T- 15
Mestre Jacqueline Ferreira Marques - T- 15
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
Mestre Jacqueline Ferreira Marques
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A uc de DSC visa a preparação dos discentes para a identificação e capitalização das potencialidades e recursos
territoriais numa ótica de desenvolvimento social. Assim sendo a uc tem como objetivos gerais: Contribuir para o
desenvolvimento de competências de análise e de aplicação/ adaptação de conceitos e metodologias de intervenção
aos novos quadros societais; Posicionar criticamente diferentes conceções e dimensões de Desenvolvimento;
Explicitar e problematizar os domínios de intervenção e os referenciais teórico-metodológicos, de cariz inovador, no
âmbito da ação social local; Identificar e compreender as premissas e princípios estratégico-operativos da ação
coletiva orientada para a mudança.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit of SCD aims to prepare students for identifying and capitalizing on the territorial strengths and
resources in a point of view of social development. Thus the curricular unit has as general objectives to: contribute to
the development of analytical skills and application / adaptation of concepts and methods of intervention to new
societal frameworks; Position critically different conceptions and dimensions of Development; Explain and discuss the
areas of intervention and the theoretical-methodological frames, of innovative nature, within the local social action;
Identify and understand the assumptions and operating strategic principles of collective action oriented for change.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Perspetivas e Paradigmas de Desenvolvimento
1. Enquadramento teórico-conceptual
-O campo semântico em torno do conceito de Desenvolvimento (progresso, crescimento, desenvolvimento
económico, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável);
-O conceito de Desenvolvimento Humano do PNUD
-O conceito de desenvolvimento para Amartya Sen
-O desenvolvimento comunitário e o desenvolvimento social no quadro do Serviço Social
II. Ação coletiva e tendências atuais de Desenvolvimento Comunitário
1.Ação coletiva: premissas teórico-metodológicas
-Consciencialização como construção de uma identidade coletiva
-Organização para a autonomia
1.1.Participação:processo e etapas
1.2.Parcerias e intervenção em rede
1.3.Empowerment comunitário
-Mobilização para a ação e apropriação de poder
2. Técnicas de diagnóstico territorial
3.Ação coletiva na promoção do bem-estar em Portugal
-Estrutura e dinâmicas das parcerias no âmbito das políticas sociais;
-Experiências atuais de DSC.
6.2.1.5. Syllabus:
I. Development Perspectives and Paradigms
1. Theoretical and conceptual framework
-The semantic field around the concept of development (progress, growth, economic development, quality of life,
sustainable development);
-The concept of UNDP's Human Development in the last 20 years
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-The concept of development in the perspective of Amartya Sen
-Community development and social development in Social Work
II. Collective action and current trends in Community Development
1.Colective action: theoretical and methodological assumptions
- Awareness and collective identity
-Organization for autonomy
1.1.Participation - process and steps
1.2.Partnership and network intervention
1.3. Community Empowerment
-Mobilization for action and ownership of power
2. Territorial diagnostic techniques
3.The role of collective action in promoting well-being in Portugal
-Structure and dynamic partnerships in the framework of social policies;
- Current Experiences in SCD.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A uc estrutura-se em consonância com 2 preocupações básicas: 1. A dimensão concetual - a precisão do conceito de
desenvolvimento (e respetivo universo semântico), os enfoques social e comunitário (e respetivas implicações para a
intervenção do Serviço S.); 2. A dimensão operativa – a intervenção em contexto territorial e os respetivos processos e
técnicas. Assim, no 1º módulo, pretende-se precisar conceitos e discutir criticamente diferentes perspetivas de
desenvolvimento, tendo em vista a fundamentação de uma interv. social maiêutica e estratégica. No módulo 2 visa-se
sobretudo posicionar os processos/técnicas de intervenção territorial numa ótica de ação coletiva. Deste modo, é
colocado em destaque o papel do profissional de SS na criação de condições de mobilização/emancipação e
organização coletiva. No módulo 3 pretende-se que os alunos conheçam e analisem processos/projetos de
intervenção territorial no contexto português e a respetiva associação com as políticas sociais
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The c.unit is structured with 2 basic concerns: 1.Conceptual - the precision of the concept of development (and
respective semantic universe), the social and community approaches (and respective implications for S. Work
intervention); 2.Operational - the intervention in the territorial context and the respective processes and techniques.
Thus, in the 1st module, we intend to specify concepts/critically discuss different perspectives of development, to
establish the frames of a maieutic and strategic social intervention. In Module 2 is intended mainly to position the
processes / techniques of intervention in a territorial perspective of collective action. Thus, the emphasis is placed on
the social w. professional role in the creation of conditions for mobilization/empowerment/collective organization. In
Module 3 is intended that students understand and analyze processes / projects of territorial intervention in the
Portuguese context and their relevant association with social policies.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A concretização dos objetivos e competências da uc pressupõe a combinação coerente entre metodologias de ensino
expositivas e aulas centradas na análise e debate em torno de textos selecionados e de projetos de intervenção/
desenvolvimento comunitário. Em termos de avaliação e em consonância com as Normas de Avaliação da FPCE-UC,
propõem-se duas modalidades de avaliação: a) final: Exame, incidindo sobre toda a matéria leccionada e cotado para
20 valores; b) periódica: enquadra as seguintes provas (a nota final corresponderá ao somatório das classificações
obtidas nas provas parcelares) - tipo A: 1 frequência cotada para 10 valores (prova individual); tipo B (10 valores):
realização de um trabalho (em grupo) centrado na articulação analítica entre um texto selecionado e um projeto de
desenvolvimento territorial em curso.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The achievement of the objectives and competencies of the curricular units requires the coherent combination of
expository teaching methods and classes focused on the analysis and debate on selected texts and intervention
/community development projects. In terms of evaluation and in accordance with the Assessment Standards of FPCEUC, are proposed two methods of evaluation: a) Final: Exam, focusing on all contents taught and quoted to 20 values,
b) periodic: including the following proofs (the final score will correspond to the sum of marks obtained in the partial
proofs) - type A: a frequency quoted for 10 values (individual exam), type B (10 values): completion of a work (in group)
centered in an analytical articulation between a selected text and an ongoing territorial development project.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Considerando que as sociedades atuais são permeadas por um conjunto de transformações complexas nos domínios
político, social, económico, cultural e axiológico, e que o território emerge claramente na retórica político-social
contemporânea como o princípio alquímico capaz de fazer reverter a implosão social, pretende-se, na unidade
curricular de Desenvolvimento Social e Comunitário, posicionar criticamente o debate em torno das potencialidades e
limites das respostas territorializadas, bem como fundamentar, sob um enfoque teórico-prático, as premissas e
estratégias metodológicas subjacentes às Ações Coletivas. Para tal é importante proceder à clarificação e coconstrução de conceitos com os estudantes, em aulas de cariz mais expositivo, e desenvolver, em outras aulas,
dinâmicas de reflexão crítica sobre as possibilidades e constrangimentos de uma intervenção social maiêutica,
emancipadora e político-estratégica. Para o efeito o uso de material audiovisual e a análise de projetos de intervenção
comunitária constituem-se como estratégias pedagógicas relevantes considerando as competências a adquirir pelos
estudantes: compreender e analisar criticamente diferentes concepções de desenvolvimento e respetivos impactos e
processos de implementação; Identificar e compreender as novas finalidades e processos de trabalho do Serviço
Social em contexto local; Compreender as premissas e pressupostos da ação colectiva, bem como os elementos
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operativos que permitem efectivá-la; Analisar e saber aplicar os procedimentos de trabalho em parceria e de
intervenção em rede como novas configurações metodológicas da intervenção social territorializada. Nesta
perspectiva é importante a criação de condições de aplicação de conhecimentos e de contacto com realidades
concretas de desenvolvimento comunitário, quer por via de vídeos, quer através de visitas de estudo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering that actual societies are permeated by a complex set of transformations in the political, social, economic,
cultural and axiological domains, and that the territory emerges clearly in the contemporary socio-political rhetoric as
the alchemical principle capable of reversing the social implosion, the aims of the Social and Community Development
curricular unit are to, critically positioning the debate on the potential and limits of territorialized answers, and support,
under a theoretical and practical view, the methodological assumptions and strategies underlying the collective
actions. To do this it is important to clarify and co-construct the concepts with students in classes in a mostly
expository manner, and to develop, in other classes, a dynamic critical reflection on the possibilities and constraints of
a social intervention maieutic, emancipatory and political-strategic. To this end the use of audiovisual material and
analysis of community intervention projects are relevant pedagogical strategies, regarding the competencies to be
acquired by students: to understand and critically analyze different concepts of development and respective impacts
and implementation processes, identify and understand the new goals and work processes of Social Work in a local
context, understand the assumptions and presuppositions of collective action, as well as effective elements that allow
it, analyze and know how to apply the work procedures in partnership and network intervention as new methodological
settings of a territorialized social intervention. In this perspective is important to create conditions for the application
of knowledge and the contact with the concrete realities of community development, either by way of videos, either
through study visits.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Blanc, B. et al. (1994). Actions collectives et Travail Social. Tome 2. Paris: Éd. ESF.
Estivill, J. (org.) (1997). O partenariado social na Europa : uma estratégia participativa para a inserção. Porto: REAPN.
Guadalupe, S. (2009). Intervenção em rede. Serviço Social. IUC.
Guerra, I. (2006). Participação e acção colectiva. Interesses, conflitos e consensos. Cascais:Principia.
Laot, F. et al. (1994). Piloter le développement social: Guide d’évaluation dynamique et participative. Paris:
L’Harmattan.
Leene, G. et al (2008). The power of the stranger. Structures and dynamics of social intervention. Ashgate Publ.
Opt, S. & Ging, M. (2009). The Rhetoric of Social Intervention. An Introduction. Sage Publications.
Petitclerc, J. M. (2002). Pratiquer la médiation sociale. Un nouveau métier de la ville au service du lien social. Paris :
Dunod.
Rodrigues, F. & Stoer, S.(1998). Entre parceria e partenariado. Celta Ed.
Sen, Amartya (2003). O Desenvolvimento como Liberdade. Lisboa: Gradiva

Mapa IX - Introdução ao Serviço Social
6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução ao Serviço Social
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque - T- 7.5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Doutora Clara Maria Rodrigues Cruz Silva Santos - T- 15
Mestre Jacqueline Ferreira Marques - T- 22,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Doutora Clara Maria Rodrigues Cruz Silva Santos
Mestre Jacqueline Ferreira Marques
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A uc de ISS pretende posicionar as bases ontológicas/epistemológicas/políticas do Serviço S. Para o efeito estruturase em 2 eixos: 1º - explicitação do objeto e natureza do S.S.; 2º - bases históricas de emergência e institucionalização
como profissão. São assim objetivos da uc: compreender a especificidade do objeto do S. S.; analisar os fundamentos
científicos e político-ideológicos inerentes à construção teorética/conceptual/metodológica do SS; explicitar e analisar
os quadros históricoculturais, políticos, sociais e ideológicos subjacentes à génese e institucionalização como
profissão; compreender o processo e especificidades inerentes à origem/institucionalização do SS em Portugal;
identificar e compreender os desafios e orientações atuais da profissão. No termo da uc o estudante deve ser capaz de
explicitar e discutir criticamente a natureza e especificidade do objeto do SS e compreender as suas raízes históricas e
conexões entre a profissão e os contextos
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit of ISW intends to position the ontological/epistemological/political bases of Social W. For this
purpose it is divided in 2 axes: 1 - explanation of the SW object and nature; 2nd - historical basis of emergence and
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institutionalization as a profession. Thus the goals of the curricular u. are to: understand the specificity of the S. work
object, analyze the scientific, political and ideological within the theoretical/conceptual/methodological construction of
SW; explain and analyze the historic, social, political and ideological frames, underlying the genesis/institutionalization
as a profession, namely in Portugal; identify and understand the challenges and current guidelines of the profession.
At the end of the c. unit students should be able to explain and critically discuss the nature and specificity of the object
of the SW and to understand their historical roots and connections between the profession and the contexts.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. BASES ONTOLÓGICAS DO SERVIÇO SOCIAL
O objecto do Serviço Social e a relação com as Ciências Sociais
A natureza sincrética do S. Social
Eixos estruturantes da prática profissional: a procura, o contexto, os sujeitos
II. A FORMAÇÃO HISTÓRICA DO SERVIÇO SOCIAL COMO PROFISSÃO
Génese pré-moderna
A modernidade e a filantropia científica
A questão social do operariado e a relevância para a institucionalização do SS
Etapas e processos de afirmação do SS no século XX
III. EMERGÊNCIA, INSTITUCIONALIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL EM PORTUGAL
O movimento da medicina social e as primeiras formações
O Estado Novo e o surgimento das primeiras escolas em Portugal
O Serviço Social em Portugal pós 25 de abril de 1974
IV. SERVIÇO SOCIAL CONTEMPORÂNEO: ORIENTAÇÕES E DESAFIOS
Transformações das sociedades contemporâneas, (novos) problemas e papel do Serviço Social
Novos desafios e possibilidades: inovação social nas sociedades da informação e da comunicação
6.2.1.5. Syllabus:
I. Social Work Ontological foundations
The subject of Social Work and the relationship with the Social Sciences
The syncretic nature of the S. Work
Structural axes of professional practice
II. The construction of Social Work as a profession
Pre modern genesis
The modernity and scientific philanthropy
The 19th century Social Question and its social relevance to the institutionalization of the SW
Stages and processes of affirmation of the SW in the 20th century
III. Emergency, Institutionalization and Recognition of Social Work in Portugal
The movement of the social medicine and the first formations
The New State and the emergence of the first SW schools in Portugal
The Social Service in Portugal after April 25, 1974
IV. Contemporary Social Work: Challenges and Guidelines
Transformations of contemporary societies, (new) problems and the role of Social Work
New challenges and opportunities: social innovation in the information and communication societies
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Como uc introdutória ISS pretende apenas posicionar os grandes referenciais da profissão. Em 1º lugar, em
articulação com LS I, visa fundamentar os pressupostos, objetivos e especificidade do SS atual, destacando-o de
abordagens assistencialistas e tecnicistas. Deste modo, no módulo I, a dimensão axiológica e a associação do SS à
justiça social, ao desenvolvimento integral e à cidadania é sublinhada, bem como a especificidade da formação/
prática no universo das Ciências S. e Humanas. As raízes históricas e culturais da profissão, quer internacionalmente,
quer em Portugal, são exploradas nos módulos 2 e 3, no sentido de dotar os alunos de um conhecimento
historicamente fundamentado para compreender as conexões entre um dado modelo de prática, as suas finalidades e
os contextos sociais, históricos e políticos onde ganha sentido. Os desafios e oportunidades com que o SS é
atualmente confrontado, exigindo novas competências, são abordados, de forma breve, no módulo 4
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As an introductory curricular unit ISW intends to position only the major references of the profession. In one place, in
conjunction with S. Laboratory I, aims to support the assumptions, goals and specificity of the current SW, especially
the assistance and technical approaches. Thus, in the module I, the axiological dimension of the SW and its
association to social justice, integral development and citizenship is underlined, as well as the specificity of training /
practice in the universe of S. Sciences and Humanities. The historical and cultural roots of the profession, either
internationally or in Portugal, are explored in Modules 2 and 3, in order to provide students with a historically grounded
knowledge to understand the connections between a given model of practice, their purposes and the social, historical
and political contexts in which it makes sense. The challenges and opportunities that the SW currently faces, requiring
new skills, are addressed briefly in Module 4.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A uc de ISS possui um cariz teórico pelo que a abordagem expositiva é mais enfatizada como metodologia de ensino.
Ainda assim são também, em determinadas aulas, promovidas estratégias mais interativas de apropriação de
conhecimentos por parte dos estudantes, pelo recurso a material audiovisual, análise de documentos, interpretação e
discussão de textos, entre outras. Em termos de avaliação e no respeito pelas Normas de Avaliação da FPCE-UC,
estão previstas 2 modalidades de avaliação: periódica e final: a) periódica-2 frequências (provas tipo A) (75% da nota
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final) e um Trabalho de investigação teórica (Tipo B) (25% da nota final), com o tema “Biografia Histórica de uma
Personalidade relevante para a emergência e/ou afirmação do Serviço Social como profissão” (dados biográficodocumentais, enquadramento histórico; importância para o SS). O trabalho, de cariz descritivo, analítico e
argumentativo, deve ser entregue um suporte papel e em formato de Poster; b) final - Exame (100%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit of ISW has a theoretical approach so the explanatory method is more emphasized as a teaching
methodology. Yet, in some classes, are also promoted more interactive strategies of knowledge appropriation by
students, by the use of audiovisual material, document analysis, interpretation and discussion of texts, among others.
In terms of evaluation and in compliance with the Assessment Standards of FPCE-UC, are provided two methods of
evaluation: periodic and final: a) periodic- two frequencies (type A proofs) (75% of final grade) and a theoretical
Research Paper (Type B) (25% of final grade), with the theme "Historical Biography of a personality relevant to the
emergence and / or acknowledge of Social Work as a profession" (biographical and documentary data, historical
background, importance to the SW) . The paper, of descriptive, analytical, argumentative nature, should be given in a
paper and poster format; b) final - Exam (100%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A uc de ISS tem propósitos introdutórios e históricos. No termo da unidade curricular pretende-se que os estudantes
adquiram e consolidem competências analíticas e de enquadramento históricocultural, como fundamentos de um
pensamento complexo e relativizado sobre o Serviço Social e respetiva filosofia de ação e objetivos. Assim, os
estudantes deverão ser capazes de compreender as conexões entre um determinado modelo de intervenção (e
respetivos objetivos e metodologias) e os contextos sociais, politicoideológicos e económicos, bem como demonstrar
capacidades para identificar, compreender, explicitar e discutir criticamente os fundamentos ontológicos e históricos
do Serviço Social, entendendo-os como uma base essencial para a ponderação crítica da intervenção a assegurar.
Para tal afiguram-se como particularmente relevantes as metodologias de ensino de cariz expositivo, combinadas com
aulas de discussão e análise e a pesquisa histórica realizada por parte dos alunos como trabalho autónomo.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit of ISW has introductory and historical purposes. At the end of the course is intended that students
acquire and consolidate analytical skills and a historical and cultural framework, as the foundations for complex and
relativized thought about Social Work and its philosophy of action and objectives. Thus, students should be able to
understand the connections between a particular type of intervention (and respective goals and methodologies) and
the social, economic, political and ideological contexts, and demonstrate capabilities to identify, understand, explain
and critically discuss the ontological and historical grounds of Social Work, understanding them as an essential basis
for the critical weighting of the intervention to ensure. To this end appear to be particularly relevant teaching
methodologies of expository nature, combined with class discussion and analysis, as well as historical research
conducted by students as autonomous work.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bastos, S. (1997). O Estado Novo e os seus vadios. Contribuição para o estudo das identidades marginais e da sua
repressão. Lisboa: D. Quixote.
Caparrós, M. J. E. et al (1994). Introducción al Trabajo Social I. Alicante : Editorial Aguaclara.
Delgado, J. P. F. (2000). A pobreza e a marginalização social do século XV aos nossos dias. Porto: U. Portucalense.
Geremek, B. (1995). A Piedade e a Forca. História da Miséria e da Caridade na Europa. Lisboa: Terramar.
Martins, A. C. (1999). Génese, Emergência e Institucionalização do Serviço Social Português. Lisboa: FCG/FCT.
Montaño, C. (2007). A Natureza do Serviço Social. S. Paulo: Cortez Editora.
Mouro, H. & Simões, D. (2001). 100 Anos de Serviço Social. Coimbra: Quarteto.
Pinto, M. F. (1999). Os indigentes. Entre a assistência e a repressão. A outra Lisboa no primeiro terço do século.
Lisboa: Livros Horizonte.
Smale, G. et al (2000). Social Work and Social problems. Working towards social inclusion and social change. NY:
Palgrave.

Mapa IX - Estágio
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena da Silva Neves dos Santos Almeida
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta unidade curricular exige um acompanhamento tutorial, com sessões individuais e colectivas (em regime de
seminário), assegurado exclusivamente por docentes da área científica de Serviço Social.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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This course requires an oversight tutorial with individual and collective sessions (in a seminar), to be provided
exclusively by teachers in the scientific area of Social Work.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O ESTÁGIO (7º semestre) é pré-profissionalizante e visa proporcionar aos estudantes uma aprendizagem em contexto
profissional de forma a assegurar o aperfeiçoamento e aquisição reflexiva de competências e atitudes fulcrais para um
bom desempenho profissional: Competências de planeamento e de análise prospectiva na compreensão da realidade
social e institucional, integrando a dimensão estratégica da intervenção; competências analítico-reflexivas sobre
enquadramentos normativos, políticas sociais e procedimentos de intervenção; construção e uso de instrumentos
adaptados à dinâmica do diagnóstico e intervenção social; adequação dos métodos e procedimentos técnicos;
competências de comunicação oral e escrita; espírito de iniciativa, inovação e autonomia na gestão do seu processo
de aprendizagem; reconhecimento e compreensão da dimensão ético-deontológica da profissão; valorização da
pesquisa e do relacionamento interpessoal na construção e conquista de espaço e do projecto profissional.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
PRACTICE (7th semester) has a pre-vocational nature and aims to provide students learning in a professional context
liable to ensure the improvement and acquisition of a set of reflective attitudes and skills central to a good
professional performance, including:
Planning skills and foresight analysis in understanding the social and institutional reality, integrating the strategic
dimension of the intervention; analytical-reflective skills on normative frameworks, social policies and operating
procedures; construction and use of tools adapted to the dynamic diagnosis and social intervention; appropriateness
of technical methods and procedures; oral and written communication skills; entrepreneurship, innovation and
autonomy in managing their learning process; recognition and understanding of the ethical dimension of professional
conduct; enhancement of research and interpersonal skills in building and conquest of space and professional project.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O ESTÁGIO tem uma duração de 20 semanas: 15 correspondem a presença no local de estágio, 4 semanas destinadas
à elaboração relatório final e 1 semana é consagrada à avaliação do mesmo. A carga horária global corresponde a 594
horas: 425 horas para actividades na instituição/ serviço receptor do estágio (4 dias/semana), 30 horas /supervisão na
Faculdade, 137 horas / trabalho autónomo e 2 horas a avaliação. A Supervisão colectiva é assegurada em regime de
Seminário (uc autónoma), A supervisão individual acompanha todo o estágio e assegura, sempre que o aluno o
solicite, um apoio especializado e contínuo
6.2.1.5. Syllabus:
PRACTICE has 20 weeks of duration. It corresponds to the effective presence in their training 15 weeks, four weeks are
aimed at preparing the final report and one week is devoted to evaluation. The overall workload corresponds to 594
hours: 425 hours for activities within the institution / stage service receiver (4 days per week), 30 hours for supervision
in the Faculty, 137 hours of independent study and 2 hours for evaluation. Supervision will be provided under
collective Seminar (separated curricular unit), Individual Supervision is present along the internship and it will be
provided when solicited by students.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A supervisão constitui uma estratégia de ensino que permite a identificação das competências e conhecimentos a
desenvolver durante o estágio, favorece uma boa gestão das emoções e o desenvolvimento de competências
analíticas e argumentativas, a nível da escrita e oral, bem como o desenvolvimento do pensamento reflexivo e de
competências operativas de elevada qualidade
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Supervision is a teaching strategy that allows the identification of skills and knowledge developed during the course of
training, favors the successful management of emotions and the development of analytical and argumentative skills, at
written and oral level, as well as the development of reflective thinking and operating skills of high quality
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Durante o Estágio os estudantes submetem à análise do supervisor da faculdade, para posteriormente serem
partilhados em sessão colectiva, um Plano de Estágio, a análise de uma actividade ou de um caso e um Artigo
Científico que resulta de pesquisa bibliográfica, documental e empírica efectuada pelo estagiário, nos termos da
contratualização assinada. O debate é efectuado à luz dos tópicos definidos para o Seminário. A avaliação do estágio
é individual e resulta da soma da nota obtida na componente prática (50%), com a colaboração do orientador
institucional e do supervisor da faculdade (após a análise efectuada com o aluno sobre o percurso efectuado, as
competências adquiridas e os documentos apresentados durante o estágio), com a classificação obtida no Relatório
de Estágio (50%), componente escrita e defesa oral. Os estagiários dispõem de um guião com informação sobre a
organização, funcionamento e avaliação do Estágio, o Plano de estágio e a calendarização das actividades
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
During Practice students submit to the examination of the faculty supervisor, to be collectively later shared in session,
a Training Plan, the analysis of a case and a scientific article that results from literature and documental research
carried out by the trainee under the signed contract system. The debate is made in light of the topics set for the
Seminar. The evaluation of Practice is individual and is the sum of the grade obtained in the practical component
(50%), in collaboration with the institutional advisor and supervisor of the college (after analysis with the student on
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the journey performed, the skills and documents produced during the stage), with the results obtained on the training
Report (50%) written component and oral defense. Students have a guide with information about the organization,
operation and evaluation of the stage, the stage plan and schedule of activities
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O estágio é antecedido pelo estabelecimento de um acordo inter-institucional ou de um protocolo com as
organizações receptoras de estágio, onde se definem os seus objectivos, responsabilidades da faculdade e da
instituição receptora, duração, nome do orientador institucional e do supervisor da faculdade, e as actividades
contratualizadas. A aprendizagem in loco favorece o confronto com aptidões e capacidades, e potencia o
desenvolvimento de competências operativas e analítico-reflexivas, contribuindo dessa forma para a identificação das
potencialidade e constrangimentos sócio institucionais ao desenvolvimento da actividade profissional, para o
desenvolvimento da necessária maturidade exigida à natureza do Serviço Social. O Estágio constitui uma estratégia
no processo de construção de identidade profissional, na medida em que cria oportunidades de desempenho
profissional, testando a responsabilidade e a autonomia dos estagiários, e contribui para a aquisição e consolidação
da especificidade dos conhecimentos teóricos e práticos.
A supervisão individual e colectiva resulta num espaço de partilha de informação e formação valorizador da
articulação teoria-prática, que aproxima a Universidade ao mercado de trabalho pelos conhecimentos que potencia
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Practice is preceded by the establishment of an inter-institutional agreement or a protocol with the organizations
receiving students, which defines its objectives, responsibilities of the Faculty and the host institution, term, name of
the supervisors from institution and faculty, and contracted activities.
Learning in loco favors confrontation with skills and abilities, and encourages the development of operational and
analytical-reflective competences, thus contributing to the identification of potential social and institutional constraints
to the development of their profession, to develop the necessary maturity required by the nature of Social Work.
Practice is a strategy in the construction of professional identity, because it creates opportunities for professional
development, testing, accountability and autonomy of trainees, and contributes to the acquisition and consolidation of
specific theoretical and practical knowledge.
The supervision results in individual and collective space for sharing information and training, that values the
integration of theory and practice and brings the University to the labor market by the knowledge that enhances.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Será indicada bibliografia específica em função do contexto institucional e da área problemática em que se inscreve o
estágio.
Each internship area/ institution envolves especific bibliography to be indicated.

Mapa IX - Serviço Social Sectorial I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Serviço Social Sectorial I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Clara Maria Rodrigues da Cruz Silva Santos -PT-30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra TP- 15
Mestre Jacqueline Ferreira Marques TP - 15
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra e
Mestre Jacqueline Ferreira Marques
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Na unidade curricular de Serviço Social Sectorial I pretende-se, de uma forma geral, explicitar e enquadrar, normativa e
operativamente, as funções, objectivos e processos da prática profissional em três grandes contextos de intervenção
do Serviço Social (Segurança Social, Poder Local e Trabalho/ Emprego), reflectindo sobre as questões da
complexidade na análise das problemáticas sociais, das políticas sociais e das populações-alvo da intervenção do
Serviço Social
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In the curricular unit of Sectorial Social Work I it is intended, in general, to explain and operationally frame the
regulatory functions, objectives and processes of professional practice in three major contexts of social work
intervention :( Local Government, Social Security and Labour/Employment), reflecting on the issues of complexity in
the analysis of social issues, social policies and target populations of the Social Work intervention.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I– A Segurança Social
1. Precisões terminológicas e abordagem evolutiva
2. Protecção Social e Cidadania
3. Enquadramento Normativo e funcional do Assistente Social na Segurança Social
Módulo II – O Poder Local
1 – Precisões terminológicas e abordagem evolutiva
1.1. Relações entre poder local e poder central (Conexões desconexões): dualidade de poderes
2 - O Poder Local
2.1. Quadro legal e institucional do Poder Local
2.1.1. Atribuições e competências das autarquias locais
2.1.2. Novas atribuições do Poder Local
3 – Inserção do Serviço Social no Poder Local: Análise e expansão do campo de actuação profissional
3.1. Metodologias e Estratégias de intervenção do Serviço Social no Poder Local
Módulo III - Enquadramento Conceptual e Político de Emprego e Formação Profissional
1. Formação Profissional e Emprego
2. Contexto Político - Institucional
3. Enquadramento Normativo e funcional do Assistente Social Trabalho/Emprego
6.2.1.5. Syllabus:
Module I-The Social Security
1. Terminological precision and evolutionary approach
2. Welfare and Citizenship
3. Regulatory and working framework of the social worker in the Social Security
Module II - The Local Government
1 - Precisions terminology and evolutionary approach
11.. Relations between local and central government (Connections disconnections): dual power
2 - The Local Government
2.1. Legal and institutional framework for Local Authorities
2.1.1. New powers for Local Authorities
3 - Integration of Social Work in Local Government: Analysis and field expansion professional acting
3.2. Intervention strategies and methodologies of Social Work in Local Government.
Module III - Conceptual Framework and Political Employment and Vocational Training
1. Vocational Training and Employment
2. Political Context - Institutional
3. Regulatory and functional framework of Social Work / Employment
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em conta que a Unidade Curricular Serviço Social Sectorial I da licenciatura em Serviço Social se encontra
estruturada em três grandes eixos centrais que se relacionam, respectivamente com três grandes ramos de
enquadramento da prática profissional: Poder Local, Segurança Social e Trabalho/Emprego, os mesmos são visíveis
no conteúdo da unidade curricular, quer em termos do enquadramento histórico e político, quer ao nível do
enquadramento funcional da profissão em cada área de intervenção
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering that the curricular unit of Sectorial Social Work I in the Social Work degree is structured into three main
central axes which relate respectively to three major branches of the professional practice framework: Local
Government, Social Security and Labor / Employment , these are shown in the contents of the curricular unit in terms
of historical and political framework and in terms of the functional framework of the profession in each area of
intervention
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição / informação dos conteúdos teórico-operativos por parte do docente;
Análise e debate em torno de textos e documentos;
Apresentação de casos práticos com especial relevo para a participação do aluno;
Pequenos workshops com profissionais convidados
Trabalho de grupo, apresentação e discussão em plenário dos diferentes temas da Unidade Curricular
1 – MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
MODALIDADE 1 . AVALIAÇÃO CONTÍNUA
1 Provas de tipo A (Teste - Avaliação individual): 10 valores (50%) e
Prova tipo B (Trabalho individual ou em grupo): 10 valores (50%)
-Síntese sobre um tema proposto pelas docentes, que integre Pesquisa Bibliográfica e Documental autónoma, e
contactos institucionais
-Dimensão do grupo: máximo 4 alunos.
-Páginas: máximo 12, já com introdução, conclusão e bibliografia.
MODALIDADE 2. AVALIAÇÃO FINAL
Prova tipo A - Exame final a realizar na(s) época(s) normal e/ou de recurso = 20 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Exhibition / information of theory and operative contents by the teacher;
Analysis and discussion around texts and documents;
Presentation of case studies with particular emphasis on student participation;
Small workshops with professional guests
Group work, presentation and plenary discussion of various topics on the Course Unit
1 - METHODS OF EVALUATION
MODE 1. CONTINUOUS ASSESSMENT
Proof of type A (Test - Individual evaluation): 10 points (50%) and
Proof Type B (Individual or group): 10 points (50%)
the summary on a theme proposed by the teachers that integrates autonomous Bibliographic and document research,
and institutional contacts
the Group size: maximum of 4 students.
Pages: maximum 12, with introduction, conclusion and bibliography..
MODE 2. FINAL EVALUATION
Proof Type A - Final exam to be held in (s) time (s) normal and / or appeal = 20
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino possuem uma componente teórica e prática com principal ênfase para a participação e
envolvimento do aluno, uma vez que os objectivos da unidade curricular englobam, igualmente uma relação entre a
teoria e a prática profissional que unicamente poderá ser apreendida com a junção destas duas componentes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods have a theoretical and practice dimension with main emphasis on the student participation and
involvement, since the targets of the course unit include also a relationship between theory and practice that can only
be understood with the addition of these two components.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Poder Local
Guerra; I (2006) Participação e Acção Colectiva. Lisboa: Principia
Meneses, M. (2000) Serviço Social Autárquico e Cidadania. Coimbra: Quarteto.
Ruivo, F (2000). Poder Local e Exclusão Social. Coimbra: Quarteto.
Santos, C (2009) Retratos de Uma Profissão. Coimbra: Quarteto.
Segurança Social
Almeida, H (2004). “A recomposição dos laços sociais, in Cunha, P. (org), Mediação, uma forma de resolução
alternativa de conflitos.Porto, Edições U. F. Pessoa, 33-61.
HESPANHA, P (2000) Entre o Estado e o Mercado – As fragilidades das instituições particulares de protecção social
em Portugal. Coimbra: Quarteto
RODRIGUES, F (coord.) (2003) A Acção Social na Área da Exclusão Social. Lisboa: Univ. Aberta
Trabalho Emprego
Dubechot, P, Le Quéau, P e Messu, M (2003). Os empregos da Inserção e do Local. In Chopart, J (Org.). Os Novos
Desafios do Trabalho Social. Porto: Porto Ed, 147-161.
Ramos, Mª (2003). Acção Social na área do emprego e da formação profissional. Lisboa: U. Aberta.

Mapa IX - Metodologias e Práticas de Serviço Social I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologias e Práticas de Serviço Social I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena da Silva Neves dos Santos Almeida - TP-30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mestre Jacqueline Ferreira Marques TP- 30
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Jacqueline Ferreira Marques
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos: Promover a compreensão da complexidade conceptual do SS, através de uma abordagem da relação entre
teoria e prática no quotidiano profissional; Proporcionar a aquisição de conhecimento teórico-operativo no domínio do
SS Individual e Familiar, por ex. a nível das abordagens concetuais, procedimentos metodológicos e modalidades de
ação; Transmitir conhecimentos no domínio da observação, comunicação e registo de dados; Explicitar a importância
dos valores e competências relacionais. Competências: Compreensão sobre a complexidade e diversidade de saberes
operativos em S.S; Conhecimento teórico sobre a(s) metodologia(s) da intervenção social com indivíduos e famílias;
Compreensão das exigências processuais da observação e da entrevista; Competências comunicacionais no domínio
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da relação de ajuda; Conhecimentos operativos sobre processos técnicos de prospeção e registo de informação;
Identificação e fundamentação sobre os desafios atuais que se colocam ao SS a nível micro e meso
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: understanding the conceptual complexity of s. work, through an approach to the relationship between
theory and practice in everyday work; provide the acquisition of theoretical and operative knowledge in the field of
Individual and Family Social Work, including the conceptual approaches, methodological procedures and modalities of
action; teach theoretical and technical / operating Knowledge about observation, communication and data recording;
explain the importance of the values and relational skills. Learning outcomes: Knowledge about the methodology of
individual and family social intervention; Theoretical conceptualization about the demands of the interview and
observation; Communication skills in the field of helping relationship; Training of data registration procedures;
Identification and founding arguments about actual challenges of social work in a micro and mezzo level.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Cap. I – Articulação teoria-prática e a construção de sentido. Abordagens sobre a construção do conhecimento em
Serviço Social; Componentes analíticas e atributos da prática profissional; Exigências da Investigação em Serviço
Social
Cap. II – Métodos e práticas de Serviço Social Individual e Familiar - Pressupostos teóricos: Abordagens (intervenção
centrada na relação, na pessoa, na tarefa, Intervenção em situação de crise, perspectiva ecológica) e Modelos
(Advocacy; Empowerment, Mediação Social); Metodologias de Intervenção individual e familiar e Processos de
intervenção psicossocial.
Cap. III – Especificidades da Relação de Ajuda em Serviço Social - Conceito, Tipologias e Etapas do Processo de
Ajuda; Recolha e registo de informações: a observação em contexto real e a entrevista (de ajuda e de pesquisa);
Desafios em Casework: Avaliação do risco social e gestão da incerteza; Promoção da cidadania; Contratualização;
Prática reflexiva; Investigação.
6.2.1.5. Syllabus:
Chapter I - Linking theory and practice: The construction of meaning in social work. Approaches to the construction of
knowledge in Social Work; Requirements for Research in S. Work
Chapter II - Theories, Methods and practices of Individual and Family S. Work - Theoretical assumptions on individual
and family social work: Approaches (intervention focuses on the relationship, in person, task, intervention in crisis,
ecological perspective) and Models (Advocacy, Empowerment, Social Mediation); Methodologies for individual and
family intervention; Procedures for psychosocial intervention.
Chapter III - Specifics of the Helping Relationship in S. Work: Definition, Types and Procedural Steps; Procedures for
collecting/recording information on and for social intervention: observation and help interview genograms, framework
maps; Contemporary challenges in Casework: Social Risk Evaluation, Uncertainty Management; Promotion of
Citizenship; Contracts setting; Reflexive Pratice, Research.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Cap. I - Conceptualiza a influência do contexto na construção teórica/prática, explora limites e potencialidades da
investigação, colocando-a como uma resposta a desafios sociais em construção (cap.III).; No Cap. II são especificadas
abordagens/modelos de intervenção social no plano individual e familiar, especialmente a perspetiva ecológica e
modelos de advocacy, empowerment e mediação social (componente metodológica da intervenção social); O Cap. III
integra questões mais técnicas: a) observação (do contexto e atores) e entrevista de ajuda, transversais ao
desenvolvimento de competências analíticas e relacionais nos processos de intervenção psicossocial. b) registo de
informação; c) dada a pertinência do pensamento reflexivo, o programa inscreve a análise sumária dos desafios atuais
que se colocam ao SS Individual e Familiar, tais como a avaliação do risco social, a gestão da incerteza, a promoção
da cidadania, o estabelecimento de contratos, a prática reflexiva e a investigação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The Chapter I conceptualizes the influence of context in building theory and practice, explores the limits and potential
of research, placing it as a response to social challenges in construction (cap.III).
The Chapter II specifies some approaches and models of social work (individual and family), specially the ecological
perspective and models of advocacy, empowerment and mediation (methodological component of social work); The
Chapter III includes more technical issues: a) the observation (the context and the actors) and the help interview ,
which will support the development of analytical and relational skills, in the processes of psycho-social intervention; b)
the record of adequate information; c) considering the relevance of reflective thinking, the program includes a brief
analysis of the current challenges, such as evaluation of social risk, the management of uncertainty, the promotion of
citizenship, the establishment of contracts , reflective practice and research
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
METODOLOGIAS: Exposição / informação dos conteúdos teórico-operativos por parte do docente; Metodologias
assentes numa maior participação dos estudantes, a saber:
A – Análise de um vídeo - documentário sobre a intervenção individual e familiar
B - Análise de Textos e Documentos
C – AULA ABERTA - Encontro com profissionais: À conversa com… Aprender com a experiência
Tema 1: Serviço Social Individual e Familiar - Análise de Casos; Tema 2: Desafios Quotidianos no processo de
Intervenção Social
D – WORKSHOPS
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• Tema 1: A Entrevista – simulações
• Tema 2 : Registos de Informação – treino
AVALIAÇÃO
Avaliação periódica:
Trabalho de Investigação sobre um dos tópicos da matéria, com a elaboração de um powerpoint interactivo (50%), que
respeite as normas da APA. Teste Individual sobre a restante matéria (50%)
Avaliação Final:
Exame (100%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
METHODOLOGIES: • Exposure / information content of the theoretical and operational by the teacher; • Methodologies
based on greater participation of students, namely:
A - Analysis of a video - documentary about the individual and family intervention
B - Analysis of Texts and Documents
C - Open Class - Meeting with professionals: Chatting with ... Learning from experience
• Theme 1: Individual and Family Social Services - Case Analysis
• Theme 2: daily challenges in the process of Social Intervention
D - Workshops
• Theme 1: The Interview - simulations • Theme 2: Records Information - training (from the description of a case)
EVALUATION
Periodic evaluation:
Research work on one of the topics of matter, with the elaboration of an interactive powerpoint (50%), which meets the
standards of the APA . Individual test on the remaining area (50%)
Final Assessment:
Examination (100%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objectivos e os conteúdos programáticos definem a metodologia a ser utilizada. Numa primeira instância e
tratando-se de uma UC do tipo TP é fundamental a combinação de metodologias para proporcionar ao aluno o
desenvolvimento de diferentes competências. Assim o método expositivo assegura, em parte, a transmissão oral do
conhecimento com adequada referenciação bibliográfica. Os métodos activos asseguram a consolidação da matéria
de uma forma mais comprometida entre alunos e docente, quer nas horas de contacto quer nas horas de estudo. Este
tipo de métodos reforça as competências individuais de análise crítica dos conteúdos teóricos e desenvolve
competências operativas utilizadas, designadamente, a nível das metodologias e técnicas de prospecção e avaliação
de contextos e actores, bem como a priorização de procedimentos profissionais
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives and syllabus define the methodology to be used. In the first instance and in the case of this CU with TP
nature is fundamental to combine methodologies that provide to the student the development of different skills. The
expositive method provides, in part, the oral transmission of knowledge through bibliographic reference. The actives
methods ensure the consolidation of the matters, whether in contact hours or in the study hours. Such methods also
promote an individualized education and critical analysis about planning and social projects but also the ability to
develop projects based on strategic planning and social innovation. Such methods reinforce individual skills of critical
analysis of theoretical concepts and develop operational skills used, in particular, in terms of methodologies and
techniques of exploration and evaluation contexts and actors as well as the prioritization of professional procedures
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Almeida, Helena (2006). “Elogio da Prática como Fonte de Teoria”, in Estudos e Documentos, Rev. Centro Português
de Investigação em História e Trabalho Social, www.cpihts.com, (26 páginas) [19.09.07].
Bioy, Antoine e Maquet, Anne (2007). Se former à la relation d’aide. Concepts, méthodes, applications. Paris : Dunod.
García, Tomás Fernández (coord) (2008). Trabajo Social con Casos. 2ª ed. Madrid: Alianza Editorial.
Payne, Malcolm (2002). Teoria do Trabalho Social Moderno. Coimbra: Quarteto. 32-41; 365-388.
Richmond, M (2005). Diagnóstico Social. Madrid: Siglo XXI e Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados.
Tremblay, L (2001). La relation d’aide. Développer des compétences pour mieux aider. Montréal : Les éditions SaintMartin. 16-49; 161-168
Weber, Ph. (2008). Dinâmicas e Práticas do Trabalhador Social. Porto: Porto Ed.
Wilson, K.; Ruch, G.; Lymbery, M. e Cooper, A. (2008). Social work: an introduction to contemporary practice. Essex:
Pearson Education.

Mapa IX - Metodologias e Práticas de Serviço Social II
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Metodologias e Práticas de Serviço Social II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Clara Maria Rodrigues da Cruz Silva Santos TP - 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra - TP - 30
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Unidade Curricular Metodologias e Práticas de Serviço Social II da Licenciatura em Serviço Social encontra-se
estruturada em dois grandes eixos que se subdividem nos seguintes objectivos (i) a análise dos diferentes modelos e
correspondentes processos instrumentais e estratégicos utilizados na profissão de Serviço Social na área da Gestão e
Administração Social e (ii) a análise e compreensão das principais linhas de discussão sobre o Serviço Social de
Grupo (uma abordagem histórica e conceptual e as principais metodologias de intervenção enquadradas na reflexão
sobre os processos de funcionamento, organização e estruturação grupal)
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Unit Course “Methodologies and Practices of Social Work II” in social work graduation is structured in two major
axes subdivided in the following objectives (i) analysis of different models and corresponding instrumental and
strategic processes used in the profession of social work in the area of Management and Social Administration, and (ii)
the analysis and understanding of the main lines of discussion on the Group Social Work (a historical and conceptual
approach and the main methods of intervention framed in consideration of the operating procedures, organization and
group structure)
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I. –. Serviço Social de Grupos
1.1 – O Grupo: Características, Funcionamento e Estrutura
1.2 – O papel do Assistente Social no trabalho com pequenos grupos
1.2.1 - Metodologias de Intervenção Social
1.2.2 - Operacionalização do processo
2. -Trabalho Com Grupos e Dinâmica de Grupos
2.1 - Relações de Conexão e Desconexão
3 - Perspectivas futuras
Módulo II. Gestão e Administração Social no Serviço Social
2.1. Modelos, Estratégias e organização da Prática Profissional
2.11. Distinção entre Administração e Gestão Social
2.1.2. Evolução Histórica dos diferentes modelos
2.1.3. A Gestão Social na Actualidade
2.2. Da Totalidade à Segmentação
2.2.1 Perspectivas Práticas dos diferentes modelos
2.3. Posicionamentos críticos e reflexivos
6.2.1.5. Syllabus:
Module I.-. Group Social Work
1.1 - Group: Characteristics, Operation and Structure
1.2 - The role of the social worker in working with small groups
1.2.1 - Methods of Social Intervention
1.2.2 - Operation of the procedure
2-Working with Groups and Group Dynamics
2..1 - Relationships the Connection and Disconnection
3 - Future perspectives
Module II. Management and Social Administration in Social Work
2.1. Models, Strategies and organization of Professional Practice
2.11. Distinction between Administration and Social Management
2.1.2. Historical Evolution of the different models
2.1.3. Social Management in our days
2.2. From the Totality to the Segmentation
2.2.1 Practical Perspective of the different models
2.3. Critical and reflective Positions
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A Unidade Curricular Metodologias e Práticas do Serviço Social II em estreita coerência com a Unidade Curricular de
Metodologias e Práticas do Serviço Social I parte da premissa que o Serviço Social enquanto disciplina e actividade
Profissional não deve ser encarada de uma forma estática, mas deve ter em conta a complexidade adequada aos
diversos campos, sujeitos e objectivos de intervenção social que exigem ao profissional o conhecimento destas
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estratégias de intervenção social de forma a responder eficazmente às diversas problemáticas e demandas sociais.
Nesta assunção, os objectivos da Unidade Curricular, bem como os conteúdos programáticos obedecem a esta lógica
intersectorial e multifacetada
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The Curricular Unit of Social Work Methodologies and Practice II in close consistency with the Curricular Unit of Social
Work Methodologies and Practice I assumes that Social Work Professional as an activity as well as a discipline should
not be seen from a static form, but should take into account their complexity suitable to the various fields, subjects
and targets of social intervention which requires from the professional the knowledge of social intervention strategies
in order to respond effectively to the various problems and social demands.
In this assumption, the objectives of the Course Unit, as well as the syllabus comply with this multi-sectorial logic.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino:
Exposição / informação dos conteúdos teórico-operativos por parte do docente;
Análise e debate em torno de textos e documentos;
Apresentação de casos práticos com especial relevo para a participação do aluno;
Trabalho de grupo, apresentação e discussão em plenário dos diferentes temas da Unidade Curricular.
Métodos de avaliação
Trabalho de Investigação com uma percentagem de 50% da nota final
Frequência com uma percentagem de 50% da nota final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies
• Exhibition / theoretical information content of operating by the teacher;
• Analysis and debate around the texts and documents;
• Presentation of case studies with particular emphasis on student participation;
• Working group, presentation and plenary discussion of various topics on the Course
Evaluation Method:
Research Work with a percentage of 50 to the final grade
Midterm Exam with a percentage of 50 to the final grade
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular pretende preparar os discentes para a compreensão dos princípios teóricos e operacionais
relativos aos diferentes níveis de atuação metodológica e operacional do Serviço Social; Discutir as grandes questões
inerentes aos contextos históricos, sociais e ideológicos que permitiram a mudança e a evolução nas práticas
profissionais do Serviço Social nos dois grandes eixos; Desenvolver a capacidade de análise crítica e
desenvolvimento de estratégias de reforço da autonomia do aluno e alargar o debate teórico-metodológico e histórico
do Serviço Social
Neste sentido, as metodologias de ensino possuem uma componente teórica e prática com principal ênfase para a
participação e envolvimento do aluno, uma vez que os objectivos da unidade curricular englobam, igualmente, uma
relação entre a teoria e a prática profissional que unicamente poderá ser apreendida com a junção destas duas
componentes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit intends to prepare the students to understanding the theoretical and operating principles on
different levels of methodological and operational performance of Social Work; discuss the major issues inherent to
historical, social and ideological change that has allowed the evolution in the professional practice of social work in
the two main axes; understanding the different operative approaches and methodologies of the profession of Social
Work in these contexts; extending the theoretical, historical and methodological discussions of social work
Like this, the teaching methods have a theoretical and practice dimension with main emphasis on the student
participation and involvement, since the targets of the course unit include also a relationship between theory and
practice that can only be understood with the addition of these two components
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ander-Egg, E; Aguilar, Mª (2002) Avaliação de Programas de Serviços e Programas Sociais. Lisboa: CPIHTS
Carmo, H (2000). Intervenção Social com Grupos. Lisboa: Universidade Aberta
Drucker, P (2004) Introdução à Administração. S. Paulo: Biblioteca Pioneira de Administração e Negócios
Ferreira, S (2009) A intervenção estratégica do terceiro sector in Revista Critica de Ciências Sociais, 84, 169-193.
Coimbra: CES
Giager, L (2009) Construyendo diálogos en torno a la economia solidária in Revista Critica de Ciências Sociais, 84, 81101 Coimbra: CES
Hespanha, P (2009) A metamorfose das economias Populares in Revista Critica de Ciências Sociais, 84, 50-65.
Coimbra: CES
Kisnerman, N (1986) Serviço Social de grupo: Uma resposta ao nosso tempo. Petropólis: Vozes
Laville, J (2009) A Economia Solidária: Um movimento internacional in Revista Critica de Ciências Sociais, 84, 7-49.
Coimbra: CES
Lawler, J & Bilson, A (2010) Social Work Management and LeaderShip: London: Routledge
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Mapa IX - Reabilitação em Populações Especiais
6.2.1.1. Unidade curricular:
Reabilitação em Populações Especiais
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marcelino Arménio Martins Pereira - TP-30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luciana Maria Lopes Sotero, Horas de contacto – 7,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luciana Maria Lopes Sotero, Contact hours - 7,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da uc o aluno deve estar apto a: Enquadrar/analisar com espírito crítico a evolução e tendências atuais da
legislação/políticas sociais da reabilitação no país; Conhecer a diversidade/prevalência dos diferentes grupos de
populações especiais; Caracterizar do ponto de vista semiológico/epidemiológico/nosográfico os grupos especiais da
população com: dificuldades de aprendizagem;deficiências sensoriais (visão e audição);deficiências motoras
(paralisia cerebral);deficiência mental;doença mental; Conhecer as dificuldades/desafios da intervenção com doentes
mentais, com destaque às intervenções psicoeducativas e comunitárias; Conhecer métodos/técnicas (com base nas
teorias do desenvolvimento humano e sistemas sociais) que permitam dinamizar/mobilizar recursos com o objetivo de
proporcionar respostas atempadas e adequadas, perspetivando um projecto de reabilitação integrado e realista;
Participar na planificação e execução de projetos terapêuticos de reabilitação/habilitação
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of UC students should be able to: Frame / critically analyze the evolution and current trends in legislation /
policies of social rehabilitation in the country; Knowing the diversity / prevalence of the different groups of special
populations; characterize the semiological point of view / epidemiological / nosographic special groups of population
with: learning disabilities, sensory impairments (vision and hearing), motor disability (cerebral palsy), mental
deficiency, mental illness, know the difficulties / challenges of the intervention with the mentally ill, with emphasis on
psychoeducative interventions and community; Meet methods / techniques (based on theories of human development
and social systems) that allow dynamic / mobilize resources in order to provide timely and appropriate responses,
perspetivando a rehabilitation project integrated and realistic; Participate in planning and execution of projects
therapeutic rehabilitation / habilitation
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1) Conceitos de deficiência, incapacidade e desvantagem; 2) Conceito de reabilitação de acordo com a OMS; 3)
Conceito de NEE; 4) Enquadramento legal e políticas sociais da reabilitação em Portugal; 5) Dificuldades de
aprendizagem: definições e etiologias mais relevantes; estratégias de reabilitação; 6) Deficiência visual:
taxionomia/etiologia; regularidades no desenvolvimento cognitivo e socioafetivo; estratégias de reabilitação; 7)
Deficiência auditiva: taxionomia/etiologia; estratégias de reabilitação; 8) Paralisia cerebral: taxionomia/etiologias mais
relevantes e estratégias de reabilitação; 9) Deficiência mental: taxionomia/etiologia; regularidades no desenvolvimento
cognitivo e socioafetivo; estratégias de reabilitação; 10) Saúde mental e respostas institucionais: análise do Relatório
sobre a Reestruturação e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde Mental em Portugal (2007-2016); 11) Intervenções
psicoeducativas na doença mental; 12) Intervenções comunitárias na doença mental.
6.2.1.5. Syllabus:
Concepts of impairment, disability and handicap, 2) Concept of rehabilitation according to the WHO, 3) Definition of
SEN; 4) Legal and social policies of rehabilitation in Portugal; 5) Learning disabilities: definitions and relevant
etiologies, strategies rehabilitation; 6) visual impairment: taxonomy / etiology; regularities in the socio-emotional and
cognitive development, rehabilitation strategies, 7) hearing loss: taxonomy / etiology; rehabilitation strategies; 8)
cerebral Palsy: taxonomy / relevant etiologies and rehabilitation strategies , 9) mental retardation: taxonomy / etiology;
regularities in the socio-emotional and cognitive development; rehabilitation strategies; 10) mental health and
institutional responses: analysis of the Report on the Restructuring and Development of mental Health Services in
Portugal (2007-2016); 11) psychoeducative interventions in mental illness; 12) Community interventions in mental
illness.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A explicitação dos conceitos patentes nos pontos 1 a 12 do programa, permitirão enquadrar teoricamente e com rigor
a intervenção no campo da reabilitação psicoeducativa e psicossocial; assegurarão os fundamentos para um
posicionamento crítico e fundamentado sobre as práticas de reabilitação psicossocial e constituirão, em simultâneo,
as bases para o planeamento e implementação de intervenções adequadas por parte dos assistentes sociais que irão
trabalhar em contextos educativos e de saúde mental.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The details of the patent concepts in points 1 to 12 of the program will establish a theoretical framework and rigorous
intervention in the field of psychoeducational and psychosocial rehabilitation; ensure the foundations for a critical and
based on the practices of psychosocial rehabilitation and will be simultaneously the basis for planning and
implementing appropriate interventions by social workers who will work in educational and mental health.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino incluem as aulas expositivas, técnicas audiovisuais, visita a uma instituição de reabilitação
(Centro de Paralisia Cerebral de Coimbra e Hospital Psiquiátrico Sobral Cid).
A avaliação nesta unidade curricular será uma média ponderada, arredondada às décimas, do somatório da nota do
exame teórico (50%) com avaliação dos trabalhos efectuados ao longo do semestre (50%). que incluem, entre outros:
(i) relatório de uma visita de Estudo a uma Instituição de Reabilitação. (ii) ) Análise crítica de um dos seguintes
documentos: i) Dec.-Lei nº3/2008 de 7 de Janeiro, diploma que define os apoios especializados para crianças e jovens
com Necessidades Educativas Especiais permanentes; ii) Dec. Lei nº38/2004 de 18 de Agosto, diploma que define a
prevenção, habilitação, reabilitação e participação das pessoas com deficiência
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods include lectures, audiovisual techniques, visit to a rehabilitation institution (Cerebral Palsy Center
of Coimbra Psychiatric Hospital Sobral Cid).
The assessment in this course will be a weighted average, rounded to one decimal place, the sum of the note of the
theory test (50%) with evaluation of work done during the semester (50%). which include, among others: (i) report a
study visit to a rehabilitation institution. (ii)) Critical analysis of one of the following documents: i) Decree-Law No.
3/2008 of 7 January, a diploma that defines the support specialist for children and young people with Special
Educational Needs permanent ii) Decree Law No. 38/2004 18 August, a diploma that defines prevention, habilitation,
rehabilitation and participation of people with disabilities
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas expositivas fornecerão os fundamentos para o aluno enquadrar com rigor as práticas de reabilitação com
populações especiais e caracterizar do ponto de vista etiológico, semiológico, epidemiológico e nosográfico os
grupos estudados. O recurso a técnicas audiovisuais, servirão fundamentalmente para os alunos (i) conhecerem os
métodos e técnicas que permitem planificar uma intervenção; (ii) identificarem e caracterizarem os principais
instrumentos/recursos utilizados. As visitas de estudo serão oportunidades para os alunos analisarem criticamente as
limitações e problemas que se colocam à prática do técnico de serviço social neste domínio.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures provide the rationale for the student to frame accurately the rehabilitation practices with special
populations and characterize the etiological point of view, semiological, epidemiological and nosographic groups. The
use of audiovisual techniques, primarily to serve the students (i) know the methods and techniques to plan an
intervention, (ii) identify and characterize the major tools / resources used. The study visits will be opportunities for
students to critically analyze the limitations and problems that arise in the practice of social welfare officer in this area.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bautista, R. (1999). Necesidades educativas especiales. Málaga: Ediciones Aljibe.
Hodapp. R. M. (1998). Development and disabilities: Intellectual, sensory and motor impairments. New York: Cambridge
University Press..
Navarro Gongora, J. (1996) Famílias com personas discapacitadas: características y fórmulas de intervención.
Valladolid: Junta De castilla Y León.
Rodrigues, D. (2001). Educação e diferença: Valores e práticas para uma educação inclusiva. Porto: Porto Editora.
Belloso, J., Garcia, B. & Prado, E. (2000). Intervención psicoeducativa en un centro de rehabilitación psicosocial. Ver.
Asoc. Esp. Neuropsiq., XX, 73, 23-40.
McFarlane, W., Dixon, L., Lukens, E. & Lucksted, A. (2003). Family psychoeducation and schizophrenia: a review of the
literature. Journal of Marital and Family Therapy, 29, 2, 223-245.
Ministério da Saúde (2007). Relatório sobre a Reestruturação e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde Mental em
Portugal (2007-2016). (http://www.min-saude.pt)

Mapa IX - Questões Psicossociais do Envelhecimento
6.2.1.1. Unidade curricular:
Questões Psicossociais do Envelhecimento
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Maria Baptista Mendes Pedroso de Lima- TP- 12.5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Albertina Lima de Oliveir TP- 12,5;
Cristina Maria Coimbra Vieira - 12.5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Albertina Lima de Oliveira; Cristina Maria Coimbra Vieira
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender/discutir os principais determinantes do desenvolvimento/envelhecimento e os princípios que regem o
desenvolvimento psicossocial do adulto;identificar/descrever o fenómeno do envelhecimento sob diversas
perspetivas: demogr., biológ., psicol./cognitiva, social, familiar e institucional;compreender a importância da
promoção do envelhecimento ativo nas sociedades atuais e conhecer os fatores que o determinam;compreender as
formas de discriminação de pessoas idosas e delinear propostas de intervenção para as
combater;compreender/discutir a institucionalização, identificando os fatores promotores de qualidade de vida neste
contexto;identificar diferentes contextos e possibilidades de intervenção, para melhoria da qualidade de vida das
pessoas idosas;reconhecer sinais de abuso/maus tratos contra idosos/conhecer como intervir face a estas
situações;compreender/refletir criticamente sobre o papel do técnico de SS, considerando que o envelhecimento é
também um fenómeno psicossocial
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand/discuss the main determinants of development /ageing as well as the principles that govern adult’s
psychosocial development; identify and to describe the phenomenon of ageing from different perspectives: demog.,
biolog., psychol./cognitive, social, family and institutional perspective; understand the importance of promoting active
ageing in post modern society and to know its determinant factors; understand the different forms of discrimination
towards older people, to delineate intervention proposals designed to eliminate them; understand and discuss the
reality of institutionalization, identifying the factors that promote quality of life in this context; identify different
contexts and possibilities of intervention, to promote elderly quality of life; recognize the signs of abuse and
mistreatment against older people and know how to deal with these situations; understand/critically reflect on the role
of a social worker concerning ageing also as a psychosocial phenomena
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O curso da vida – O desenvolvimento humano na idade adulta: Uma introdução.
2. O envelhecimento na perspectiva demográfica, a nível nacional e mundial.
3. O envelhecimento biológico.
4. O desenvolvimento intelectual do adulto e idoso e sua relação com o envelhecimento.
5. O envelhecimento ativo: factores associados e principais determinantes.
6. Mudanças na família associadas ao envelhecimento.
7. A prestação de cuidados a idosos em contexto familiar como uma esfera de acção predominantemente feminina.
8. A representação social do envelhecimento.
9. Questões de género e envelhecimento.
10. O fenómeno da institucionalização.
11. Âmbitos e contextos de intervenção com populações idosas.
12. Maus tratos e abuso na velhice.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The course of life - Human development in adulthood: An Introduction.
2. Ageing according to demographic perspective: national and international data.
3. Biological ageing.
4. The intellectual development of adults and older people and its relation with the ageing process.
5. Active ageing: associated factors, main determinants and forms of its promotion.
6. Changes in family life related to the ageing process.
7. The caring of the elderly in the family context as a predominantly feminine sphere of action.
8. Social representation of ageing.
9. Gender issues and ageing.
10. The institutionalization phenomena.
11. Contexts and intervention fields with older populations.
12. Mistreatment and abuse in old age.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O ponto 1 do programa pretende contribuir para situar o fenómeno do envelhecimento numa perspetiva abrangente e
ao longo do ciclo de vida (1ºobjectivo da uc). Os pontos 2, 3, 4, 6, 7 e 10 têm como principal propósito criar bases
concetuais que permitam uma leitura fundamentada da complexidade do processo de envelhecimento, a partir das
suas múltiplas dimensões e perspectivas (2ºobjetivo). Os pontos 5, 8, 9, 11 e 12, acentuando a vertente aplicada,
destinam-se a desenvolver nos estudantes conhecimentos e competências de intervenção, a nível da promoção do
envelhecimento ativo, do combate aos estereótipos associados ao envelhecimento, da melhoria do bem-estar dos
idosos institucionalizados e do combate aos maus tratos e abuso na velhice, através da elaboração de planos de
intervenção (objetivos 3 a 7). O objetivo 8 está implicado em todos os tópicos do programa, através da reflexão em
torno do papel do profissional de serviço social no âmbito das problemáticas abordadas
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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Point 1 of the program aims to contribute to situate the phenomenon of ageing in a global perspective and throughout
the life cycle (1st objective of the c. unit). The points 2, 3, 4, 6, 7 and 10 have, as their main purpose, the creation of
conceptual bases, allowing the students to know and to ground the ageing process in its complexity, considering its
multiple dimensions and actual perspectives (2nd objective). Points 5, 8, 9, 11 and 12, reinforcing the applied
component, intend to develop knowledge and intervention skills in the spheres of the active ageing promotion,
combating stereotypes associated with ageing, the improvement of the well-being of institutionalized elderly and
combating mistreatment and abuse in old age (3th to 7th objectives). The objective 8 is involved in all topics of the
program, through the reflection around the role of the social service professional in the context of the contents
addressed.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas são diversificadas, recorrendo-se a uma combinação de ensino
transmissivo, questionamento socrático, demonstrações, visionamento de filmes/recursos web e a trabalho
cooperativo dos alunos através de discussões em pequenos grupos em sala de aula.
A avaliação compreende 2 tipos de provas (tipo A e tipo B), sendo realizadas 2 provas teóricas (tipo A), uma durante o
semestre e outra no final do mesmo, para quem estiver em regime de avaliação periódica, correspondentes a 15
valores, e uma prova de tipo B, a qual consiste num trabalho individual de revisão da literatura sobre um tema
enquadrado no programa da unidade curricular com a respectiva proposta de intervenção, correspondente a 5 valores.
Quem se encontrar em regime de avaliação final, de acordo com as normas de avaliação vigentes na FPCE-UC, realiza
um exame teórico cotado para 20 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies in this curricular unit are diverse. A combination of traditional methods (lecture), and more
active ones are used, such as Socratic questioning, demonstrations, viewing of movies/web resources and small
group discussions in classroom.
The evaluation comprises 2 types of evidence (type A and type B), being carried out 2 theoretical examinations (type A
– test and midterm exam), one during the semester and another at its end (for students in periodic assessment),
corresponding to 15 values, and a type B evaluation, which consists of an individual work of literature review about a
subject of the programme with an intervention proposal, corresponding to 5 values. Those students who are in the
final assessment scheme, in accordance with the evaluation regulation prevailing in FPCE-UC, perform a theoretical
examination corresponding to 20 values (type A – exam).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino de base transmissiva destinam-se a apresentar os conteúdos concetuais fundamentais da
unidade curricular. Conjuntamente, o recurso ao questionamento socrático e às discussões em grupo pretende
mobilizar os conhecimentos, crenças e perspectivas dos alunos sobre os assuntos em causa de modo a criar-se a
oportunidade para desenvolver ideias e perspectivas mais consistentes e cientificamente fundamentadas. As
demonstrações e visionamento de filmes/recursos web pretendem contribuir para aprofundar a compreensão dos
assuntos e o desenvolvimento de competências numa perspectiva aplicada
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Traditional lecture methodologies are planned to present the fundamental conceptual contents of the CU. Jointly, the
use of Socratic questioning and group discussions methods aim to mobilize students’ knowledge, beliefs and
perspectives about the topics in the program, in order to create the opportunity to develop ideas and perspectives
more consistent, accurate and scientifically grounded. Demonstrations and viewing of movies/web resources aim to
contribute to deepen the students’ understandings and the development of skills in an applied perspective.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Johnson, M. et al. (2005). The Cambridge handbook of age and ageing. Cambridge: CUP.
Fernandez-Ballesteros, R.(2002). Colección vivir com vitalidade. Madrid: Ed. Pirámide.
Lima, M. P. (2006). Posso participar. Porto: Âmbar
Merriam, S. B., Caffarella, R.S.& Baumgarten(2007). Learning in adulthood: A comprehensive guide. San Francisco:
Jossey-Bass.
Simões, A. (2006). Factos e factores do desenvolvimento intelectual do adulto. Psychologica, 42, 25-43
Simões, A. (2006). A nova velhice: Um novo público a educar. Porto: Ambar.
Simões, A., Lima, M.P., Vieira, C. M. C., Ferreira, J.A., Oliveira, A. et al. (2006). Promover o bem-estar dos idosos.
Psychologica, 42, 115-131.
Vandenplas-Holper, C. (2000). Desenvolvimento psicológico na idade adulta e durante a velhice: Maturidade e
sabedoria. Porto: Ed. ASA.
Vieira, C.C. (2008). Estereótipos de género. In A. Rubim & N. Ramos (Orgs.). Estudos da cultura no Brasil e em Portugal
(217-250). Salvador: Ed. Edufba

Mapa IX - Laboratório Social I
6.2.1.1. Unidade curricular:
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=457edaf7-fd85-858e-dc1d-4f26ed01170f&formId=b4deb080-0e96-7e05-6009… 87/208

23/01/2020

ACEF/1112/0110157 — Guião para a auto-avaliação

Laboratório Social I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Clara Maria Rodrigues da Cruz Silva Santos - TP- 22,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos Gerais:
- Identificar o perfil identitário da profissão de Serviço Social e os seus campos de actuação
-Clarificar e potencializar competências profissionais associadas à análise, operatividade e comunicação;
-Promover a reflexão, crítica e fundamentada sobre os valores e princípios estruturantes da profissão de Serviço
Social;
Competências:
-Compreender os conteúdos e limiares de diferentes competências profissionais;
-Fundamentar e contextualizar as análises em função de distintas aproximações paradigmáticas;
-Reconhecer, refletir e debater de forma reflexiva os princípios e valores estruturantes da Profissão de Serviço Social
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Global Objectives:
- Identify the identity profile of the profession of social work and its fields of action
- Clarify and enhance professional skills associated with analysis, operability and communication;;
-Promote critical and reasoned reflection about social work values and principles which are constitutions od Social
Work Profession;
LEARNING OUTCOMES:
-Understanding the contents and professional skills from different threshold;
-Understand the contents of the different thresholds and professional skills;
- Identify and understand the complex system approach in the analysis of professional practice
- Recognize, reflect and discuss in a reflexive way the principles and values structuring of the Profession of Social
Work
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.A Construção do Perfil Identitário Profissional do Serviço Social
1.1.Valores e Princípios da Profissão em Serviço Social: o que é ser Assistente Social?
1.2.Standards Internacionais de Qualidade: o que é aprender e intervir com qualidade?
2.Competências e Perfis Profissionais
2.1.Contextos de Trabalho e perfis profissionais
2.2. Competências profissionais
6.2.1.5. Syllabus:
1.The construction of Professional identity Profile of Social Work
1.1. Values and principles of the Social Work Profession: What is to be a social worker?
1.2. Quality International Standards: what is to learn and intervene with quality?
2.Skills and Professional Profiles
2.1.Work contexts and professional profiles
2.2.Professional competencies
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O Laboratório Social I, em consonância com os objetivos preconizados para os restantes Laboratórios Sociais, visa
contribuir para o desenvolvimento de competências transversais no domínio da formação em Serviço Social. Assim
sendo, no primeiro Laboratório serão priorizadas estratégias tendentes à exploração de competências de cariz
conceptual e analítico, sob uma focalização de complexidade no estudo e compreensão das problemáticas e
intervenção social atual. Neste sentido os conteúdos programáticos estão construídos em torno de duas dimensões
fundamentais: a primeira prende-se com o enquadramento analítico, operativo e heurístico da prática profissional de
acordo com os referenciais nacionais e internacionais, a segunda, numa perspetiva mais micro, visa o
desenvolvimento, a reflexão e análise de competências individuais e profissionais que potenciam uma prática
profissional mais consistente, reflexiva e adequada à complexidade dos problemas e das sociedades actuais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The Social Laboratory I, consistent with the objectives established for the remaining Social Laboratories, seeks to
contribute to the development of transversal skills in the field of social work training. Thus, will be first given priority to
exploring strategies oriented to conceptual and analytical skills, focusing on the study of complexity and
understanding of current issues and social intervention. In this sense the syllabus is built around two key dimensions:
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the first is concerned with the analytical, operational and heuristic framework practice professional in accordance with
national and international references; the second, in a micro perspective, aims at developing , reflection and analysis
the individual and professional skills that enhance professional practice more consistent, thoughtful and appropriate
to the complexity of the problems and societies today
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método de ensino:
Exposição / informação dos conteúdos teórico-práticos por parte do docente;
Análise e debate em torno de textos e documentos;
Apresentação de narrativas profissionais com especial relevo para a participação do aluno;
Trabalho de grupo, apresentação e discussão em plenário dos diferentes temas da Unidade Curricular
Métodos de avaliação:
- Trabalho de Síntese com construção electrónica de Portfólio de Competências utilizando a aplicação mybooks ou
outras que os estudantes prefiram - 70% da nota final
- Mini teste com uma questão ou um caso para o aluno desenvolver – 30%
- Exame final sempre que o aluno não opte por uma avaliação contínua da Unidade Curricular – 100%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching Method:
Oral exposition / information of theoretical and practical contents by the teacher;
Analysis and debate about texts and documents;
Presentation of professional narratives with special emphasis on student participation;
Group work, presentation and plenary discussion of various topics on the Course Unit
Evaluation Methods:
- Synthetics Works with construction of an Electronic Competency Portfolio using the application “mybooks” or other
that students prefer - 70% of final grade
- Mini Test with a question or a case for the student to develop - 30%
- Final exam when the student does not opt for a continuous evaluation of the Course Unit - 100%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
De acordo com a filosofia da Unidade curricular é dado grande relevo à capacidade de sistematização e reflexão do
aluno na construção individual ou em grupo de um documento que reúna, a seu ver, as competências gerais e
especificas do profissional de Serviço Social. Neste caso, os trabalhos práticos de constante renovação, apresentação
e discussão facilitam a apropriação dos conhecimentos por parte dos alunos bem como promovem as competências
de análise reflexiva e de crítica. Neste contexto não nos parece adequado um trabalho de reprodução dos
conhecimentos adquiridos pela componente prática e interactiva da unidade curricular. O pequeno teste de análise
permite individualizar a avaliação que tende a diluir-se nos trabalhos de grupo, permitindo ao docente compreender/
avaliar como os vários conteúdos foram apropriados pelos alunos
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the philosophy of the course unit is given great emphasis on the student’s ability to systematize and
reflection which is visible in the student's individual or group work document construction, containing, in his view, the
general and specific skills of a social worker professional. In this case, a practical work of constant renewal,
presentation and discussion facilitates the knowledge appropriation by students and promote the critical and reflexive
skills. In this context does not seem adequate a work which the main purpose was the information reproducing but a
practical and interactive work as an evaluation method. The small test allows an individualized analysis assessment
that tends to blur in the work group, allowing the teacher’s awareness of the different appropriated contents were
effectively done by students
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Becket, C. (2006). Essential Theory for Social Work Practice. London: Sage.
Carmo, H. (coord) et al (1996). Exclusão Social : Rotas de Intervenção. Lisboa:ISCSP.
Dias, A (1999) Um discurso sobre as Ciências. Revista Interacções nº1. Coimbra: Editora Quarteto
Morin, E. (2008). Introdução ao Pensamento Complexo. Lisboa: Instituto Piaget (5ªEd.).
Netting, F; Kettner, P; McMurtry, S & Thomas, M (2011) Social Work: Macro Practice . New Jersey: Pearson Edition (5th
Edition)
NASW Standards for Social Work Case Management Prepared by the Case Management Standards Work Group
NASW Board of Directors, June 1992 available in http://www.ifsw.org/p38002163.html .
O’Hagan, K (ed.) (1996). Competence in Social Work Practice. A practical guide for professionals. London: Jessica
Kingsley Publ..
Santos, C (2009) Rostos de uma profissão: A Identidade Profissional do Serviço Social em Portugal. Coimbra: Ed.
Quarteto
Santos, C (2011) Profissões e Identidades Profissionais. Coimbra: IUC.

Mapa IX - Contextos Sociais de Desigualdades e Exclusão
6.2.1.1. Unidade curricular:
Contextos Sociais de Desigualdades e Exclusão
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=457edaf7-fd85-858e-dc1d-4f26ed01170f&formId=b4deb080-0e96-7e05-6009… 89/208

23/01/2020

ACEF/1112/0110157 — Guião para a auto-avaliação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque - TP- 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mestre Sónia Cristina Mairos Ferreira (1 hora/ semestre) - TP- 15
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Sónia Cristina Mairos Ferreira (1 hour/ semester)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A uc de CSDE pretende contribuir para a análise/compreensão crítica dos fundamentos sociológicos e ideológicos de
diferentes conceções de desigualdade; as fronteiras concetuais das noções de injustiça, desigualdade e diferença,
bem como a relevância que possuem na retórica politico-social contemporânea; a diferenciação/complementaridade
entre as noções de precariedade, vulnerabilidade, pobreza e exclusão; os pressupostos inerentes a diferentes
abordagens de pobreza/exclusão e respetivos processos sociopolíticos de regulação; os fatores que concorrem,
direta/indiretamente, para desigualdades múltiplas no acesso e usufruto de diferentes sistemas sociais; a
multidimensionalidade da problemática da situação de sem-abrigo como exemplificativa de processos excludentes.
Tais referenciais constituem-se como elementos para a fundamentação de objectivos/processos de intervenção do
Serviço S. como agente de promoção de Justiça Social e de supressão/minimização de desigualdades
socioeconómicas
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The uc of CSDE intends to contribute to the analysis / critical understanding of the sociological and ideological
foundations of different conceptions of inequality; the conceptual borders of the notions of injustice, inequality and
difference, as well as their relevance in contemporary social-political rhetoric; the differentiation / complementarity
between the notions of insecurity, vulnerability, poverty and exclusion; the assumptions inherent to different
approaches to poverty / exclusion and respective socio-political processes of regulation; the factors that contribute,
directly / indirectly, to multiple inequalities in access to and enjoyment of different social systems, and the
multidimensionality of the problem of the homeless situation as example of exclusionary processes. These references
constitute themselves as basic elements of the S. Work objectives / processes of intervention as a promoter of social
justice and elimination / minimization of socio-economic inequalities.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. DESIGUALDADES E PRECARIZAÇÃO
Conceptualização e teorias explicativas das desigualdades
Vulnerabilidade, dinâmicas e fatores actuais de precarização
Desigualdade, injustiça e sofrimento social.
II. POBREZA E EXCLUSÃO (ÕES)
Abordagens ideológicas e sociológicas da pobreza: leituras clássicas e inovadoras
A retórica da exclusão: potencialidades e ambiguidades
Contextos Sociais e Populações.
III. CONTEXTOS SOCIAIS E VIVENCIAIS DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO: O EXEMPLO DOS SEM-ABRIGO
A situação de sem-abrigo: renovadas leituras
Diferentes perspectivas contemporâneas sobre o percurso de emergência, manutenção e abandono da situação de
sem-abrigo
A multidimensionalidade dos fenómenos de desigualdade nas pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo
Implicações múltiplas da(s) vivência(s) em situação de sem-abrigo na trajectória de vida das pessoas que a
experienciam e daqueles que integram as suas redes de relações.
6.2.1.5. Syllabus:
I. Inequalities and Precarious Contexts
-Conceptualization and explanatory theories of inequality
-Vulnerability, current dynamics and factors of instability
-Inequality, social injustice and suffering.
II. Poverty and Exclusion(s)
-Ideological and sociological approaches of poverty: classical and innovative readings
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-The rhetoric of exclusion and potential ambiguities.
-Social contexts and populations
III. Social Contexts of Vulnerability and Exclusion: The Example of the homeless
-The situation of homelessness: renewed readings for its understanding and analysis
-Different perspectives on the contemporary route emergency, maintenance and abandonment of the situation of
homeless
-The multidimensionality of the phenomena of inequality in people who are in a situation of homelessness
-Implications of the multiple (s) experience (s) in a situation of homelessness in the path of life that they experience
and of those that integrate its social network.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A precisão de conceitos e respetivas implicações para a compreensão complexa das realidades atuais e das fraturas e
ambiguidades que comportam é assegurada nos módulos um e dois da unidade curricular. Nestes procurar-se-á não
apenas explanar as diferentes correntes e perspectivas inerentes à definição/ análise das desigualdades,
precariedade, vulnerabilidade, pobreza e exclusão, mas também posicionar criticamente os fundamentos das mesmas,
das sociedades nas quais emergem e dos grupos populacionais afetados. Particular relevo será dado à reflexão em
torno da Questão Social Contemporânea. As dimensões sociais, políticas e económicas, que permitem compreender
as problemáticas emergentes e as respostas políticas constituirão o núcleo da reflexão sobre os processos/objetivos
da intervenção social atual. O módulo III pretende explorar de forma mais profunda as problemáticas/leituras inerentes
à situação de sem-abrigo, no sentido de exemplificar dinâmicas multidimensionais de exclusão.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The accuracy of the concepts and the respective implications for understanding the current realities and complex
fractures and ambiguities is guaranteed on the modules one and two of the curricular unit. In these modules the aims
are not only to explain the different streams and perspectives inherent in the definition / analysis of inequality,
insecurity, vulnerability, poverty and exclusion, but also to place critically their foundations, the societies in which they
emerge and the population groups affected. Particular emphasis is given to the reflection about the Contemporary
Social Issue. Social, political and economic domains, which allow to understand the emerging issues and policy
responses will form the core of reflection on the processes / objectives of the current social intervention. Module III will
explore more deeply the problems / readings inherent to the situation of homelessness, in order to illustrate
multidimensional dynamics of exclusion.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para prossecução dos objectivos da uc, as diversas aulas procurarão combinar estratégias de ensino diferenciadas:
Exposição dos conteúdos teoricometodológicos centrais; Análise/ debate em torno de textos/ temas seleccionados;
análise de casos e material audiovisual; Aulas práticas. De acordo com as Normas de Avaliação da FPCE-UC propõemse duas modalidades de avaliação à escolha dos discentes: a) avaliação periódica: enquadra obrigatoriamente duas
frequências (provas de tipo A) cotadas para 15 valores e uma recensão crítica de um texto seleccionado (prova de tipo
B) cotada para 5 valores. Em cada uma das provas o estudante deverá obter um mínimo de 40% da cotação que lhes é
atribuída. A recensão pode ser elaborada individualmente ou em em grupos até 3 estudantes e pode ser entregue até
ao dia do exame referente à época normal; b) avaliação final: exame final comportando toda a matéria leccionada (20
valores) a realizar na(s) época(s) normal e/ou de recurso.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
To achieve the objectives of the curricular unit, the various classes seek to combine different teaching strategies: the
exposure of theoretical-methodological contents; analysis / debate around texts / selected topics, analysis of cases
and audiovisual materials, practical lessons. According to the Assessment Standards of FPCE-UC are proposed two
methods of assessing the choice of students: a) periodic assessment: two frequencies (type A) valued with 15 values,
a critical review of a selected text (type B) valued to 5 values. In each test the student must obtain a minimum of 40% of
the total quotation attributed to them. The recension may be made individually or in groups of three students and can
be delivered until the day of the exam on the regular season, b) final evaluation: final exam comprising all matter
taught (20 values) to be held in time (s) of normal and / or appeal exams.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino adoptadas permitem combinar uma dimensão mais teórica de precisão e aprofundamento
concetual, com uma dimensão mais prática de aplicação e ilustração de conhecimentos necessária à compreensão
por parte dos estudantes das implicações concretas e complexas dos conceitos estudados. Deste modo, pretende-se
que no termo da unidade curricular o estudante seja capaz de:analisar criticamente os fundamentos das
desigualdades nas sociedades atuais; ponderar as dimensões e factores múltiplos que concorrem para a existência de
desigualdades no acesso e usufruto de diferentes sistemas sociais; compreender os processos de precarização nos
contextos contemporâneos e os impactos nas vivências individuais e societais; compreender e ponderar criticamente
os pressupostos subjacentes a diferentes leituras científicas e políticas da pobreza e da exclusão; analisar
criticamente a retórica da exclusão e a relação com as desigualdades; compreender a articulação complexa de fatores
e vivências no âmago de diferentes modos de vida de populações vulneráveis e/ou excluídas, nomeadamente de
pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo. A componente de debate no contexto da aula e de treino de
competências de observação, de análise objetiva e de fundamentação crítica de pontos de vista constituir-se-ão como
elementos estruturantes de aulas práticas em torno de casos concretos, documentos, estatísticas, material de
imprensa e audiovisual.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods adopted allow to combine a more theoretical dimension and to depth conceptual precision, with
a more practical application and illustration of knowledge necessary for understanding by students the concrete and
complex implications of the concepts studied. Thus, it is intended that at the end of the course the student will be able
to: critically analyze the reasons for the inequalities in society today, consider the multiple dimensions and factors that
contribute to the existence of inequalities in access to and enjoyment of different social systems; understand the
processes of impoverishment in contemporary contexts and the impact on individual and societal experiences,
understand and critically examine the assumptions underlying the different readings of scientific and political
exclusion and poverty; critically analyze the rhetoric of exclusion and related inequalities; understand complex
articulation of the core factors and experiences of different ways of life of vulnerable and/or excluded populations,
including people who are in a situation of homelessness. The component of the debate in the context of classroom and
the training of observation skills, objective analysis and critical reasoning of views will be set up as the structuring
elements of practical lessons about specific cases, documents, statistics, press material and audiovisual media.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alekseeva, L. S. (2005). The homeless as objects of social discreditation. Sociological Research, 44(4), 6-21.
Biswas-Diener, R. & Diener, E. (2006). The subjective well-being of the homeless, and lessons for happiness. Social
Indicators Research, 76, 185-205.
Cingolani, P. (2005). La Précarité. Paris: PUF.
Clavel, G. (2004). A sociedade da exclusão. Compreendê-la para dela sair. Porto: Porto Ed.
Costa, B. da (2005). Exclusões Sociais. Lisboa: Gradiva.
Fitoussi, J.P. & al. (1997). A nova era das desigualdades. Oeiras: Celta Editora.
Mayes, D.G. et al. (eds.) (2001). Social Exclusion and European Policy. Cheltenham/UK: Edward Elgar Publishing
Limited.
Nogueira, S. M. & Ferreira, J. A. (2007). A realidade psicossocial dos sem-abrigo: breve contributo para a sua
caracterização. Revista Portuguesa de Pedagogia, 41(3), 195-206.
Paugam, S. (2003). A Desqualificação Social. Porto: Porto Ed.
Paugam, S. (2005). Les formes élémentaires de la pauvreté. Paris : PUF

Mapa IX - Seminário
6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Helena da Silva Neves dos Santos Almeida
Clara Maria Rodrigues Cruz Silva Santos
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
Jacqueline Ferreira Marques
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Helena da Silva Neves dos Santos Almeida
Clara Maria Rodrigues Cruz Silva Santos
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
Jacqueline Ferreira Marques
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Unidade Curricular Seminário destina-se exclusivamente ao acompanhamento dos alunos que se encontram em
estágio curricular e preconiza os seguintes objectivos: Identificar e compreender os diversos enquadramentos
(normativos, organizacionais e sistémicos) da intervenção dos profissionais de Serviço Social nos diferentes
contextos institucionais; Identificar e compreender diferentes perspectivas de análise das problemáticas/ situações e
seus impactos na intervenção sócio-profissional; Identificar as metodologias e técnicas de intervenção utilizadas no
quotidiano profissional; Identificar e compreender regularidades e diferenças no domínio dos processos e técnicas de
intervenção em contextos institucionais distintos; Reflectir sobre a autonomia relativa dos profissionais de Serviço
Social, ponderando as margens de liberdade e os constrangimentos do contexto social, político e institucional
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit Seminar is intended solely for the monitoring of students who are in curricular internship and
engages the following objectives: to identify and understand the various rules (regulatory, organizational and
systemic) of the professional of social work intervention in different institutional contexts; to identify and understand
different perspectives of issues/problems/situations analysis and their impact on socio-professional intervention; to
identify methodologies and intervention techniques used in everyday work; to identify and understand regularities and
differences in processes and techniques of intervention in different institutional contexts; to reflect on the relative
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autonomy of the social work professional, considering the margins of freedom and the constraints of the social,
political and institutional frames
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O Programa Genérico está estruturado em torno de 3 Eixos Centrais:
I - Análise de Aspectos Transversais e Orientações Gerais:
-Informações/ orientações gerais sobre o enquadramento do processo de estágio (Normas; Guia do Estagiário;
Contratualização);
-Orientações e acompanhamento para/na elaboração de Documentos de Estágio (Plano de Estágio, Caracterização
sócio-institucional e profissional, Plano Detalhado de Escrita do Relatório Final de Estágio)
II - Contextos sociais e institucionais de intervenção
-Espaços e Dinâmicas sócio-institucionais
-Problemáticas Sociais de enquadramento
III - Aprendizagens e Competências de intervenção
-Contextos Profissionais e Metodologias de Intervenção
-Contextos Profissionais: Especificidades e Constrangimentos
6.2.1.5. Syllabus:
The generic syllabus is structured around three central axis:
I - Analysis of Transversal Issues and General Orientations
-Information / guidelines on the process of stage (Standards; Guide Trainee, Contracts);
-Guidelines and monitoring for / in the preparation of internship documents (Stage Plan, Socio-institutional and
professional characterization, Detailed Plan Writing of the Stage Final Report)
II - Social and institutional contexts of intervention
-Spaces and socio-institutional dynamics
-Framing Social Issues
III - Learning and Intervention Skills
-Professional Contexts and Methods of Intervention
-Professional Contexts: Specificity and Constraints
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular destina-se a acompanhar a aprendizagem dos estudantes ao longo do respectivo estágio. Desse
modo, centra-se numa dimensão informativa e numa dimensão de construção/ consolidação de competências
profissionais a partir de autoanálises, por parte dos estudantes, do contexto de estágio e dos processos de
intervenção, de autoavaliação de dificuldades e possibilidades e de discussão crítica de aspetos transversais
(procura, metodologias, populações, políticas) em diferentes contextos de estágio integrados na mesma área de
intervenção.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit is intended to monitor student’s learning throughout their internship. Thus, it focuses on an
informational dimension and a dimension of construction / strengthening of professional skills from auto analysis, by
students, of the context of training and the intervention processes, from self-assessment of the difficulties and
possibilities and critical discussion of cross-cutting aspects (demand, methodologies, populations, politics) in
different internship contexts integrated in the same area of intervention.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Em consonância com as Normas Reguladoras do Estágio em Serviço Social (2009) o Seminário enquadra Sessões de
acompanhamento do Estágio, individuais (aluno e supervisor) e colectivas (sessões com todos os estudantes e a
coordenação; com todos os estudantes acompanhados por um supervisor ou com grupos de estudantes integrados
nas mesmas áreas de estágio).
O Seminário é avaliado em Regime de Avaliação Contínua. A avaliação incide sobre os seguintes documentos
intermédios obrigatórios e individuais: a) Relato descritivo-analítico de uma situação de estágio (episódio profissional
ou actividade-tipo) considerada relevante, onde conste o contexto, os objetivos, a descrição ou síntese diagnostica, a
intervenção efectuada/reflexão (50% da classificação total); b) Artigo de Enquadramento da Problemática do Estágio
(50% da classificação total).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In accordance with the Social Work Internship Rules (2009) the Seminar engages internship monitoring sessions,
individual (student and supervisor) and collective (sessions with all students and coordination; sessions with all
students accompanied by a supervisor or sessions with groups of students integrated in the same staging areas).
The seminar is valued in a Continuous Assessment Scheme. The evaluation covers the following required documents,
interim and individual: a) descriptive and analytical report of a stage situation (professional episode or activity-type)
considered as relevant, stating the context, objectives, description or synthesis diagnostic, intervention carried out /
reflection (50% of total score), b) Article of the framework Issues of the Stage (50% of total score).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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O acompanhamento contínuo dos estudantes em estágio e a promoção de espaços diversos de análise crítica, partilha
de experiências, desconstrução de conceitos e estereótipos, precisão de valores e de processos de acção, permite
concretizar um conjunto de learning outcomes associados à compreensão da relação entre objetivos e formas de
intervenção; importância de uma análise das dinâmicas institucionais e enquadramentos na construção da
intervenção; adequação das metodologias e técnicas profissionais a diferentes contextos e objetivos de intervenção;
constrangimentos e oportunidades que se colocam ao exercício da profissão; especificidades do Serviço Social em
diferentes campos profissionais. As competências de cariz comunicacional, de autonomização/iniciativa, de análise e
fundamentação crítica, de apreciação axiológica, deontológica e política e de operabilidade e planeamento são
discutidas e continuamente aprofundadas ao longo do processo de supervisão. O orientador institucional é também
envolvido no processo de avaliação do estágio (em dois momentos distintos) e participa de forma plena na construção
e reconstrução das competências do estudantes em articulação constante com o supervisor na faculdade.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The continuous monitoring of students on stage and the promotion of various spaces of critical analysis, sharing of
experiences, concepts and deconstruction of stereotypes, values and accuracy of processes of action allows the
achievement of a set of learning outcomes associated with understanding the relationship between goals and forms of
intervention, the importance of an analysis of the dynamics and institutional frameworks in the construction of the
intervention, appropriateness of the methodologies and professional techniques to different contexts and intervention
objectives, constraints and opportunities facing the profession; specificities of Social Work in different professional
fields. The nature of communicative competence, the autonomy / initiative, the analytical and critical reasoning,
axiological, ethical and political appraisal and operability and planning are discussed and deepened steadily
throughout the supervision process. The institutional supervisor is also involved in the institutional evaluation process
of the stage (at two different times) and participates in a plain manner in the building and rebuilding of the students
skills in constant liaison with the faculty supervisor
6.2.1.9. Bibliografia principal:
As referências bibliográficas para cada área de estágio são proporcionadas pelos supervisores em função das
necessidades de aprendizagem dos estudantes.
The references for each stage area are provided by supervisors according to the learning needs of students.

Mapa IX - Laboratório Social II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratório Social II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
HELENA DA SILVA NEVES DOS SANTOS ALMEIDA - TP- 22.5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Explorar criticamente a dimensão técnico-operativa e ética da pesquisa e da ação profissional; Promover a
identificação das diligências processuais de pesquisa e de registo de informação no quotidiano profissional;
Promover o conhecimento dos processos e técnicas de trabalho no âmbito da intervenção social; Refletir sobre os
limites e potencialidades dos instrumentos de trabalho no domínio do Serviço Social; Promover atitudes pró-ativas na
construção dos saberes profissionais; Demonstrar a intencionalidade da intervenção social. Competências:
relacionais no âmbito da observação/condução de entrevistas; recolha/registo de informação; conhecimento operativo
sobre escritos profissionais: genograma, mapa de rede, relatórios; Conhecimentos sobre procedimentos técnicos de
prospeção de informação e de caracterização das dinâmicas relacionais e societais a nível individual e familiar;
analíticas sobre limites/potencialidades dos instrumentos e processos de trabalho dos Assistentes S.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Social Laboratory II. is a discipline based on the active learning of the technical-operative dimension of social
intervention. The objects of this unit: - to promote the acquisition and valuing of communicational competencies. – to
reflect on limits and possibilities of instruments of Social Work. – to provide analysis and debate around the process of
work in the context of intervention. – to promote pro-active attitudes constructing professional knowledge.
Competencies of: inter-personal communication which means the recognition of adequate communicational attitude of
the subjects of the interview and characteristics of the involved actors;knowledge of technical procedures of the
interview and how to lead meetings; knowledge of making bibliographical and documentary research; analysis of
limits/possibilities of instruments and processes of Social Workers` job
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CAP. I – PROCESSOS ESTRUTURAIS DE RECOLHA DE DADOS NA INTERVENÇÃO SOCIAL
1 – OBSERVAÇÃO DA REALIDADE SOCIAL: O CONTEXTO E OS SUJEITOS
2 - ENTREVISTA - INTERACÇÃO E PESQUISA
CAP. II – REGISTOS DE INFORMAÇÃO NO QUOTIDIANO PROFISSIONAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS
1 – REGISTO E ESCRITOS PROFISSIONAIS: CONCEPTUALIZAÇÃO E UTILIDADE
2 – TIPOLOGIAS DE REGISTOS PROFISSIONAIS
3 –REGISTOS RELACIONAIS EM PROCESSOS DE INTERVENÇÃO INDIVIDUAL E FAMILIAR: GENOGRAMAS, MAPAS
DE REDE E ECOMAPAS
6.2.1.5. Syllabus:
Cap. I. – STRUCTURAL PROCESSES OF DATA COLLECTION IN SOCIAL WORK: THEORY, CONTEXTS AND ACTORS
1 – Observation of the social reality
2 – Interview: Interaction and Research
CAP. II. – THE DAILY RECORD INFORMATION OF SOCIAL WORKERS
1 - Professional registration and writings: conceptualization and utility
2 - Types of social records
3- Relational records in the individual and family intervention: genogram, maps and network ecomap
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A uc centra-se sobre os processos estruturais de recolha de dados na e para a intervenção social, explorando teórica
e tecnicamente os domínios da observação (espontânea e sistemática) e entrevista (de ajuda e investigação). Analisa
criticamente os conceitos/requisitos/procedimentos da observação e entrevista: obs. da realidade social (contexto,
sujeitos e registos)-contexto real e simulações; identifica tipologias, processos, pragmática, instrumentos
apoio,importância da entrevista na relação de ajuda; identifica/treina para a elaboração de distintos registos
profissionais (Estudos de caracterização ,artigos científicos; Relatórios e Pareceres, Planos e Projectos, Doc.Garantia
de Direitos e Deveres;…) e registos relacionais de interv. Indiv. e familiar (genogramas, mapas de rede, ecomapas).
Nesta uc os alunos desenvolvem um período de observação em contexto institucional que lhes permite apreender a
diversidade de contextos e a intencionalidade da intervenção
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The c. unit focuses on the structural processes of data collection in/and for social intervention, exploring theoretical
and technically the fields of observation (spontaneous and systematic) and interview (help and research). It critically
analyzes the concepts/requirements/procedures of observation and interview: obs. of social reality (context, subject
and records)-simulations and real context, identifies types, processes, pragmatic and tools support and discuss the
importance of the interview in the aid relationship, identifies/prepare for the development of different professional
registers (characterization studies, scientific articles, Reports and Statements, Plans and Projects, Doc of Rights and
Duties; ...) and relational records on individual and family interventions (genograms, network maps, eco-maps).In this
c. unit students develop an observation period in an institutional context that allows them to grasp the diversity of
social intervention contexts and intentionality
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é leccionada com recurso a exposição teórica e operativa dos conteúdos, análise de textos,
simulações em contexto de sala de aula, análise de documentos, e 28 h. de observação em contexto institucional.
A avaliação desta unidade curricular implica a realização de um teste individual (50%) e de um trabalho escrito
(individual ou de grupo) com apresentação oral, que se traduz num Relatório de Caracterização Sócio-institucional e
profissional decorrente do período de observação em contexto institucional (50%)-Trabalho de organização e síntese
de informação sobre o contexto sócio-institucional e registo do enquadramento profissional onde decorreu a
experiência de Observação Institucional e Profissional (é um Trabalho de Pesquisa Bibliográfica e Documental
autónoma, Observação e contactos institucionais).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The c. unit is taught using theoretical and operative exposure of the contents, text analysis, simulations in the context
of the classroom, document analysis, 28 hours of observation in an institutional context.
The assessment of this unit involves the implementation of an individual test (50%) and a written work (individual or
group) with oral presentation, which translates into report socio-institutional and professional due to the observation
period in context institutional (50%).
This report represents a work of organization and synthesis of information on the socio-institutional framework and
registration of professional experience where it took place Observation Institutional and Professional (it’s a report of
bibliographic and documental research, Observation and institutional contacts).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A aquisição de competências teórico-práticas implica metodologias activas em contexto de sala de aula e
oportunidades de aprendizagem em contexto real. Esta unidade curricular concilia as duas vertentes.
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Constituem exercícios práticos: a experiência de observação a partir de exercícios, a análise de registos de
observação, a simulação de entrevistas a partir da análise de casos, a análise de fichas de registo de informação
profissional, a análise de documentos profissionais (relatórios, documentos de divulgação de direitos sociais,
genogramas, mapas de rede, etc) e a observação de contextos, problemáticas, actores e práticas de intervenção
profissional de Assistentes Sociais em organizações públicas ou privadas
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The acquisition of theoretical and practical skills requires active methodologies in the context of the classroom and
learning opportunities in the real world. This course combines the two approaches.
Constitutes practical exercises: practical exercises of observation, analysis of records of observation, simulation of
interviews from case analysis, analysis of records of registration of professional information, analysis of professional
documents (reports, documents of social rights dissemination, genograms, network maps) and the observation of
contexts, issues, actors and practices of professional intervention of Social Workers in public or private organizations
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Baptista, M. V. (2001). A investigação em Serviço Social, Lisboa, CPIHTS e Veras Editora.
Boy, A. et Maquet, A. (2007). Se former à la relation d’aide. Concepts, méthodes, applications. Paris : Dunod.
Cyssau, C. (coord.) (2005). A Entrevista em Clínica.Lisboa: Climepsi Editores.
Ejzenberg, E. (2007). Les écrits professionnels dans le secteur social et médico-social. Paris: Librairie Vuibert.
Guadalupe, S.(2009). Intervenção em Rede. Serviço Social, Sistémica e Redes de Suporte Social. Coimbra: IUC, 89-106.
Koprowska, J.(2006).Communication and interpersonal skills in Social Work. United Kingdom: Learning Matters.
Lodi, J. B. (1986).A entrevista: teoria e prática. São Paulo: Pioneira.
Nowak, J. (2001).«O Trabalho Social de Rede. A aplicação das redes sociais no trabalho social». In Mouro, H. &
Simões, D. (org.). 100 Anos de Serviço Social. Coimbra: Quarteto,149-183
Shebib, B. (2003). Choices. Counselling Skills for Social Workers and Other Professionals. Boston: Allyn and Bacon

Mapa IX - Laboratório Social III
6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratório Social III
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Clara Maria Rodrigues da Cruz Silva Santos (regência)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mestre Jacqueline Marques - TP- 45
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Jacqueline Marques - TP- 45
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos Gerais:
Compreender os processos de diagnóstico e participação territorial; preparar para identificar e aplicar procedimentos
de registo de informação no contexto territorial; promover a análise e o debate em torno das competências e dos
processos de trabalho em contexto de intervenção comunitária; promover atitudes pró-activas na construção dos
saberes profissionais.
Competências:
- Compreensão e treino de procedimentos técnicos no domínio do conhecimento aprofundado de territórios e na
determinação estratégica da participação e da mudança.
- Conhecimentos sobre as técnicas de diagnóstico e participação comunitária
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Global Objectives:
Understand the diagnostic procedures and territorial participation; training to identify and implement procedures for
recording information in the territorial context; to promote the analysis and debate on skills and work processes in the
community context; promote proactive attitudes in the construction of professional knowledge.
LEARNING OUTCOMES:
- Understanding and practice of technical procedures and deep knowledge of territory and strategic determination of
participation and change.
- Operational knowledge about the territorial diagnostic and communitarian participation techniques
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
CAP. I -O Mapeamento das características e dinâmicas Territoriais
– Instrumentos de diagnóstico e registo: Eco-mapas; Sociogramas e Culturagramas
Processos de determinação e avaliação da mudança territorial.
–A teoria da mudança e a prática
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– A trilogia da Inovação
– Os métodos prospectivos
CAP. II – Os limites de intervenção: Processos de determinação de prioridades de acção
– Técnicas de determinação de prioridades de acção
Análises causa-efeito: diagrama de Espinha; diagrama hierárquico; Diagrama Complexo
Análises de hierarquização: Diagrama “árvore social”.
Análises de contextualização complexa: Análise swot
A construção de Cronogramas e Planos de actividades
6.2.1.5. Syllabus:
CAP. I – Mapping of Territorial characteristics and dynamics
- The main techniques for query and interactive exploration of information.
- Diagnostic Tools and registration: Eco-maps, sociogramas and Culturagramas
Procedures for determining and evaluating the territorial changing.
-the theory of change and the practice:
- The trilogy Innovation
- Prospective Methods
CAP. II - The intervention limits Procedures for determining priorities for action
- Techniques for determining priorities for action
Analysis of cause and effect: Spine diagram, tree diagram, Diagram Complex
Analysis of hierarchy: Diagram "social tree."
Analysis of complex context: SWOT Analysis
Building Plans and schedules activities
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O L.S. III, em consonância com os objectivos preconizados para os restantes Lab., visa contribuir para o
desenvolvimento de competências transversais no domínio da formação em SS. Neste sentido o programa inicia com
a sedimentação teórica das estratégias gerais de intervenção para, num segundo momento, se proceder a uma análise
de carácter mais pragmático sobre as questões, processos e instrumentos de intervenção presentes no quotidiano
profissional do S. S. em contexto comunitário. Este movimento do geral para o particular presente quer ao nível dos
objectivos, quer ao nível dos conteúdos programáticos tem, igualmente, como propósito a preparação dos alunos para
o seu estágio curricular. Esta preparação relaciona-se com as competências exigidas ao nível do estágio assistindose, neste contexto, a uma consistência interna dentro da própria unidade curricular e a uma consistência externa
relacionada com a finalidade estrutural e funcional da obtenção da licenciatura em Serviço Social.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The Social Laboratory III, consistent with the objectives established for the remaining Social Laboratories, seeks to
contribute to the development of transversal skills in the field of social work training. Thus, the curricular program
begins with the theoretical sedimentation of social intervention general strategies for, in a second moment, undertake
an analysis with a more pragmatic approach to issues, processes and tools presents in daily life of the Social Worker
in a communitarian context. This movement, from general to particular, is present both in terms of goals, both in terms
of programmatic contents. It has the purpose of preparing students for their training curricular. This preparation is
related to the skills required at the curricular stage, attending in this context, the internal consistency within the
curricular unit and an external consistency related to the structural and functional purpose in the achievement of the
degree in Social Work.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método de ensino:
Exposição / informação dos conteúdos teórico-operativos por parte do docente com recurso a novas tecnologias;
análise e debate em torno de textos e casos seleccionados; simulações e participação em situações reais para treino
de competências; análise de documentos; workshops para análise de casos, com a participação de profissionais.
Métodos de avaliação:
- 1 Prova de tipo A (Teste - Avaliação individual) : 10 valores (50%) e uma prova tipo B (Trabalho individual ou em
grupo): 10 valores (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching Method:
Display / information theoretical and operational contents by the teacher using the new technologies. Analysis and
debate around texts and selected cases. Simulations and real situations involving skills training. Analysis of
documents; workshop for review of cases with the participation of professionals.
Evaluation Methods:
- Test with a question or a case for the student to develop - 50%
-Practice Work individual or in group - (50%)
- Final exam when the student does not opt for a continuous evaluation of the Course Unit - 100%
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
De acordo com a filosofia da Unidade curricular é dado grande relevo à capacidade de sistematização e reflexão do
aluno. Deste modo os instrumentos de avaliação permitem-nos compreender de que forma os alunos atingiram as
competências teóricas e reflexivas exigidas e os trabalhos práticos, a forma como estes os conseguem aplicar. O teste
de avaliação permite individualizar a avaliação que tende a diluir-se nos trabalhos de grupo, permitindo ao docente
avaliar como os conteúdos foram apropriados pelos alunos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the philosophy of the course unit is given great emphasis on the student’s ability to systematize and
reflection. Thus the assessment instruments allow us to understand how the students achieved the required reflective
and theoretical skills and the practical work how they can apply it.
The test allows an individualized analysis assessment that tends to blur in the work group, allowing the teacher’s
awareness of the different appropriated contents were effectively done by students.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Compton, Beulah e Galaway, Burt (1999). Social Work Processes. Brooks/Cole Publishing Company.
Guerra; I (2006) Participação e Acção Colectiva. Lisboa: Editora Principia
Mendieta, Mº; Martin, Ml, Espigares, Td (2006) Intervención Social Y Comunitária. Málaga: Ediciones Aljibe
Parker, J & Bradley, G (2007) Social Work Practice: Assessment; Planning; Intervention and Review.
London:LearningMatters
Robertis, C (2006). Metodologia de Intervención en trabajo social. Buenos Aires:Lumen
Santos, C (2009) (col. Sequeira, J) Instrumentos de diagnóstico e Intervenção em situação de Pobreza transgeracional.
Paper apresentado no colóquio internacional do ISSSP sob a temática “A Transgeracionalidade da Pobreza em
Portugal”. Porto: ISSSP.
Schiefer, U; Bal-Dobel, L.et al. (2006) Manual de planeamento e avaliação de Projectos. Lisboa: Principia.
Thompson, N (2000). Understanding Social Work. Preparing for Practice. New York: Palgrave.

Mapa IX - Planeamento e Gestão de Projectos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Planeamento e Gestão de Projectos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena da Silva Neves dos Santos Almeida (regente/ sem horas de aulas)
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra - TP-60
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos: Conceptualizar o planeamento como um instrumento de desenvolvimento, inovação e de mudança social;
Valorizar o papel do planeamento nas metodologias de intervenção social;Promover a aquisição de competências
analíticas/operativas no domínio do planeamento social;Capacitar para a conceção/gestão de projetos de intervenção.
Competências: Identificar as diferentes conceções de projeto e a dimensão estratégica do planeamento na sociedade
contemporânea;Compreender a complexidade concetual/operativa do planeamento no processo de desenvolvimento,
inovação e mudança social; Explicitar a importância da participação e da cidadania no planeamento social;Estabelecer
a relação entre planeamento/acção/avaliação;Identificar as etapas/procedimentos para elaboração, gestão e avaliação
de projetos de intervenção; saber elaborar um projeto de intervenção;Aplicar a análise swot em projectos de
intervenção;Enquadrar o planeamento na dimensão ética, científica e operativa da intervenção social.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: conceptualize planning as an instrument of development, innovation and social change;Enhancing the role
of planning in the methodologies of social intervention; Promote the acquisition of analytical and operational skills in
the field of social planning;Train for the design and project management intervention.
Skills: Identify the different design concepts and the strategic importance of planning in contemporary
society.Understanding the complexity of the conceptual and operational planning in the development, innovation and
social change process. Establish the relationship between planning/action/evaluation in the process of social
intervention. Identify the steps and operating procedures for the elaboration/management/evaluation of intervention
projects. Develop an intervention project to analyze the weaknesses, strengths, opportunities and threats of
intervention plans and projects. A framework for planning in the ethical, scientific and operational social intervention.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Cap. I – Planeamento, Instrumento de Desenvolvimento e de Mudança Social.
1 – Cultura de projecto: do conceito ao paradigma
2 – Planeamento na lógica do Desenvolvimento participativo
3 – Planeamento e Inovação Social
4 – Os conceitos de Plano, Programa e Projecto.
Cap. II – Construção e Gestão de Projectos de Intervenção: Etapas e Processos
1 - Introdução à metodologia participativa de projecto
2 – Dimensão Estratégica do Planeamento e do Projecto
3 - Etapas de construção de um Projecto de Intervenção
4 – Objectivos e Estratégias de Acção
5 – Elaboração de um plano de acção
6 - Gestão de Projectos, conceitos e processos: Concepção e Animação de Projectos, Gestão dos desvios, Avaliação e
seus indicadores.
Cap. III – Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações: Um desafio no quadro de
intervenção social inovadora e planeada. Planeamento Social de Recursos Inovadores; Partilha de Projetos de
Intervenção Social propostos pelos estudantes
6.2.1.5. Syllabus:
Chapter I - Planning, Staregical Instrument for Development and Social Change.
1 - Culture project: from concept to the paradigm
2 - Planning in the context of participatory development.
3 – Conceptions of Plan, Program and Project
4 - Planning and Social Innovation
Chapter II – Construction and Management of Intervention Projects.
1 - Introduction to participatory design methodology
2 - Strategic Dimension of the Project
3 - Steps to build an Intervention Project
4 - Objectives and Action Strategies
5 - Developing an action plan
6 - Project Management in the context of development: Design and Animation Projects, Management of deviations,
Evaluation and indicators.
Chapter III - European Year of Active Ageing and Intergenerational Solidarity: A challenge in the context of innovative
and planned social intervention
Social Planning of innovative resources; analyze of students’ propositions
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os tópicos que constituem o programa foram selecionados de modo a proporcionarem um conhecimento sobre o
planeamento social e a gestão de projetos sociais.
Para o desenvolvimento do quadro conceptual sobre o planeamento definiram-se os conteúdos abordados no capítulo
1, a saber: Cultura de projecto: do conceito ao paradigma; Planeamento em contexto de desenvolvimento
participativo; Os conceitos de Plano, Programa e Projeto; Planeamento e Inovação Social A análise da lógica de
Construção/Gestão de Projetos constituem o objecto do cap.2, destacando-se, quer as etapas e processos de
elaboração de um Plano e Proj. Social, quer a análise dos conceitos e processos de gestão de projetos em contexto de
desenvolvimento social. Para desenvolvimento de competências analítico-operativas definiu-se para o corrente ano
um tema de trab. (cap.3) que agrega atividades de planeamento (em sala de aula e de forma autónoma) bem como a
partilha de projetos de intervenção desenvolvidos pelos estudantes.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The topics that constitute the program have been selected to provide an understanding of social planning and
management of social projects.
To develop the conceptual framework of planning it was defined the content covered in Chapter 1, namely: Culture
project: from concept to paradigm; Planning in the context of participatory development; The concepts of Plan,
Program and Project Management, Planning and social Innovation. The analysis of the logic construction / Project
Management are the subjects of Chap.2, highlighting both the stages and processes of drafting a plan and social
project, or the analysis of concepts and processes of project management in the context of social development. To
develop analytical and operative skills it was set up for this year a work theme (chapter 3) that adds planned activities
(in the classroom and independently) and the sharing of intervention projects developed by students
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino consideram a natureza teórico/prática da UC. Desta forma, é utilizado o método Expositivo
para informação dos conteúdos teórico-operativos e com recurso a novas tecnologias; métodos ativos para análise e
debate em torno de textos e documentos seleccionados; simulações para treino de competências de planeamento;
análise de projectos, fazendo intervir sempre que possível a colaboração de profissionais.
A avaliação dos conhecimentos respeita os princípios regulamentares da FPCE e é apresentada aos alunos no início
de cada semestre. Nesta UC a avaliação periódica combina uma prova de Tipo A (Frequência) e uma prova de tipo B
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=457edaf7-fd85-858e-dc1d-4f26ed01170f&formId=b4deb080-0e96-7e05-6009… 99/208

23/01/2020

ACEF/1112/0110157 — Guião para a auto-avaliação

(Projecto). As ponderações são as seguintes: 1) Prova escrita de avaliação individual com ponderação na nota final de
50%; 2) Trabalho de grupo com apresentação escrita e oral com ponderação de 50%. Os alunos que optarem pelo
regime de avaliação final terão uma prova de Tipo A (Exame escrito) avaliada para 100%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies consider the theory / practice nature of the c. unit. Thus, the expositive method is used for
the information of theoretical and operational content and using new technologies; Active methods for analysis and
debate around selected texts and documents; skills training simulations for planning, analysis of projects, making
intervention, whenever possible, of social workers with planning and management experience.
The assessment of knowledge regards the principles and regulations of FPCE and it’s presented to students at the
beginning of each semester. The c. unit assessment combines a proof of Type A (Midterm exam), with consideration of
the final grade of 50% and Type B (Project) with consideration of the final grade of 50% as well. Students who opt for
the final assessment will have a Type A test evaluated to 100%.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objectivos e os conteúdos programáticos definem a metodologia a ser utilizada. Numa primeira instância e
tratando-se de uma UC do tipo TP é fundamental a combinação de metodologias para proporcionar ao aluno o
desenvolvimento de diferentes competências. Assim o método expositivo assegura, em parte, a transmissão oral do
conhecimento com adequada referenciação bibliográfica. Os métodos ativos asseguram a consolidação da matéria de
uma forma mais comprometida entre alunos e docente, quer nas horas de contacto quer nas horas de estudo. Este
tipo de métodos reforça as competências individuais para uma análise crítica sobre planeamento e projectos sociais
mas também o desenvolvimento da capacidade de construção de projectos com base no planeamento estratégico e
inovação social
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives and syllabus define the methodology to be used. In the first instance and in the case of this c. unit with
a TP nature is fundamental to combine methodologies that provide to the student the development of different skills.
The expositive method provides, in part, the oral transmission of knowledge through bibliographic references. The
active methods ensure the consolidation of the contents, whether in the contact hours or in the study hours. Such
methods also promote an individualized education and critical analysis about planning and social projects but also the
ability to develop projects based on strategic planning and social innovation
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Allison, M., Jude K.(2005).Strategic Planning for Non-profit Organizations. N J.: John Wiley & Sons.
Azevedo, Carlos et al. (coords.) (2010).Gestão de Organizações sem Fins Lucrativos. O desafio da inovação social.
Porto: Vida Económica.
Baptista, M. V.(2000).Planeamento Social. Intencionalidade e instrumentação.SP:Veras Ed.
CIARIS (2007).Multiplicar.Estratégias, Instrumentos e Actores. Porto: REAPN.
Guerra, I.(2000).Fundamentos e Processos de uma Sociologia de Acção.Estoril:Principia.
Hafford-Letchfield, T.(2010).Management and Organisatios in Social Work.Exeter:Learning Matters.
Lefèvre, P.(2006). Guide du management stratégique des organisations sociales et médico-sociales. Paris: Dunod.
Murray, R. et al.(2010).The Open Book of Social innovation. N.Y, NESTA/ Young Foundation.
Noce, T.,Paradowski,P.(2001).Elaborer un project. Guide stratégique.De l’intention à l’action.Lyon:Chronique Sociale.
Serrano,G. P.(2008).Elaboração de Projectos Sociais:Casos Práticos.Porto:Porto Ed.

Mapa IX - Serviço Social Sectorial II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Serviço Social Sectorial II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
HELENA DA SILVA NEVES DOS SANTOS ALMEIDA - TP- 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Clara Maria Rodrigues da Cruz Silva Santos - TP- 30
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Clara Maria Rodrigues da Cruz Silva Santos - TP- 30
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: Clarificar conceitos e enquadramentos normativos da intervenção social nas áreas da Saúde, Educação e
Justiça; Reflectir sobre a complexidade e a multidisciplinaridade associadas à análise dos contextos, das
problemáticas sociais e das populações-alvo da intervenção do serviço social; Explicitar a articulação entre funções,
objectivos e processos de intervenção; Analisar as especificidades do Serviço Social em diferentes campos de
intervenção (contextos institucionais/problemáticas sociais).
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Competências: Compreender conceitos operativos; reconhecer os enquadramentos normativos dos contextos sóciopolíticos de intervenção; Identificar e analisar criticamente problemáticas sociais e populações-alvo que
contextualizam a intervenção social; Reconhecer as funções e objectivos do Serviço Social nas áreas definidas;
Identificar instrumentos de intervenção.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: To clarify concepts and normative frameworks of social intervention in the areas of Health, Education and
Justice; to reflect on the complexity and multidisciplinary associated to the contexts, social issues and target
populations of the intervention of social work; to explain the relationship between functions , objectives and
intervention processes, to analyze the specificities of Social Work in different fields of intervention (institutional
contexts / social issues).
Skills: Understanding operational concepts; to recognize the normative frameworks of socio-political intervention; to
Identify and critically analyze social issues and target populations that contextualize social work; to recognize the
functions and objectives of Social Work in defined areas; to Identify intervention tools
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
SAÚDE, EDUCAÇÃO E JUSTIÇA
1 – Contextos socio-políticos da intervenção: Quadro evolutivo da política de saúde e Configuração actual da
Organização dos cuidados de Saúde / Configuração do Sistema Educativo Português, Acção Social Escolar, Educação
Inclusiva/ Configuração do Sistema de Justiça
2. – Contextos institucionais de enquadramento profissional : Cuidados de Saúde (CS) Primários, CS Diferenciados,
CS Continuados, CS Paliativos, CS Mental / Escolas, Ensino Universitário e Politécnico, Reabilitação e Educação
Especial, Projectos Integrados / Jurisdição penal e execução de penas, Jurisdição tutelar educativa, Cooperação
Internacional , Estabelecimentos Prisionais, Medidas de Flexibilização das Penas, Projectos
3 – Funções e Práticas de Serviço Social: Populações-alvo (utentes) e problemáticas associadas, Enquadramento
funcional, Recursos e estratégias de intervenção profissional, Desafios Actuais à Intervenção dos assistentes Sociais
6.2.1.5. Syllabus:
HEALTH, EDUCATION AND JUSTICE
1 - Socio-political context of the intervention: Evolutionary picture of health policy and the current configuration of the
Organization of Health Care / System Configuration Portuguese Education, Social Education, Inclusive Education /
Justice System Configuration
2. - Institutional settings of business environment: Health Care (CS) Primary Differentiated CS, CS Continuing,
Palliative CS, CS Mental / Schools, Polytechnic and University Education, Rehabilitation and Special Education,
Integrated Projects / Jurisdiction and enforcement of criminal penalties, protect educational Jurisdiction, International
Cooperation, Establishments correctional measures Easing of Feathers, Projects
3 - Roles and Practices of Social Work: Target populations (clients) and problems associated functional framework,
resources and strategies of professional intervention, Current Challenges to the intervention of social workers
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A Unidade Curricular Serviço Social Sectorial I encontra-se estruturada em três grandes eixos centrais nos três
grandes ramos de enquadramento da prática profissional: Saúde, Educação e Justiça, o conteúdo da unidade
curricular expressa essa unidade organizativa quer em termos do enquadramento histórico e político, quer ao nível do
enquadramento funcional da profissão em cada área de intervenção
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The Curricular Unit of the Sectorial SocialWork II is structured into three main central axes related to the three major
branches of the professional practice framework: health, Education and Justice, its contents expresses that organized
unity in terms of historical and political framework and in terms of the functional framework of the profession in each
area of intervention
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
METODOLOGIAS: A unidade curricular é leccionada em regime colegial, sendo a exposição / informação dos
conteúdos teórico-operativos com recurso a novas tecnologias, à análise e debate sobre o enquadramento
compreensivo e normativo dos contextos de intervenção e das funções do Serviço Social. Componente Prática do
Programa: A - Análise Documental (Legislação e Relatórios Oficiais); B – Exploração teórica temática (Pesquisa
Bibliográfica, Documental, Análise textos seleccionados, Reflexão; contactos institucionais); C – Workshops –
Contextos e Práticas de Serviço Social (WHS 1: S.S. na Saúde em Situação de Crise; WKS 2: Perfis e
Responsabilidades do S.S. em Contextos Educativos; WKS 3: Competências e Atribuições do S.S. na Justiça)
AVALIAÇÃO
A.P. - 1 Provas de tipo A (Teste - Avaliação individual): 10 valores (50%) + Prova tipo B (Trabalho individual ou em
grupo): 10 valores (50%) (Temas propostos pelas docentes)
A.F. - Prova tipo A - Exame final = 20 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
METHODOLOGY: The course is taught by 2 teachers; the theoretical and operating content is transmitted using new
technologies, analysis and debate on the understanding and normative framework of intervention contexts and
functions of Social Work. Component Program Practice: A - Document Analysis (Legislation and Official Reports), B –
theoretical exporation of social problematic (Bibliographical Research, Documentation, Analysis of selected texts,
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reflection, institutional contacts), C - Workshops - Contexts and Practices of Social Services (WHS 1 : SS in Health in
Crisis Situation; WKS 2: Roles and Responsibilities of the SS in Educational Contexts; WKS 3: Powers and Duties of
the SS in the field of justice).
PERIODIC EVALUATION or FINAL ASSESSMENT
PE - Test - Individual assessment: 10 marks (50%) + Individual or group work: 10 marks (50%) (Themes proposed by
teachers)
FE. - Proof Type A - Final exam = 20
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino possuem uma componente teórica e prática com principal ênfase para a participação e
envolvimento do estudante, uma vez que os objectivos da unidade curricular englobam, igualmente uma relação entre
a teoria e a prática profissional que unicamente poderá ser apreendida com a junção destas duas componentes. A
exploração temática por parte dos alunos e a sua apresentação em contexto de sala de aula, permite desenvolver
competências de autonomia e iniciativa, bem como o desenvolvimento do pensamento reflexivo e a aquisição de
competências comunicacionais. Temas propostos pelas docentes:
1 - Contextos institucionais e Práticas de Serviço Social na área da Saúde: Cuidados de Saúde Primários: Estrutura e
Desafios actuais; Saúde Mental; Rede Nacional de Cuidados de Saúde Continuados em Portugal; Intervenção social
em situações de Mau Trato Infantil; Serviço Social e Voluntariado na saúde.
2 - Contextos institucionais e Práticas de Serviço Social na área da Educação: Serviços de Reabilitação e Educação
Especial; Educação Inclusiva; Educação Parental; Recursos e estratégias de intervenção profissional: Programas e
Projectos; Serviço Social e Voluntariado em Educação.
3 - Contextos institucionais e Práticas de Serviço Social na área da Justiça: Jurisdição tutelar educativa: Análise
critica e desafios actuais; Recursos e estratégias de intervenção profissional do Serviço Social em contextos
diferenciados no sector da Justiça
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods have a theoretical and practice dimension with main emphasis on the student participation and
involvement, since the targets of the course unit include also a relationship between theory and practice that can only
be understood with the addition of these two components. The thematic exploration by students and the presentation
of their works in the context of the classroom, allows the development of skills of autonomy and initiative and the
development of reflective thinking and communication skills. Topics proposed by the teachers:
1 - Institutional Contexts and Practices of Social Work in Health: Primary Health Care: Structure and Current
Challenges, Mental Health, National Network of Continuing Health Care in Portugal; Social intervention in situations of
Children Abuse, Social Work and Volunteering on health.
2 - Institutional Contexts and Practices of Social Work in Education, Rehabilitation Services and Special Education,
Inclusive Education, Parental Education, resources and strategies for professional intervention: Programs and
Projects; Social Work and Volunteering in Education.
3 - Institutional Contexts and Practices of Social Work in Justice: Jurisdiction protect education: critical analysis and
current challenges; resources and strategies for professional intervention of Social Work in different contexts in the
Justice field.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cabral, Manuel V. (coord.) (2002). Saúde e Doença em Portugal. Inquérito aos comportamentos e atitudes da população
portuguesa perante o sistema nacional de saúde. 2ª ed., Lisboa: ISCTE/Imprensa de Ciências Sociais.
Cardoso, Mª Antonieta et al. (1990). “Alguns Conceitos de Serviço Social e abordagem do Serviço Social Escolar. Sua
evolução histórica, objectivos e prática”, Revista Saúde e Escola, nº 7, Dezembro, IASE – Projectos Educativos, 26-41.
Couto, Beatriz et al. (1997). Exercício Profissional na Saúde. Lisboa: Associação dos Profissionais do Serviço Social.
Rodrigues, Anabela (s.d. ). “Polémica actual sobre o pensamento da Reinserção Social”. Separata da obra Cidadão
Delinquente: Reinserção. Instituto de Reinserção Social.
Scheneider, Leda (1987). Marginalidade e Delinquência Juvenil, S. Paulo: Cortez Editora.
Unidade de Missão do Cuidados Continuados Integrados (2007). Cuidados Continuados. Saúde e Apoio Social. Rede
Nacional de Cuidados C. (RNCCI).
Legislação

Mapa IX - Psicopatologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Psicopatologia
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Pinto Gouveia 0 h
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paula Cristina Oliveira Castilho Freitas-60 h
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paula Castilho -60 h
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta uc tem como objectivo principal dar a conhecer aos alunos os principais modelos etiológicos e de compreensão
da doença mental mais comuns, numa perspectiva biopsicossocial integrativa e multidimensional, que inclua factores
biológicos,psic.s e sociais,com especial destaque para a abordagem sociológica. São abordados genericamente os
principais paradigmas da aprendizagem.A uc pretende ainda transmitir conhecimentos relativos à fenomenologia e
avaliação psic..Pretende ainda treinar os alunos nas competências de avaliação psiquiátrica do estado mental.
Aquisição de conh. acerca dos modelos de compreensão dos sintomas psicop.numa perspectiva integrativa.Conhecer
a influência recíproca dos factores biológicos,psic.e sociais no desenvolvimento dos sintomas psicopatológicos mais
comuns.Conhecer os diversos modelos de compreensão do comportamento humano. Aquisição de comp.práticas de
avaliação dos sintomas psic. através do treino na recolha de informação e elaboração do exame mental.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course has the aim of presenting the main models for mental disease, within an integrative and multidimensional
approach, which integrates biological, psychological and social factors, with special emphasis on the sociological
approach. Moreover, we generally taught the main paradigms of learning The course also aims to transmit knowledge
on the evaluation of psychopathology and clinical diagnoses of the most prevalent disorders, including schizophrenia.
It also aims to train and enable students in skills assessment for the preparation of psychiatric mental examination.
To learn the models of understanding of psych. symptoms in an integrated and multidimensional approach
To learn the influences that biological, psych. and social factors have on the development of psychopathological
changes, and vice-versa.
To learn the different models of understanding human behavior. To be able to carry out a psych. assessment by
conducting mental examinations and gathering the relevant data.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O conceito de doença mental
A evolução histórica do conceito de perturbação psicológica (doença mental) e modelos explicativos: os modelos
biológicos, os modelos psicológicos e os modelos sociais
Karl Jaspers e a abordagem fenomenológica:os conceitos de reacção, desenvolvimento e processo e a compreensão
genética.
O exame mental, seu objectivo e fases da sua realização:avaliação da apresentação,motricidade e linguagem,o
contacto, o estado de consciência e atenção,ansiedade e psicopatologia do humor e afectividade,psicopatologia do
pensamento,alterações da percepção, a memória, inteligência e funções biológicas vitais.
Esquizofrenia:critérios de diagnóstico da DSM-IVR; o conceito de sintomas positivos e negativos; os “sintomas
fundamentais” de Bleuler eos “sintomas de primeira ordem” de Kurt Schneider e as suas relações com os sintomas
positivos e negativos; prevalência e quatro tipos de esquizofrenia:esquizofrenia desorganizada, paranóide, catatónica
e indiferenciada.
6.2.1.5. Syllabus:
Definition and scope of the study of Psych..
The concept and study of Mental Disease.The historical evolution of the concept of psychological disorders (mental
illness) and its explicative models:
Karl Jaspers and the phenomenological approach:the concepts of reaction, development and process, and genetic
comprehension.
The mental examination, its aim and phases: assessment of presentation, motor behavior and language, contact,
consciousness and attention, anxiety and the psychopathology of humor and affectivity, psychopathology of thought,
changes of perception, memory, intelligence and vital biological functions.
The diagnosis criteria of Schizophrenia according to the DSM-IV-TR; the concept of positive and negative symptoms;
Bleuler’s “fundamental symptoms” and Kurt Schneider’s “first order symptoms”, and their relationship with positive
and negative symptoms; the prevalence and types of schizophrenia: disorganized, paranoid, catatonic and
undifferentiated schizophrenia.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Obj.1 -“apresentar aos alunos os principais modelos de compreensão da psicopatologia: factores biológicos,
psicológicos e sociais. Cont.1. Definição e âmbito de estudo da Psicopatologia. 2.O conceito e evolução histórica de
doença mental 3.Os modelos biológicos, os modelos sociais e os modelos psicológicos.4. Karl Jaspers e a abordagem
fenomenológica: reacção, desenvolvimento e processo e a compreensão genética.
Obj.2:“dar a conhecer aos alunos os principais componentes do exame mental”.Cont.: 5. O exame mental,objectivos e
etapas:Apresentação, Motricidade e Linguagem, Contacto, Estado de Consciência e Atenção, Ansiedade,Humor e
Afectividade,Pensamento, Percepção, Memória, Inteligência e Funções Biológicas Vitais.
Obj.3:“dar a conhecer aos alunos, genericamente,os critérios diagnósticos e características principais da
Esquizofrenia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Obj. 1: “presenting the main models for understanding psychopathology S.: 1. Definition and scope of the study of
Psychopathology. 2 e 3. The historical evolution of the concept of mental illness and its explicative models. 4. Karl
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Jaspers and the phenomenological approach: the concepts of reaction, development and process, and genetic
comprehension.
Obj. 2: “to teach students in the main criteria of mental examination”. S.: 5. The mental examination, its aim and
phases: presentation, motor behavior and language, contact, consciousness and attention, anxiety and the
psychopathology of humor and affectivity, psychopathology of thought, changes of perception, memory, intelligence
and vital biological functions.
Obje.3: “to teach globally students in the Schizophrenia diagnostic criteria and main characteristics”.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e interactivo. Demonstração prática através de role-playing e análise e discussão de casos clínicos
e feedback.
Avaliação periódica:
- um caso prático relativo ao Exame Mental - 5 valores;
- um caso prático relativo aos Conceitos de Doença Mental, Modelos explicativos e Paradigmas de Aprendizagem - 5
valores;
- um exame - 10 valores.
Avaliação final:
- exame final - 20 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive and interactive methods. Role playing, clinical case analysis and discussion, and feeback.
Periodic Evaluation:
- mental examination: a practical case – 5 marks;
- definition of mental disease, conceptual models and learning paradigms: a practical case – 5 marks;
- an exam – 10 marks.
Final Evaluation:
- final exam – 20 marks.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A fim de atingir os objectivos previamente enumerados, a disciplina é leccionada em aulas teóricas e aulas práticas.
Os conteúdos teóricos (conceito de saúde mental, modelos de compreensão biológicos, psicológicos e sociais em
particular, áreas e sintomas psicopatológicos do exame mental, e esquizofrenia) são leccionados nas aulas teóricas e,
posteriormente, abordados e praticados nas aulas práticas, através de role-play, análise e discussão de casos
clínicos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Aiming to reach the objectives stated above, the curricular unit is divided into theoretical and practical classes. The
theoretical contents (mental health concept, biological, psychological and social comprehension models, mental exam
areas and symptoms, and squizophrenia) are taught in theoretical classes and, after that, practiced in the practical
classes, using role-play, and analysis and discussion of clinical cases.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Alloy, L. B., Jacobson, N. S., & Acocella, J. (1999). Abnormal Psychology: Current Perspectives. Boston: McGraw-Hill.
(Cap 4, (pg. 76-120).
•• Alloy, L. B., Jacobson, N. S., & Acocella, J. (1999). Abnormal Psychology: Current Perspectives. Boston: McGrawHill. (Cap 4, (pg. 76-120).
• American Psychiatric Association (2002). DSM-4-TR: Manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais
(4ª edição; texto revisto). Lisboa: Climepsi Editores.
• Davison, G. C. & Neale, J. M. & Kring, A. M. (2007). Abnormal Psychology. New York: John Wiley and Sons, Inc.
• Jaspers, K. (1997). General Psychopathology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
• Trzepacz, P. T. & Baker, R. W. (2001). Exame Psiquiátrico do Estado Mental. Lisboa: Climepsi Editores.

Mapa IX - Comportamentos Anti-Sociais e Intervenção
6.2.1.1. Unidade curricular:
Comportamentos Anti-Sociais e Intervenção
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Castro Fonseca - 37,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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-6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo geral desta unidade curricular é fornecer uma visão global e crítica dos conhecimentos científicos actuais
no domínio do comportamento anti-social, e das comp. necessárias para o desenvolvimento de pequenos projectos de
investigação e/ou de intervenção bem como para a análise rigorosa dos mesmos.
Entre as competências que, no fim deste curso, os alunos deverão ter adquirido contam-se as seguintes:
Conhecer a produção científica mais relevante no domínio dos comportamentos anti-sociais e desenvolver as
competências necessárias para sobre eles formular um juízo crítico;
Saber utilizar conceitos, métodos e instrumentos necessários para um trabalho autónomo de investigação e/ou de
intervenção nesse domínio;
Inventariar e examinar os factores e processos, que contribuem para o aparecimento e continuidade/descontinuidade
desses comportamentos;
implicações pedagógicas e terapêuticas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The overall objective of this course is to provide an overview and critique of current scientific knowledge in the field of
anti-social behavior, and skills necessary to develop small research projects and / or intervention as well as rigorous
analysis of the same .
Among the powers at the end of this course, students should have acquired include the following:
- Know the most important scientific production in the field of anti-social behavior and develop the skills necessary to
make a judgment about them critically;
- Know how to use concepts, methods and tools necessary for an autonomous work of research and / or intervention
in this area;
- To identify and examine the factors and processes that contribute to the emergence and continuity / discontinuity of
these behaviors;
- Conduct a thorough analysis of the main theoretical models of antisocial behavior, highlighting the educational and
therapeutic implications.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1..Conceitos:
- Comportamento anti-social e delinquência
- Conceitos afins
- Relação entre comportamento anti-social e crime/delinquência
2. Métodos e Instrumentos
3. Factores de risco do comportamento anti-social:
4. Heterogeneidade e classificação dos comportamentos anti-sociais
5. Teorias do Comportamento Anti-social
6. Intervenção no domínio do comportamento anti-social e do crime
7. Temas emergentes na investigação e na intervenção no domínio do comportamento anti-social e da delinquência

6.2.1.5. Syllabus:
1-concepts
- Anti-social behavior and crime
- Concepts related
- Relationship between antisocial behavior and crime / delinquency
2. Methods and Instruments
3. Risk factors for antisocial behavior:
4. Heterogeneity and classification of anti-social behavior
5. Theories of Antisocial Behavior
6. Intervention in the field of anti-social behavior and crime
7. Emerging issues in research and intervention in the field of anti-social behavior and crime
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Da confrontação destes conteúdos com os objectivos desta unidade curricular pode facilmente concluir-se que existe
entre eles grande coerência.
Além disso, estes conteúdos estão, em total sintonia com os programas das disciplinas sobre comportamentos antisociais e crime ou sobre delinquente juvenil actualmente ministrados em diversas universidades com grande tradição
de ensino e investigação neste domínio. Finalmente procurou-se que estes conteúdos programáticos reflictam bem as
tendências dominantes da investigação neste domínio e designadamente os trabalhos em curso nesta Faculdade e
nesta Universidade.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
From the comparison of this content with the objectives of this course can easily conclude that there is great
consistency between them.
Moreover, these contents are in total harmony with the programs of the disciplines on anti-social behavior and crime or
delinquent on now taught in several universities with a strong tradition of teaching and research. Finally we tried to
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reflect that this syllabus and the dominant trends of research in this area and in particular the work underway in this
College and this University.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Dada a carga horária semanal destinada a esta unidade curricular optou-se por aulas teórico-práticas, predominando a
exposição oral. Mas sempre que possível enriquece-se a exposição teórica com o recurso à análise de caso, que
podem ser projectos de investigação, ocorrências de tribunal ou notícias sobre temas relevantes para esta unidade
curricular.
A avaliação será feita no final do semestre e consistirá num teste com questões de escolha múltipla que cobrirão toda
a matéria exposta no decorrer das aulas. Poderá também haver algumas perguntas de desenvolvimento curto.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Given the weekly aimed at this course we opted for practical classes, predominantly oral. But whenever possible
enriches the theoretical exposition with the use of case analysis, which may be research projects, events or news of
the court on issues relevant to this course.
The evaluation will be done at the end of the semester and will consist of a test with multiple choice questions that
cover the entire exposed area during classes. You may also be some short essay questions.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensina parece a mais adequada, dada a natureza introdutória desta disciplina e dada a sua bastante
reduzida carga horária bem como a extensão da matéria a expor.
Por sua vez este tipo de avaliação permite mais facilmente e rapidamente verificar se o aluno assimilou toda a matéria
exposta e portanto fica com uma visão alargada ( e de conjunto) deste domínio de estudo. Ao mesmo tempo, o recurso
a algumas breves perguntas de desenvolvimento permite ver se, para além da memorização da matéria, o aluno é
capaz de organizar, integrar e expressar de modo coerente e convincente, os diferentes conceitos e tópicos abordados
nesta unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology of teaching seems more appropriate given the nature of this introductory course and given its very
low workload and the extent of the area exposed.
In turn this type of evaluation allows more easily and quickly verify if the student has assimilated all the matter and
therefore is exposed to a broad view (and assembly) of this field of study. At the same time, the use of a few short
essay questions lets see if, in addition to memorizing the material, the student is able to organize, integrate and
express in a coherent and convincing, the various concepts and topics covered in this course.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alberto, I., Fonseca, A. C., Albuquerque, C. P., Ferreira, G. & Rebelo, J. (Eds.). Comportamento anti-social: escola e
família. Coimbra: Centro de Psicopedagogia da Universidade de Coimbra.
Andrews, D. A. & Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct. (5ª edição). NJ: Matthews-Bender &Company.
Cullen, F.T. & R. Agnew (Ed.) (2006), Criminological theory: Past to present. Los Angeles: Roxbury Publishing.
Flannery, D., Vazonyi, A. & Waldman, I. (2007). The Cambridge handbook of violent behavior and aggression.
Cambridge: Cambridge University Press.
Fonseca, A. C. (2002) (Ed.). Comportamento Anti-social e Família. Coimbra: Almedina.
Fonseca, A. C. (2004) (Ed.). Comportamento anti-social e crime: Da infância à idade adulta. Coimbra: Almedina.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares.
Em função dos objectivos de aprendizagem de cada unidade curricular são valorizadas metodologias que promovem a
autoaprendizagem e aprendizagem partilhada, estimulem a criatividade, a iniciativa e a crítica fundamentada; a
participação dos discentes no processo de autoavaliação; o incentivo/apoio na organização/implementação de ações e
projetos de valorização pessoal, social e profissional por parte dos estudantes; o contato com a realidade social e com
outras estruturas de ensino no contexto nacional e europeu. Assim, destacam-se como didácticas na Lic. em SS a
orientação tutorial e os comités de leitura (discussão de documentos, obras de referência e artigos seleccionados);
espaços de troca de experiências, simulações e treino; práticas de terreno (consubstanciadas em trabalhos de
pesquisa e no estágio); visitas de estudo; grupos interdisciplinares de debate, entre outros. A aplicação de
conhecimentos de pesquisa é valorizada como metodologia de av. e/ou treino de competências.
6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
Depending on the learning objectives of each curricular unit are valued methodologies that promote self-learning and
shared learning, encourage creativity, initiative and critical reasoning, the participation of students in self-assessment
process, the incentive / support in the organization / implementation of actions and projects of personal, social and
professional worth, on the part of students, the contact with social reality and with other education structures in
national and European contexts. So stand out as didactics in S. Work Degree the tutorial guidance and reading
committees (discussion of documents, reference works and selected articles); space for exchanging experiences,
simulations and training, practice ground (embodied in research and training); study visits; interdisciplinary
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discussion groups, among others. The application of research expertise is valued as a method of evaluation and/ or
skills training.
6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Os 210 ECTS, correspondentes aos 7 semestres de estudos, traduzem-se, de acordo com os normativos em vigor,
num total de 30 ECTS por semestre. As unidades curriculares correspondem a 6 ou 4 ECTS. As de 6 ECTS (20
semanas/162 h) correspondem a um total de 8 h. de trabalho semanal (3/4h. contato coletivo; 2/2h30 apoio tutorial; 2/3
h. de trab. autónomo do aluno); as de 4 ECTS correspondem a um total de cerca de 5 h.30 de trabalho semanal
(1.30/2h.30 contato coletivo; 1/2h apoio tutorial; 2h. de trab. autónomo do aluno). O estágio curricular (22 ECTS – 594h)
pressupõe 425 h. de prática, 22 h. de tutoria e 145h de trabalho autónomo do estudante. De acordo com as respostas
dos estudantes aos inquéritos pedagógicos (2009-10) 60% “concorda” e 14% “concorda totalmente” com a adequação
do esforço exigido pelo curso. 92% dos estudantes concordam (54%) ou concordam totalmente (38%) com o facto do
curso proporcionar um clima favorável à aprendizagem e participação dos discentes.
6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.
The 210 ECTS, corresponding to seven semesters of study, translate, according to the approved rules, a total of 30
ECTS per semester. The curricular units correspond to 6 or 4 ECTS. The 6 ECTS curricular units (20 weeks/162 h)
correspond to a total of 8 h. work/ week (3/4H. collective contact; 2/2h30 tutorial support; 2/3 h. of autonomous student
work), the 4 ECTS curricular units correspond to a total of about 5 h.30 work/week (1.30 / 2h.30 collective contact; 1/2h
tutorial support; 2h. of autonomous student work). The internship (22 ECTS - 594h) requires 425 h. practice, 22 h.
tutoring and 145h of autonomous work of the student. According to student’s responses to pedagogic surveys (200910) 60% "agree" and 14% "strongly agree" with the adequacy of the effort required for the course. 92% of the students
agreed (54%) or strongly agree (38%) with the fact that the course provide a climate conducive to learning and
participation of students.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.
A avaliação da aprendizagem dos estudantes na FPCE obedece ao que se encontra regulamentado nas Normas de
Avaliação em vigor na UO. São assim previstas duas modalidades de avaliação, final e periódica, não sendo
admissível a ponderação da assiduidade como parâmetro e havendo a possibilidade de av. apenas por exame final. Em
obediência a tais limites cada unidade curricular procura enquadrar processos de avaliação, mais teóricos ou mais
interativos, em consonância com os respectivos objetivos. Na maioria dos casos são combinados diferentes
processos/metodol. de avaliação de forma a assegurar a ponderação e consolidação de diferentes competências,
nomeadamente, exames/ frequências com pesquisas bibliográficas e/ou empíricas, recensões críticas, análise de
material audiovisual, projetos, diagnósticos e casos sociais, etc. No estágio as metodologias de aval. são contínuas e
pressupõem uma aval. diacrónica do desempenho do aluno e entrega de documentação ao longo do processo de
supervisão.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
The assessment of student learning in FPCE follows what is regulated in the Assessment Regulation applied at the UO.
In this norms are thus provided two methods of evaluation, final and periodic. It is not admissible weighting the
student attendance as a parameter and there is the possibility of eval. only by a final exam. In obedience to these limits
each curricular unit seeks to frame the evaluation, more theoretical or more interactive, in line with their goals. In most
cases different processes/ evaluation methodologies are combined to ensure the balance and consolidation of
different skills, namely, final exams / frequencies with literature/ empirical searches, critical reviews, analysis of
audiovisual material, analysis of projects, diagnostic and social cases, etc. In the internship the evaluation
methodology is continuous and requires a diachronic endorsement of the student performance and the consequent
delivery of documentation throughout the process of supervision.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
A construção de um pensamento crítico fundamentado e o incentivo a um olhar heurístico, capaz de ultrapassar as
pseudo evidências do senso comum constitui-se como o alicerce do ensino universitário. A curiosidade científica e a
construção de capacidades de renovação de conhecimentos e de aprendizagem ao longo da vida, particularmente
crucial no trabalho com seres humanos e contextos sociais/económicos complexos, pressupõe o uso de
metodologias de ensino associadas à busca de novos referenciais e leituras por parte dos alunos, à observação
objetiva de contextos e situações, à discussão crítica conjunta de assunções e formas de intervenção, etc. Tais
metodologias são asseguradas na maioria das unidades curriculares do curso, sendo ainda valorizada a apresentação/
discussão de dados de investigações realizadas/em curso e, em alguns casos, a participação supervisionada dos
próprios estudantes na recolha de dados das investigações dos docentes ou do OCIS (Observ. Cidadania e Interv.
Soc.).
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
The construction of a reasoned critical thinking and the encouragement to a heuristic look, able to overcome the
pseudo evidences of common sense perspectives is the foundation of university education. Scientific curiosity and
capacity to building renewed knowledge and learning throughout life, particularly crucial in working with human
beings and complex social and economic contexts, assumes the use of teaching methodologies associated with the
search for new theoretical references and readings by students, the objective observation of contexts and situations,
the joint critical discussion of assumptions and ways of intervention, etc. These methodologies are provided in most
curricular units of the curriculum and is still valued the presentation / discussion of data from previous/ ongoing
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research, and in some cases, the participation of the students in supervised collect of data from teachers
investigations or from the OCIS (Observat. of Citizenship and Social Interv.) researches.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
N.º diplomados / No. of graduates
N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years*
N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years
N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years
N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years

2008/09

2009/10

2010/11

31
31
0
0
0

40
38
2
0
0

38
35
1
2
0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares.
A estrutura curricular do CE contempla as seguintes áreas científicas: Serviço Social, Sociologia,Psicologia,
Metodologia, Ciências da Educação, Economia, Direito e Informática , tendo maior relevância a área de Serviço Social.
Tendo em consideração os dados disponíveis na plataforma NONIO, referentes aos resultados dos alunos em
2010/2011, a área científica com menor taxa de sucesso é a de Direito (com 31% de aprovações), seguida da
Informática com 62,3% de aprovações. Em oposição as áreas científicas em que se verificam os índices de sucesso
mais elevados são Sociologia e Serviço Social com 85,5% e 91,5%, respectivamente. Quanto à média das
classificações obtidas, a área de Serviço Social regista a média mais elevada com 14,7, seguindo-se a Sociologia com
14,1. As áreas científicas de Direito e Informática são aquelas onde se verificam as classificações médias mais baixas
com 11,32 (Direito - uc - Noções Fundamentais de Direito ) e 11,5 - Informática.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular units.
The curriculum structure of the study cycle includes the following scientific areas: Social Work, Sociology,
Psychology, Methodology, Educational Sciences, Economics, Law and Information Technology. The most relevante
one is social work. Given the data available on the platform NONIO, regarding the results of students in 2010/2011, the
scientific area with a lower rate of success is Law (with 31% approval), followed by Informatics applied to Social
Sciences with 62.3% of approvals. In contrast, the scientific areas where success rates are higher are Sociology and
Social Work with 85.5% and 91.5%, respectively. In the average of the grades obtained, the area of Social Work records
the highest average with 14.7, followed by Sociology with 14.1. The scientific areas of Law and Informatics applied to
Social Sciences are those where there were classifications with lower average 11.32 (Law - uc - Basic Principles of
Law) and 11.5 - Informatics.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.
No sentido de conferir à avaliação uma dimensão de feed-back sobre o processo de ensino-aprendizagem a avaliação
tradicional, através só de exame escrito final, foi substituída pela possibilidade de opção de diversas modalidades de
avaliação, com adequações específicas consoante a uc. Neste sentido, privilegiam-se esquemas de avaliação contínua
ou de avaliação repartida em diferentes momentos de cada um dos semestres letivos. Paralelamente, têm-se
incrementado as situações de diagnóstico e superação de lacunas de conhecimentos, possibilitando que os alunos
possam apresentar e reorganizar fichas de trabalho realizadas em horas de trabalho autónomo.
Estes procedimentos estão em consonância com as reformulações introduzidas nos Regulamentos de Avaliação
Pedagógica, e são conformes à filosofia de Bolonha e ao articulado do RPUC, respeitando, sobretudo, a diversidade
das metodologias de avaliação na articulação com as especificidades das diferentes uc.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
In order to give a dimension of feedback on the process of teaching and learning the traditional evaluation only
through final written exam has been replaced by the possibility of option of various methods of assessment, with
specific adjustments according to c. units. In this regard, schemes of continuous assessment or evaluation distributed
at different times in each of semesters are privileged. At the same time, have increased the diagnostic situations and
overcoming knowledge gaps, enabling students to display and rearrange worksheets done in hours of autonomous
work. These procedures are consistent with the reformulations introduced in Educational Assessment Regulations,
and are consistent with the philosophy of Bologna and the body of the Pedagogical Reg. of UC, respecting above all
the diversity of evaluation methodologies in conjunction with the specificities of different c.units.
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7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating

84.6
7.7
92.3

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.
Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.
7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo de
estudos e respectiva classificação.
A maioria dos docentes da FPCE, UO reconhecida pela qualidade da invest. que produz, integram Unid.I&DT,
particularmente na área da Psicologia. Os docentes da área de SS procuram realizar investig. especializada ou
interdisciplinar, enquadrando-se em Unidades de I&DT, internas e externas à UO, das áreas das CS e Humanas.
Desenvolvem, nesse quadro, pesquisas direcionadas para a compreensão de aspetos sociopolíticos centrais para a
área de estudos. São pois membros integrados/colaboradores do IPCDVS-UC (Class. FCT-Bom) (projeto financ. FCT
em curso, área do desemprego-PTDC/PSI-PSO/102476/2008), CES-UC (Class. Excel.), CESNOVA (UNL, “Mto Bom”)
(Linha Políticas Públicas e Responsabilidade Social).Os docentes de SS integram ainda equipas de projetos europeus
(Ex.SAFIRE–FP7-SEC-2009/1) e coordenam outros com fundos europeus. Os restantes docentes que lecionam no ciclo
de estudos integram na grande maioria U. de I&DT financiadas, nomeadamente IPCDVS e CINEIC e possuem projetos
em curso.
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.
Most of the FPCE teachers, OU recognized for the quality of the research, integrate R&D Units, particularly in the area
of Psychology. The S.Work teachers seek to achieve specialized/interdisciplinary research, integrating in R&D U.,
internal and external to the OU, in the areas of Social S. and Humanities. They develop, within this framework, research
directed to understanding the socio-political aspects that are central to the study area. Like this they are
integrated/collaborate in the IPCDVS-UC (FCT Class. Good) (FCT financed project ongoing about unemploymentPTDC/PSI-PSO/102476/2008), CES-UC (Class. Excel.) CESNOVA (UNL, Very Good) (Line: Public Policies and S.
Responsibility). S. Work teachers also integrate European Proj. teams (eg SAFIRE-FP7-SEC-2009/1) and coordinate
others with European funds. The other teachers that collaborate in the S. Work Course integrate in the large majority
R&D financed U., namely IPCDVS and CINEIC, and they possess scientific projects ongoing.
7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares,
nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos.
166
7.2.3. Outras publicações relevantes.
Albuquerque, C. (2008). L’extensibilité de la temporalité présente dans les fondements d’un (nouveau) paradigme
d’intervention sociale et politique. In V. Châtel (dir.). Les Temps des Politiques Sociales. Fribourg : Academic Press, pp.
245-267.
Albuquerque, C. (2012). The study of social needs as a strategic tool for social care sector innovation. The contribution
of new technologies. In M. M. Cruz-Cunha e I. Miranda (eds). Handbook of Research on ICTs for Healthcare and social
services: Developments and applications. IGI Global.(in press)
Almeida, Helena, “A recomposição dos laços sociais – uma mediação expressiva e instrumental na luta contra a
exclusão social”, in Cunha, Pedro (org.), Mediação, uma forma de resolução alternativa de conflitos, Porto, Edições
Universidade Fernando Pessoa, 2004, 33-61.
Santos, C (2009) Retratos de Uma Profissão. A Identidade Profissional do Serviço Social em Portugal. Coimbra:
Edições Quarteto: 253 pp. ISBN: 978-989-558-111-5.
7.2.3. Other relevant publications.
Albuquerque, C. (2012). The study of social needs as a strategic tool for social care sector innovation. The contribution
of new technologies. In M. M. Cruz-Cunha e I. Miranda (eds). Handbook of Research on ICTs for Healthcare and social
services: Developments and applications. IGI Global.(in press)
Almeida, Helena, “A recomposição dos laços sociais – uma mediação expressiva e instrumental na luta contra a
exclusão social”, in Cunha, Pedro (org.), Mediação, uma forma de resolução alternativa de conflitos, Porto, Edições
Universidade Fernando Pessoa, 2004, 33-61.
Santos, C (2009) Retratos de Uma Profissão. A Identidade Profissional do Serviço Social em Portugal. Coimbra:
Edições Quarteto: 253 pp. ISBN: 978-989-558-111-5.
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7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico.
A produção de conhecimento científico no domínio social e económico pretende constituir-se como um catalisador de
novas práticas, políticas e projetos de intervenção. Neste sentido, por via das pesquisas em curso nas quais os
docentes de SS se encontram envolvidos, por ex. nas áreas do desemprego, da violência urbana e das crianças e
jovens em risco, pretende-se disseminar os resultados junto de profissionais, decisores e populações de modo a
contribuir para o repensar de políticas e intervenções. O projecto no domínio do desemprego (IPCDVS-UC) deu origem
por ex. a uma colaboração protocolada com a UGT e à criação, em Coimbra, de um gabinete de atendimento social a
desempregados. Os conhecimentos da equipa consubstanciam-se também em projetos de intervenção-ação
(ex.ASOS) e na implementação (em curso) de um Gab. de Consultoria em Mediação S. e Comunitária (candidatura ao P.
Grundtvig) e de um Núcleo de Formação e Desenvolvimento do Empreendedorismo, ambos no âmbito do OCIS.
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
The production of scientific knowledge in the social and economic domains aims to establish itself as a catalyst for
new practices, policies and intervention projects. In this sense, by way of ongoing research in which teachers of S
work are involved, eg. in the areas of unemployment, urban violence and children and youth at risk, it is intended to
disseminate the results to practitioners, policy makers and populations in order to contribute to the rethinking of
policies and interventions. The project in the field of unemployment (IPCDVS-UC) gave rise eg. to a collaboration with
the UGT for the creation, in Coimbra, of a social service office to unemployed union members. The knowledge of the S.
Work team allowed also to design intervention-action projects (ex.ASOS) and to implement (ongoing) a Consulting
Social and Comunitarian Mediation Office (with a Grundtvig candidature), as well as a Nucleus for Entrepreneurship
Development and Training, both under OCIS.
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
No âmbito da parceria estabelecida entre a Associação Soltar os Sentidos (ASOS) e o Observatório da Cidadania e
Intervenção Social da FPCE-UC, encontra-se a ser implementado o projecto “Imaginary – Relationship between social
skills and inclusion issues of children in school context” (Referência: 7022.2.D.2011), financiado pela European Youth
Foundation (Strasbourg) (montante de 45 mil euros), e com os objectivos de: aplicar o jogo “Imaginary”, recorrendo a
novas tecnologias da informação e comunicação, aplicar para diagnóstico o instrumento de avaliação da percepção de
competências sociais de crianças "Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters" (MESSY), e incrementar a
consciencialização dos estudantes no domínio dos direitos humanos. Outras candidaturas, nomeadamente ao
programa Grundtvit e Leonardo da Vinci, aguardam aprovação
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
Under the partnership between the Liberate Senses Association (ASOS) and the FPCE-UC Observatory of Citizenship
and Social Intervention is being implemented the project "Imaginary - Relationship Relationship between social skills
and inclusion issues of children in school context " (Reference: 7022.2.D.2011), funded by the European Youth
Foundation (Strasbourg) (sum of 45 000 euros), with the objectives of:-apply the game "imaginary" with new
technologies for education and communication; to use in a diagnostic way the scientific instrument that allows the
analysis and perception of children social skills "Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters" (MESSY), and to
raise awareness of students about human rights. Other candidatures, namely to Grundtvit and Leonardo da Vinci
Programs, are waiting for approval.
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
O acompanhamento dos projectos de investigação científica e de investigação-ação no domínio social evidencia de
forma inequívoca a necessidade de disseminação/ aplicação dos respetivos resultados através de estratégias
diferenciadas para diferentes públicos e a importância de compreender a perspetiva subjetiva das populações
afetadas pelos problemas para delineamento de políticas e intervenções adequadas às necessidades reais das
pessoas/territórios e respetivas potencialidades e recursos. Estão assim a ser desenvolvidos projetos, nomeadamente
na área das crianças e jovens em risco, cujos resultados são aplicados e testados em contexto institucional e
comunitário (parceria ASOS/ OCIS), conduzindo a reajustes mútuos ao nível dos resultados/ estratégias/ ações.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The monitoring of scientific research projects and research-action in the social field shows unequivocally the need to
disseminate their results through different strategies for different audiences and the importance of understanding the
subjective standpoint of the people affected by problems in the policies design and in interventions tailored to the real
needs of people/ territories and their resources and potentialities. Like this are in action projects, particularly in the
area of children and youth at risk, whose results are applied and tested in the institutional and community contexts
(partnership ASOS / OCIS), leading to mutual adjustments on results / strategies / actions.

7.3. Outros Resultados
Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada.
Os estudantes e docentes da Licenciatura efectivam um conjunto de actividades de prestação de serviços à
comunidade, quer por via de projectos de voluntariado com diversas instituições (agregados no Programa
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ProVoluntariU da Faculdade), sobretudo no apoio a idosos e dependentes, mas também por via da realização e
organização de cursos breves e workshops (via Centro de Prestação de Serviços à Comunidade) nos domínios da
pobreza, políticas sociais e desenvolvimento, perfis de mediação, projectos de empreendedorismo, entre outros,
abertos à comunidade. Organiza também anualmente a Universidade de Verão, o Seminário Internacional Permanente
e um Curso de Preparação para o Voluntariado, abertos à comunidade social e académica (em curso a preparação da
3ª edição deste Curso).
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
Students and teachers of the S. Work Degree develop a set of activities to provide services to the community, either by
volunteering projects with various institutions (aggregated in the Faculty ProVoluntariU Program), especially for the
elderly and dependent, but also through the realization and organization of short courses and workshops (via Center
for Community Service Provision) in the areas of poverty, social policy and development, profiles mediation,
entrepreneurship projects, among others, open to the community. It also organizes an annual Summer University, the
International Permanent Seminary and the Course for Volunteers Preparation open to academic and social community
(in preparation the 3rd edition of this course).
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, desportiva
e artística.
A promoção do voluntariado, devidamente supervisionado, contribui para o incremento do bem-estar de populações
em situação de vulnerabilidade e para a minimização de situações de isolamento e sofrimento social, promovendo em
simultâneo nos estudantes um maior sentido de responsabilidade social e de implicação cívica. Encontra-se em fase
de implementação um estudo (OCIS) sobre os contributos reais de tais processos, quer para as instituições, quer para
as populações apoiadas.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.
The promotion of voluntary, properly supervised, contributes to enhancing the welfare of vulnerable populations and
to minimize social isolation and social suffering situations while fostering in students a greater sense of social
responsibility and civic involvement. It is being implemented a study (OCIS) on the actual contributions of these
processes, both for the institutions and for the people supported.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado.
A informação divulgada para o exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino ministrado, por via das
páginas web da UC e da FPCE corresponde a requisitos da clareza, exaustividade, objetividade e actualização,
requisitos esses necessários ao acesso esclarecedor e atempado a informação sobre processos de candidatura,
resultados, docentes e plano de estudos. A informação divulgada sobre o ciclo de estudos na plataforma de gestão
académica NONIO é definida, monitorizada e se necessário actualizada pelo coordenador de curso, em articulação
com os Serviços Académicos e o Gabinete de Qualidade Pedagógica da UO.
7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students.
The information released to the outside about the institution, the study cycle and the teaching requirements, through
the web pages of UC and FPCE, meets the conditions of clarity, completeness, objectivity and updating requirements
necessary to access in an informed and timely manner to application procedures, results, study plans, teachers. The
disclosed information about the study cycle on the academic management platform NONIO is defined, monitored and if
necessary updated by the course coordinator, in conjunction with the Organic Unit Academic Services and the Office
of Pedagogic Quality.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs
Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff

3.8
2.7
4

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
A divulgação alargada dos objetivos e missão do CE nas plataformas web; A possibilidade de acompanhamento
próximo dos processos de implementação dos objetivos, dado o n. clausus reduzido de estudantes; A existência de
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um plano de estudos complexo e interdisciplinar, que contribui para a formação de uma perspectiva holística e
estratégica sobre os problemas e alternativas do passado e da atualidade; A existência de uma visão prospetiva,
agregando os objetivos do 1º ciclo, plasmados no plano de estudos/conteúdos, a perfis adequados às exigências das
sociedades atuais, mercado de emprego e às tendências para a área nas universidades europeias; existência de um
projeto global de formação extracurricular/prestação serviços que complementa/consolida a missão do CE. A
ponderação positiva destes pontos encontra-se em diversos doc. de avaliação contínua do CE pelos estudantes de
diversos anos, bem como nos dados dos Inquéritos de Qualidade Pedag. da UC.
8.1.1. Strengths
The widespread dissemination of the study cycle objectives and mission on the UC web platforms; The possibility of
close monitoring of the objectives implementing processes, given the reduced n. clausus of students; The existence of
a complex and interdisciplinary study plan, which contributes to the formation of a holistic and strategic perspective of
the past and present issues and alternatives; The existence of a prospective vision, adding the 1st cycle goals,
embodied in the curriculum/ content, to the adequate profiles which meet the requirements of modern societies, the
labor market and the trends for the area in European universities; The existence of a global extracurricular training
project /community services that complement / consolidate the SC mission. The positive weighting of these points is
found in several doc. of continuous evaluation of the SC by students from various years, as well as on data from UC
pedagogic quality surveys.
8.1.2. Pontos fracos
A complexidade do plano de estudos e a diversidade de formações dos docentes implicados na lecionação constituise como um elemento positivo estruturante do CE, mas também dificulta, por vezes, a agregação coerente entre as
várias abordagens teóricas no sentido de prosseguir os objetivos e assegurar a especificidade do CE. Este aspeto é
acentuado pelos estudantes nos inquéritos de qualidade pedagógica; A implementação recente do curso não permite
ainda de forma consistente avaliar os processos de ensino-aprendizagem e promover uma reflexão mais profunda
sobre a conceção das entidades empregadoras relativamente aos objetivos e competências dos estudantes
licenciados em SS pela FPCE-UC; A inexistência de Ciclos de Estudos pós-graduados na área de Serviço Social na
UC.
8.1.2. Weaknesses
The complexity of the curriculum and the diversity of backgrounds of the teachers involved in teaching is a positive
element structuring the SC, but it also causes difficulties, sometimes, in assuring the coherent theoretical aggregation
between the various approaches to pursue the objectives and to ensure the specificity of the SC. This aspect is
accentuated by students in the surveys of pedagogic quality; The recent implementation of the course is not still
enough to consistently evaluate the processes of teaching and learning and to promote a deeper reflection on the
conception of employers in relation to the objectives and the competencies acquired by the Social Work graduate
students in the FPCE-UC; The absence of post-graduate S. Work study cycles in the UC.
8.1.3. Oportunidades
A complexidade das sociedades atuais e as exigências de reconstrução da coesão social e económica e de processos
integrados de inclusão de populações cada vez mais heterogéneas, coloca novos desafios mas também novas
oportunidades ao SS contemporâneo. As exigências de mudança s., de reavaliação de políticas/ processos de
desenvolvimento colocam o SS na vanguarda da resposta, analítica e operacional, a novos problemas, novas políticas
e processos de trabalho, pela demonstração de novas competências decorrentes de formas de aprendizagem mais
exigentes e holísticas. Importante por isso o incremento da investigação cient. na área, aproveitando por ex. as
possibilidades de financiamento europeu destinadas à inovação social, empreendedorismo s. e desafios sociais
(ex.Horizon 2020), dando relevo a novas problemáticas e políticas, o que permitirá consolidar a importância, os
objetivos e a missão do SS. Importante também a aposta num 3º Ciclo em SS interuniversitário e internacional.
8.1.3. Opportunities
The increasing complexity of modern societies and the requirements in terms of rebuilding the social and economic
cohesion and the integrated inclusion processes of increasingly diverse populations poses new challenges but also
new opportunities for the contemporary S. Work. The demands for social change, policy/development processes
revaluation put the S. Work at the forefront of the analytical and operational response to the new problems, new
policies and work processes, by demonstrating new skills arising from forms of learning more demanding and holistic.
So it’s important to boost scientific research in the area, taking advantage eg. the possibilities for European funding
for social innovation, social entrepreneurship and social challenges (ex.Horizon 2020), highlighting emerging issues
and policies which will strengthen the importance, objectives and mission of the S Work. It would be important also the
investment in an interuniversity and international S. Work 3th Study Cycle.
8.1.4. Constrangimentos
A representação tradicional do SS com um enfoque tecnicista influencia a perspetiva social e académica do curso,
prejudicando o entendimento, nomeadamente por parte de alguns estudantes e docentes, dos objetivos, da filosofia e
das exigências científicas que o CE preconiza. A indefinição da área de estudos de Serviço Social como área científica
para candidatura a projetos de investigação financiados (pela FCT), a ausência de regulação da atividade profissional
(dificuldades na constituição da Ordem de Assistentes Sociais) possibilitando em consequência a perda de espaços
profissionais, bem como a desvalorização crescente do Estado de Bem Estar e de pressupostos associados à
qualidade em prol da eficácia, podem constituir-se como constrangimentos de relevo a maior clarificação e
valorização da missão, dos objetivos e da filosofia de intervenção do SS nas sociedades contemporâneas.
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8.1.4. Threats
The traditional representation of the SS with a technician focus influences the social and academic course perspective,
hampering the understanding, especially by some students and teachers, of the goals, philosophy and scientific
requirements that the SC advocates. The non-definition of the study area as a scientific area for applying for scientific
research funds (by FCT), the absence of professional activity regulation (difficulties in the constitution of the Order of
Social Workers), allowing consequently the possible loss of professional spaces, as well as the increasing devaluation
of the Welfare State and of assumptions associated with the quality for the sake of efficiency, can be incorporated as
relevant constraints for a further clarification and enhancement of the mission, goals and philosophy of S. Work
intervention in contemporary societies.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
8.2.1. Pontos fortes
A existência de mecanismos já consolidados de garantia da qualidade, na UC e na FPCE, e a definição regulamentada
e estatutária das responsabilidades e níveis de decisão; a coordenação do curso por um docente com formação na
área do Ciclo de Estudos; a discussão, com docentes e discentes, dos resultados dos inquéritos de qualidade
pedagógica permitindo definir, negociar e monitorizar mudanças a implementar; a participação ativa dos estudantes
de SS na reflexão/ avaliação do Curso através dos seus Comités de Representantes, em conexão com a coordenação e
o C. Pedagógico.
8.2.1. Strengths
The existence of mechanisms already established of quality assurance, at UC and FPCE, and the regulated and
statutory definition of responsibilities and decision-making levels; the course coordination by a teacher with academic
habilitations in the Cycle Study area; the possibility of discussions with teachers and students about the survey
results of teaching quality allowing to define, negotiate, implement and monitor changes; the active participation of S.
Work students in the reflection /evaluation of the course through their Representative Comities in articulation with the
Course Coordination and Pedagogic Council.
8.2.2. Pontos fracos
O conhecimento insuficiente, por parte dos estudantes, das responsabilidades e funções dos diversos órgãos e
estruturas da organização universitária e dos seus direitos e deveres como estudantes do ensino superior; a pouca
consciencialização dos alunos relativamente à responsabilidade, à importância e aos impactes das respetivas
respostas nos inquéritos de avaliação da qualidade pedagógica, verificando-se, por vezes, mesmo o desconhecimento
dos docentes associados às unidades curriculares; processos de avaliação/ consulta por vezes com críticas difusas,
por parte dos alunos, e manifestando alguma dificuldade na identificação de propostas concretas de melhoria e de
responsabilidades partilhadas para a sua implementação.
8.2.2. Weaknesses
The insufficient students’ knowledge on the responsibilities and functions of the various organs and structures of the
university organization and their rights and duties as university students; the relatively low awareness of the students
about their accountability, importance and impact of the respective responses to pedagogic quality surveys,
sometimes even associated with the unknown of the teachers associated to curricular units; evaluation/query
procedures sometimes with diffuse criticism, by students, and expressing some difficulty in identifying concrete
improvement proposals and allocation of shared responsibility for its implementation.
8.2.3. Oportunidades
A utilização de novas tecnologias e redes para disponibilizar informação sobre questões concretas do curso aos
respectivos estudantes, bem como constituir-se como uma plataforma de participação de estudantes e docentes
tendente à auscultação de necessidades e à recepção de propostas de melhoria contínua, quer em termos de ambiente
de ensino-aprendizagem, quer em termos estruturais ou de atividades extracurriculares. Em acréscimo seria
importante o desenvolvimento de processos/ instrumentos de avaliação qualitativa destinados à compreensão de
aspetos não mensuráveis porém essenciais para o incremento da qualidade do curso.
8.2.3. Opportunities
The use of new technologies and networks to provide information on specific issues of the course to their students as
well as establish itself as a platform for participation of students and teachers concerning the needs and proposals for
continuous improvement, both in terms of teaching-learning environment, or in terms of structural or extracurricular
activities. In addition it could be important the development of processes /tools of qualitative assessment for the
understanding of non-measurable aspects that are however essential to increase the quality of the course.
8.2.4. Constrangimentos
Constrangimentos de tempo e de eficiência/ eficácia administrativa que podem condicionar a articulação clara, fluida e
permanente entre os vários órgãos de gestão no âmbito da UC, entre a UC e as UO e no âmbito das UO.
8.2.4. Threats
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Some constraints of time and administrative efficiency/efficiency that can influence a clear, smooth and continuous
articulation between the various governing bodies within the UC, between the UC and the OU and within the OU’s.

8.3. Recursos materiais e parcerias
8.3.1. Pontos fortes
a)Em termos de instalações físicas: O investimento da FPCE-UC em termos de melhoria de instalações foi
particularmente significativa no ano de 2010, contando neste momento com dois edifícios; b)em termos de recursos
pedagógicos, a Biblioteca tem vindo a reforçar o respetivo acervo bibliográfico em suporte papel, bem como a
subscrição online de revistas e bases de dados. Na área de SS têm sido adquiridas obras nacionais e internacionais
relevantes e muito recentes (não descurando as clássicas). Existe também a possibilidade de empréstimo inter IES
(nacionais e internacionais) e a serviços públicos e privados da área de intervenção. Bases de dados em domínios
relevantes para o Serviço Social foram adquiridas/ reforçadas (Criminal Justice; Econlit; SocIndex) e subscritas online
revistas de referência: British Journal of SWork e Service Social (Québec);c)em termos de parcerias a Lic SS possui
acordos nacionais e internac. consolidados e diversificados para a formação e pesquisa científica.
8.3.1. Strengths
a) In terms of physical facilities: The FPCE investment in improving facilities was particularly significant in 2010,
counting now with two buildings, b) in terms of teaching resources, the Library has strengthened the respective
bibliographic collection and online subscription of journals and databases. In the area of S work have been acquired
relevant and very recent national and international books (not forgetting the classics). There is also the possibility of
IES interlibrary loan (national and international) and public and private services in the area of intervention. Databases
in areas relevant to social work were acquired / enhanced (Criminal Justice; Econlit; SocINDEX) and subscribed online
reference journals: British Journal of Social Work and Service Social (Quebec), c) in terms of partnerships the S. Work
Degree has national and internat. consolidated and diversified agreements for training and scientific research.
8.3.2. Pontos fracos
a)em termos de instalações físicas: apesar do investimento efetuado a utilização de dois edifícios dificulta a interação,
entre estudantes e entre estudantes e docentes, bem como o acesso direto a determinados serviços de suporte
administrativo; a dimensão das salas, sobretudo considerando a escolha de determinadas unidades curriculares como
opções livres, é insuficiente, dificultando o recurso a processos de ensino-aprendizagem mais dinâmicos no contexto
da aula; b)em termos de equipamentos didácticos, científicos e TIC: a ainda reduzida aquisição de bibliografia e
assinatura de revistas na área de S. Social; c) Parcerias com outras instituições nacionais/estrangeiras: número ainda
escasso de parcerias internacionais com universidades de referência do ciclo de estudos; aproveitamento insuficiente
dos protocolos existentes para desenvolvimento da investigação e da prestação de serviços à comunidade.
8.3.2. Weaknesses
a) in terms of physical facilities, despite the investment made, the use of two buildings hinders the interaction between
students and between students and teachers, as well as the direct access to certain administrative support services;
the size of rooms, especially considering the choice by certain curricular units as free options, is insufficient,
hindering the use of more dynamic teaching-learning processes in the context of class; b) in terms of pedagogic ,
scientific equipment and ICT: the still small acquisition of literature and subscription journals in the field of Social
Work; c) partnerships with other national / foreign institutions: still scarce number of international partnerships with
universities of reference on S. Work education; insufficient use of existing protocols for research and development
services to the community.
8.3.3. Oportunidades
O incremento de contactos internacionais com Universidades e Centros de Investigação de referência permitirá
incrementar a qualidade formativa do curso pelo intercâmbio de docentes, pela multiplicação de projectos de
pesquisa, experiências de intervenção inovadoras e disseminação dos respetivos resultados. A aposta nas TIC para
construção e desenvolvimento de redes de contactos e partilha de experiências e saberes poderá constituir-se como
uma oportunidade de inovação e internacionalização. O incremento de acordos Erasmus, nomeadamente com países
anglo-saxónicos, de relações com o Brasil, por ex. para delineamento de estudos pós-graduados e a abertura a novos
países de língua oficial portuguesa, em África ou no continente asiático, utilizando por exemplo plataformas de elearning para partilha de conhecimentos, bem como o enquadramento em redes internacionais de SS constituem-se
como oportunidades a explorar.
8.3.3. Opportunities
The increase of international contacts with reference Universities and Research Centers will improve the quality of the
course by the exchange of teachers, the multiplication of research projects, innovative intervention experiences and
dissemination of the results. The investment in ICT for construction and development of networking and sharing of
experiences and knowledge can constitute itself as an opportunity for innovation and internationalization. The increase
of Erasmus agreements, in particular with Anglo-Saxon countries, the increase of relations with Brazil, eg for design of
postgraduates studies, the openness to Portuguese-speaking countries in Africa or in Asia, for example using elearning platforms for sharing knowledge, as well as the framework in international networks of S work are
opportunities to explore.
8.3.4. Constrangimentos
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Os possíveis constrangimentos associados aos recursos materiais e parcerias do curso referem-se a possíveis
reduções a médio prazo do número de estudantes que procuram o curso, considerando os níveis de desemprego
atuais e a crise económico-financeira vigente. A capacidade de renovação do curso e as garantias de qualidade e de
diferenciação que o mesmo pode oferecer constituem-se como fatores passíveis de controlar/ minimizar os possíveis
efeitos da crise económica em termos de procura do ciclo de estudos.
8.3.4. Threats
The possible constraints associated with material resources and partnerships of the course refer to possible
reductions in the medium term in the number of students seeking the course, considering the current levels of
unemployment and the actual economical and financial crisis. The capacity for course renewal and the guarantees of
quality and differentiation that it can offer are factors to control / minimize the possible effects of the economic crisis in
terms of course demands.

8.4 Pessoal docente e não docente
8.4.1. Pontos fortes
O Corpo docente da Lic. em SS é muito qualificado, sendo que dos 29 docentes (das áreas de SS, Psicologia,
Educação, Direito, Economia e Estatística) que leccionam na Licenciatura em Serviço Social apenas 3 são mestres em
fase de conclusão de doutoramento (Doutorados: 11% na área do CE). Os 5 docentes da área de especialização do
ciclo de estudos encontram-se na sua maioria (60%) há mais de 3 anos na unidade orgânica, em regime de tempo
integral, sendo que o número de horas lecionadas não ultrapassa as 9 h. semanais, indiciando um investimento
contínuo no reforço do corpo docente da área; a avaliação do desempenho docente na Lic. é bastante positivo em
termos globais (apreciação média, 8 indicadores, 2011/12: 4.1, escala de 0-5); os docentes colaboram em outros CE e
IES nacionais e estrangeiras; a mobilidade internacional é promovida (ex.organização anual do Seminário
Internacional Permanente onde participam diversos docentes das Universidades parceiras).
8.4.1. Strengths
The group of S. Work teachers is very qualified: the 29 teachers (areas of S Work, Psychology, Education, Law,
Economics and Statistics) who teach in the S. Work Degree only 3 have a master degree and with nearing completion
of doctoral studies (PhD: 11 % area of the SC). The five teachers in the area of specialization of the course are mostly
(60%) for more than three years in the organic unity, in full-time, and the number of hours/week not exceeds 9 h.,
indicating a continued investment in strengthening the teatcher resources of the area; the teacher performance
assessment in the course is quite positive overall (considered average, 8 indicators, 2011/12: 4,1, scale 0-5); teachers
collaborate in other SC and national and foreign IES; international mobility is promoted (ex. Organization of the
International Permanent Seminary where several teachers of the partner universities participate).
8.4.2. Pontos fracos
A existência de poucos docentes de carreira na área específica do CE; o número de estudantes acompanhados no
âmbito do estágio curricular do 7º semestre; a ainda fraca mobilidade internacional no âmbito de intercâmbios
Erasmus.
8.4.2. Weaknesses
The existence of few career teachers in the specific area of the SC; the number of students monitored in the curricular
internship of the 7th semester; the still weak international mobility within Erasmus exchanges.
8.4.3. Oportunidades
A avaliação da necessidade de reforçar o número de docentes de carreira na área do ciclo de estudos e o
aproveitamento do regime especial de contratações no ensino superior até dezembro de 2011, conduziu ao
lançamento de um concurso internacional (aprovado, em curso) para contratação de um professor auxiliar com
formação graduada e pós graduada na área de Serviço Social. A possibilidade de participação de colaboradores
voulntários e/ ou adjuntos de ensino com formação graduada na área de estudos como suporte na supervisão de
estágios. Para incremento da mobilidade internacional de docentes o enquadramento em redes científicas
internacionais e a candidatura a financiamentos europeus para construção de parcerias são oportunidades a explorar.
8.4.3. Opportunities
The evaluation of the need to increase the number of Social Work career teachers and the use of the special hiring
rules in higher education by December 2011, led to the launch of an international concourse (approved, in progress) to
hire an assistant professor with graduate and post graduate habilitations in the field of Social Work. The possibility of
volunteer collaborators and/ or teaching adjunctshelpers, with graduate S. Work formation, as a support for internship
supervision. To increase the international mobility of teachers the framework in international scientific networks and
the application for European funding to build partnerships are opportunities to explore.
8.4.4. Constrangimentos
As restrições orçamentais e a redução de apoios coloca constrangimentos ao incremento da mobilidade nacional e
internacional de docentes, podendo ser no entanto promovidas parcerias, tendo por base uma lógica de reciprocidade
no intercâmbio de docentes e investigadores entre instituições de ensino superior.
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8.4.4. Threats
Budgetary constraints and the reduction of support puts constraints on the growth of national and international
mobility of teachers, but can be promoted partnerships, based on a logic of reciprocity in the exchange of teachers and
researchers between higher education institutions.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
8.5.1. Pontos fortes
Nível de procura do CE: o número de candidatos que concorreu a este CE na FPCE-UC tem sido cerca de 10 vezes
superior ao numerus clausus definido. A taxa de ocupação das vagas na 1ª fase tem sido de 100%; Classificação de
ingresso: as médias de candidatura, oscilam entre 144,9 (2.ª fase de 2010) e 153,3 (2.ª fase de 2009); nota de
candidatura do último colocado do contingente geral, nas 1.ªs Fases dos últimos 3 anos, verifica-se que os valores
mais elevados foram observados em 2009 (149,8) e 2010 (142,5); Nível de atratividade: nacional; Ordem de opção na
escolha: os dados disponíveis (DGES) revelam que a LSS é um curso maioritariamente de 1.ª opção: taxa de
colocação oscila entre 74,4% (2009) e 61,9% (2010); Apreciação positiva do CE (concordo/concordo totalmente) por
parte dos estudantes: os dados dos inquéritos SGQP revelam uma apreciação muito favorável do CE (91.7%); nível de
assiduidade dos estudantes muito significativo; taxa de sucesso escolar bastante positiva.
8.5.1. Strengths
Level of demand of the SC: the number of S. Work candidates has been about 10 times higher than the numerus
clausus settled. The occupancy rate of vacancies in the 1st phase has been a 100% rating of entry; the means of
application ranging from 144.9 (2nd phase 2010) and 153.3 (2nd phase 2009); application note of the last general quota
placed in the first phases of the last three years, it appears that the highest values were observed in 2009 (149.8) and
2010 (142.5), level of attractiveness: national ; Order of option in the choice: the available data (DGES) show that the S.
Work degree is a course for a majority marked as 1st option: placement fee ranges between 74.4% (2009) and 61.9%
(2010); positive evaluation of the SC (agree / strongly agree) by the students: SGQP survey data reveal a very favorable
assessment of the SC (91.7%), level of attendance of students very significant, rate of school success very positive.
8.5.2. Pontos fracos
Nível de mobilidade de estudantes outgoing e incoming ainda com fraca expressão.
8.5.2. Weaknesses
Although weak expression of the outgoing and incoming student mobility.
8.5.3. Oportunidades
Para incrementar o interesse na mobilidade outgoing e incoming possibilidade de potenciar redes internacionais de
estudantes de Serviço Social; reforçar a divulgação do curso em Universidades congéneres internacionais, bem como
as possibilidades de estudo no exterior do país nomeadamente implementando duplas titulações (como o que se
encontra em negociação com a Universidade de Salamanca) e acordos/cursos de e-learning com outras Universidades
8.5.3. Opportunities
To increase the interest in out-going and incoming mobility conceive the possibility to strengthen international
networks of Social Work students; reinforce the course divulgation in similar international Universities as well as to
enhance the possibilities for study abroad including implementing dual titles (like the one that is being negotiated with
the University of Salamanca) and e-learning agreements/ courses with other universities.
8.5.4. Constrangimentos
O incremento da mobilidade outgoing de estudantes poderá ser constrangido pelas dificuldades financeiras das
famílias, bem como pela redução das Bolsas de Estudos dos estudantes e das Bolsas de Mobilidade Erasmus
8.5.4. Threats
The increasing of the outgoing mobility of students may be embarrassed by the financial difficulties of families, as well
as by the reduction of the Scholarships and Student’s Erasmus Mobility Grants.

8.6. Processos
8.6.1. Pontos fortes
Nível de satisfação com o CE elevada: De uma forma global, os dados dos inquéritos revelam a apreciação positiva
dos estudantes sobre a LSS (indicadores definidos a oscilar entre 3,25 e 4,26, na escala de 1 a 5). Os dados SGQP
2011-12 (primeiro semestre) revelam uma apreciação média do curso por parte dos estudantes de 4 (11 indicadores).
Nível de satisfação com as unidades curriculares: A satisfação dos alunos inquiridos relativamente aos critérios no
contexto de funcionamento das unidades curriculares é positiva, com as ponderações médias a variar entre 3,96
(Indicador 1) e 3,36 (Indicador 6).
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8.6.1. Strengths
High level of satisfaction with the SC: globally the survey data show a positive assessment of students on the S. Work
degree (defined indicators oscillate between 3.25 and 4.26 on a scale of 1 to 5). Tha data of SGQP surveys 2011-2012
(1st semester) revels a global appreciation of the course by students of 4 (11 indicators). Level of satisfaction with the
curricular units: the satisfaction of surveyed students on the criteria about the curricular units functioning is positive,
with the average weightings to vary between 3.96 (Indicator 1) and 3.36 (Indicator 6).
8.6.2. Pontos fracos
Débil Integração dos estudantes em linhas/ projectos de investigação; Articulação entre conteúdos das unidades
curriculares. Apesar do valor positivo (3.37) atribuído ao indicador 6 do inquérito (Boa articulação entre os programas
das várias unidades curriculares), uma percentagem expressiva de respondentes demonstraram a sua insatisfação
(19,6%) quanto à articulação dos conteúdos das várias unidades curriculares, verificando-se ainda para este indicador
uma grande percentagem de indecisos (25,5%). Quanto à organização das aulas (Indicador 4) verifica-se também, uma
certa insatisfação, segundo os dados da amostra recolhida, com 26% a afirmarem que discordam quanto à
coordenação entre a duração/carga horária e objectivos/conteúdos; período reduzido de prática pré-profissional;
ausência de unidades curriculares relevantes nomeadamente na área do Direito.
8.6.2. Weaknesses
Weak integration of students into lines/ research projects; Articulation between syllabus of curricular units: despite the
positive value (3.37) assigned to the indicator 6 (Good coordination between the programs of curricular units), a
significant percentage of respondents demonstrated their dissatisfaction (19.6%) and the articulation of the contents of
the various courses, checking for this indication is also a large percentage of non-responses (25.5%). Regarding the
organization of classes (Indicator 4) there is also a certain dissatisfaction, according to the data sample collected, with
26% of students claiming they disagree with the relation between the length/ workload and objectives/ contents; short
period of pre professional practices, absence of relevant courses in the particular area of law for instance.
8.6.3. Oportunidades
A autoavaliação do curso considerando o processo de acreditação ongoing, 5 anos depois da criação da Licenciatura
na Faculdade, e a possibilidade de propor alterações ao Plano de Estudos (ponto 10 do presente Relatório)
possibilitou uma apreciação mais profunda da articulação substancial entre unidades curriculares e respectivos
objectivos, learning outcomes e conteúdos, bem como a possibilidade de alargar o período de estágio e introduzir
novas unidades curriculares e conteúdos identificados como relevantes. A criação do Observatório da Cidadania e
Intervenção Social (OCIS) na Faculdade constitui-se também como uma oportunidade adicional de participação dos
estudantes dos diferentes CE em pesquisas com o suporte dos docentes.
8.6.3. Opportunities
The course self-evaluation considering the ongoing accreditation process, five years after the creation of the Social
Work Degree in the Faculty, and the possibility of proposing amendments to the Study Plan (point 10 of this Report)
allowed a deeper appreciation of the substantial connection between curricular units and their objectives, learning
outcomes and contents, as well as the possibility of extending the practice period and to introduce new curricular
units and contents identified as relevant. The creation of the Observatory of Citizenship and Social Intervention (OCIS)
in the Faculty is also an additional opportunity for participation of students from different SC in scientific research with
the support of teachers.
8.6.4. Constrangimentos
A dificuldade de alargar protocolos de estágios e de pesquisa, bem como possíveis dificuldades de readequação da
plataforma de gestão académica NONIO e dos procedimentos administrativos às alterações a implementar.
8.6.4. Threats
The difficulty of extending internships and research protocols, as well as possible difficulties on readjusting the
management academic platform NONIO and the administrative procedures to implement the desired changes.

8.7. Resultados
8.7.1. Pontos fortes
Níveis elevados de sucesso escolar. Nível razoável de Empregabilidade: De acordo com os dados de um inquérito
realizado online (durante o mês de Março de 2011) junto dos 72 recém licenciados nos dois primeiros cursos da
Faculdade (curso 2005-2009, 31 estudantes; curso 2006-2010, 41 estudantes), foram recepcionadas 65 respostas, o que
corresponde a cerca de 90% dos profissionais formados. Os resultados indicaram que: a) 92% dos licenciados estão
integrados no mercado de trabalho (N= 60) a exercer funções remuneradas; b) 84,6% estão a desempenhar funções
remuneradas na área de formação (N=55), c) o tempo médio de espera para o início da actividade profissional situa-se
entre 7 meses – 1 ano. Bons níveis de produção científica dos docentes e de envolvimento em actividades científicas.
Bons níveis de prestação de serviços à comunidade.
8.7.1. Strengths
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High levels of academic success. Reasonable level of Employability: According to data from an online survey (during
the month of March 2011) among the 72 graduates in the first two courses of the Faculty (course 2005-2009, 31
students; course 2006-2010, 41 students), 65 responses were received, representing approximately 90% of the
professionals. The results indicated that: a) 92% of graduates are integrated into the labor market (N = 60) performing
paid functions, b) 84.6% are performing paid work in the area of training (N = 55), c) the average waiting time for the
beginning of professional activity is between 7 months - 1 year. Good levels of teacher’s scientific production and
involvement in scientific activities. Good levels of community services.
8.7.2. Pontos fracos
Fraca percentagem de estudantes e docentes estrangeiros a frequentarem /leccionarem na Licenciatura; Inexistência
de um Centro/ linha de investigação na área de especialização do CE.
8.7.2. Weaknesses
Low percentage of foreign students and teachers attending/ teaching at tha Degree; Lack of a center / line of research
in the SC area of specialization.
8.7.3. Oportunidades
Aproveitamento do processo de avaliação das Unidades de I&DT (2012/13) para criação de uma linha de investigação
na área do Ciclo de Estudos. Aproveitamento de linhas de financiamento europeias para aumentar os níveis de
internacionalização do curso, nomeadamente construindo parcerias e candidaturas a projectos conjuntos.
8.7.3. Opportunities
To profit the evaluation process of R & DT units (2012/13) to create a research line on the Study Cycle area. To use
European funding to increase the level of internationalization of the course, including applications for building
partnerships and joint projects.
8.7.4. Constrangimentos
As restrições orçamentais e exigências de produtividade das Unidades de I&DT podem condicionar as possibilidades
de criar novas linhas de pesquisa e integrar novos membros. As dificuldades económicas nacionais e internacionais
podem também condicionar os resultados ao nível das taxas de empregabilidade e de tempo de espera na obtenção de
emprego na área do ciclo de estudos.
8.7.4. Threats
Budgetary constraints and productivity requirements of the R & D units can condition the possibilities of creating new
lines of research and integrate new members. The national and international economic difficulties might also influence
the results in terms of employability rates and the waiting time to obtain employment in the area of the course.

9. Proposta de acções de melhoria
9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
9.1.1. Debilidades
A) Dificuldades de articulação entre determinadas unidades curriculares, os conteúdos leccionados e os objetivos do
curso; por vezes sobreposição de abordagens e falta de conexão entre unidades curriculares num mesmo semestre e
em semestres distintos; B) Ausência de formação pós-graduada no domínio do Serviço Social na UC.
9.1.1. Weaknesses
A) Articulation difficulties among certain curricular units, the content taught and the course objectives; sometimes
overlapping approaches and lack of connection between curricular units in one semester and in different semesters, B)
Absence of post-graduate training in the field of Social Work at UC.
9.1.2. Proposta de melhoria
A) Elaboração de Regulamento Geral da Licenciatura (já efectuado e aprovado); promover uma maior articulação entre
as várias unidades curriculares e refletir sobre a coerência substantiva entre os conteúdos lecionados por docentes
de diversas áreas em função dos objetivos do curso, processo que decorreu de forma mais profunda no presente ano
letivo tendo em vista a proposta de alteração do Plano de Estudos (ponto 10); aprofundar a relação com as
instituições/ serviços que acolhem estagiários e que empregam licenciados de SS da UC no sentido de avaliar/
melhorar continuamente a formação ministrada (em curso); incrementar o intercâmbio com IES, nacionais e
internacionais, para reflexão conjunta sobre a missão e desafios para o SS na atualidade e para a definição de linhas
de invest./ projectos conjuntos.; B) Construir uma proposta interuniversitária e internacional de doutoramento em
Serviço Social (em curso).
9.1.2. Improvement proposal
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A) Prepare the Course General Regulation (already made and approved); to improve the coordination between the
various curricular units and reflect on the coherence between the substantive content taught by teachers from different
areas depending on the course objectives, a process that took place in a more profound sense in this school year
within the process of the study plan amendment (point 10);to deepen the relationship with the institutions / hosting
services of stage and that employ graduates of the UC Social work degree in order to continuously assess and
improve the social work formation (ongoing); to increase the exchange with national and international IES, for joint
reflection on the mission and challenges for the contemporary S Work and for the definition of research lines/ joint
projects; B) To construct an inter-university and international PhD proposal in Social Work (on going).
9.1.3. Tempo de implementação da medida
A) Em curso. A aprovação das alterações ao Plano de Estudos por parte da A3ES implicará a sua implementação no
ano letivo 2013-2014.
B) Em curso. Negociações já iniciadas com instituições nacionais e internacionais para esse efeito. A delinear e
submeter a aprovação num espaço de 2/ 3 anos.
9.1.3. Implementation time
A) Ongoing. The approval of the amendments proposed to the Social Work study plan by the A3ES imply its
implementation in the 2013-2014 school year.
B) Ongoing. Already started negotiations with national and international institutions for this purpose. The design and
submit for approval within 2/3 years
9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
A) Alta
B) Alta
9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
A) High
B) High
9.1.5. Indicador de implementação
A) Data de aprovação/ publicação oficial e implementação do Plano de Estudos reformulado.
B) Assinatura de protocolo de parceria para a criação do Ciclo de estudos; Data de apresentação e data de aprovação
da proposta de doutoramento
9.1.5. Implementation marker
A) Date of approval/ official publication and implementation of a new Study Plan
B) Signature of the partnership agreement for the creation of a PhD in Social Work/ date of presentation/ date of
approval of the PhD proposal.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.
9.2.1. Debilidades
Conhecimento superficial, por parte dos estudantes, das responsabilidades/papéis dos diversos órgãos da UC e da
Faculdade, bem como dos respectivos direitos e deveres como estudantes universitários.
9.2.1. Weaknesses
Superficial knowledge of the responsibilities / roles of the various organs of the UC and of the Faculty, as well as the
respective rights and duties as university students
9.2.2. Proposta de melhoria
Criação de um “Guião do Estudante de Serviço Social” (à semelhança do já existente “Guião do Estagiário”) onde
constem informações relativas ao curso (objetivos, estrutura, estágios) e à profissão (valores, saídas profissionais,
associações…), bem como links de acesso à informação académica relevante presente nas plataformas online da
Universidade e da Faculdade.
9.2.2. Improvement proposal
Creation of a " Social Work Student online Guideline" (like the existing "Social Work Internship Guideline") which
could include information on the course (objectives, structure, practices) and on profession (values, professional
functions, associations ...), as well as links to relevant academic information present in the online University and
Faculty platforms.
9.2.3. Tempo de implementação da medida
A) 6 meses
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9.2.3. Improvement proposal
6 months
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Média
9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
Medium
9.2.5. Indicador de implementação
Divulgação online do Guião de Estudante de Serviço Social
9.2.5. Implementation marker
Online divulgation of the " Social Work Student Guideline".

9.3 Recursos materiais e parcerias
9.3.1. Debilidades
A) Acervo bibliográfico, assinatura de revistas e bases de dados na área do Serviço Social; B) Número de parcerias
internacionais com universidades de referência do ciclo de estudos e de redes internacionais de SS; número de
protocolos existentes para desenvolvimento da investigação, estágios e prestação de serviços à comunidade.
9.3.1. Weaknesses
A) Existent bibliography, subscription journals and databases in the field of Social Work; B) Number of international
partnerships with reference universities to the cycle of studies and international networks of S. Work; number of
protocols for development of research, internships and community services.
9.3.2. Proposta de melhoria
A) Um reforço consistente e contínuo de aquisição e subscrição de bibliografia especializada disponível na Biblioteca
e a continuidade da aposta na assinatura (online e em suporte papel) de revistas científicas na área em apreço,
nomeadamente as que possuem factor de impacto; B) o incremento de parcerias/ protocolos com instituições
nacionais e sobretudo com Universidades estrangeiras de referência, promovendo ciclos de estudos, por ex. de elearning e projectos de investigação conjuntos; enquadramento em redes internacionais na área do ciclo de estudos
9.3.2. Improvement proposal
A) A continuous and consistent enforcement on the acquisition and subscription of relevant social work literature
available on the Library and continuing commitment to the signature (online and on paper) of scientific journals in the
area in question, especially those with impact factor; B) increasing partnerships and protocols with reference national
and foreign universities, promoting courses, eg.e-learning, and joint research projects; engagement in Internacional
Social Work Networks.
9.3.3. Tempo de implementação da medida
A) Reforço contínuo dos recursos bibliográficos na área de Serviço Social.
B) Reforço das parcerias nacionais e internacionais, protocolos e enquadramento em Redes Internacionais de Serviço
Social no próximo quinquénio.
9.3.3. Implementation time
A) Continuous enforcement of Social Work Library Resources.
B) Strengthening of national and international partnerships, protocols and engagement in Social Work International
Networks in the next five years.
9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
A) Alta
B) Alta

9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
A) High
B) High

9.3.5. Indicador de implementação
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A)Número de livros adquiridos e de novas assinaturas de Revistas na área predominante do Ciclo de Estudos
B) Número de protocolos e de novas parcerias concretizadas com universidades de referência no contexto europeu e
internacional; Data de integração em Rede Internacional de Serviço Social.
9.3.5. Implementation marker
A) Number of existing bibliographic resources and reviews subscriptions in the Library in the field of Social Work.
B) Number of protocols and new partnerships with international reference Universities in the European context or
outside; Date of integration in an International Social Work Network.

9.4. Pessoal docente e não docente
9.4.1. Debilidades
A)Existência de poucos docentes de carreira com formação graduada e pós graduada no domínio do Serviço Social na
FPCE; B) Elevado número de estudantes estagiários em supervisão; C) Mobilidade internacional de docentes:
reduzido número de missões de ensino no estrangeiro.
9.4.1. Weaknesses
A) Existence of few career teachers with graduate and post graduate habilitations in the field of social work in FPCE; B)
Many students accompanied on internship; C) International mobility of teachers: reduced number of teaching missions
abroad.
9.4.2. Proposta de melhoria
A) Contratação de mais docentes doutorados de carreira para a área de especialização do CE (concurso
presentemente aberto); B) Enquadramento de monitores licenciados em Serviço Social para suporte às actividades de
supervisão de estágios; C)Reforço da mobilidade de docentes outgoing e incoming, por via de novas parcerias com
universidades estrangeiras, integração em redes científicas, ciclos de estudos conjuntos e projetos de investigação
(pelo aproveitamento por ex. de fundos europeus).
9.4.2. Improvement proposal
A) Hiring more career teachers in the area of specialization of the SC (a concourse is now open), B) Placement of
monitors graduated in Social Work to support the activities of internships supervision; C) increasing the mobility of
incoming and outgoing teachers, through new partnerships with foreign universities, integration in scientific networks,
joint courses research projects (eg by using European funds).
9.4.3. Tempo de implementação da medida
A) Contratação em curso com abertura de concurso internacional. O novo docente integrará o corpo de docentes de
Serviço Social no próximo ano letivo
B) Integração de colaboradores voluntários e/ou de adjuntos de ensino para actividades de suporte à supervisão de
estágios: 6 meses/ 1 ano
C) Desenvolvimento de novos protocolos internacionais: 2 anos
9.4.3. Implementation time
A) Contract in progress with an open international tender. The new teacher will join the teaching staff of Social Work in
the next school year
B) Integration of voluntary collaborators and/or teaching adjuncts to assure support activities to the internship
supervision: 6 months/1 year
C) Development of new international protocols: 2 years
9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
A) Alta
B) Alta
C) Alta
9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
A) High
B)High
C) High
9.4.5. Indicador de implementação
A) Seleção e Contratação de novo docente (professor auxiliar) para o ciclo de estudos.
B) Seleção e integração de monitores para apoio a estágios.
C) Assinatura de novos protocolos com Universidades estrangeiras.
9.4.5. Implementation marker
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A) Selecting and Hiring a new Social Work teacher (assistant professor)
B) Selection and Integration of monitors to support stages supervision.
C) Signature of new protocols with foreign universities.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
9.5.1. Debilidades
A)Fraca mobilidade outgoing de estudantes; B) Pouca divulgação do curso em Universidades europeias congéneres;
C) pouca participação dos estudantes em actividades extracurriculares.
9.5.1. Weaknesses
A) Low out-going mobility of students; B) Low divulgation of the course within similar European universities; C) Weak
participation of students in extracurricular activities
9.5.2. Proposta de melhoria
A) Incremento da mobilidade de estudantes outgoing através por exemplo da partilha de experiências com estudantes
que beneficiaram do programa Erasmus em anos anteriores; promoção de Redes Internacionais de Estudantes de
Serviço Social com o suporte do Núcleo de Estudantes da AAC e da AIESEC; incremento de cursos/ palestras em elearning; apoio no aprofundamento de competências em língua estrangeira; incremento de acordos para licenciados
(Programa Leonardo da Vinci); B) uma estratégia mais profunda de divulgação do curso junto de universidades
estrangeiras através de brochuras/vídeos em inglês; C) Promover uma maior e mais clara articulação entre ensino,
investigação e prestação de serviços.
9.5.2. Improvement proposal
A) Increasing outgoing mobility of students for example through sharing experiences with students who benefited
from the Erasmus program in previous years, promoting International Networks of Social Work Students with the
support of the AAC Nucleus and AIESEC; increasing of courses / lectures in e-learning; support in the deepening of
foreign language skills; increasing of agreements for graduate mobility (Leonardo da Vinci Program); B) a more
thorough disclosure of the course in foreign universities, for instance through the construction of flyers and videos in
English; C) promote a larger and more clear articulation between learning, research and community services.
9.5.3. Tempo de implementação da medida
A) Ações de sensibilização para Erasmus/ Rede Internacional de Estudantes de Serviço Social: 1/ 2 anos; preparação
de acções de formação em língua inglesa: 1 ano; incremento do Programa Leonardo da Vinci: 2 anos
B) Divulgação alargada do curso: vídeo (em elaboração) e folhetos: 1/ 2 anos
9.5.3. Implementation time
A) Actions to raise Erasmus awareness / International Network of Social Work Students: 1/2 years; preparation of
English language courses: 1 year; Program Leonardo da Vinci increasing: 2 years
B) Wider dissemination of the course: Video (in development) and flyers: 1/2 years
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
A) Alta
B) Média
9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
A) High
B) Medium
9.5.5. Indicador de implementação
A) Data de Constituição da Rede Internacional de Estudantes de Serviço Social; Início de formações em língua inglesa
e número de estudantes a frequentar; Assinatura de protocolos para Programa Leonardo da Vinci
B) Criação e divulgação de Video e flyers do Curso em inglês
9.5.5. Implementation marker
A) Date of the Social Work Students International Network constitution; beginning of the English language formations
and number of students engaged; signature of Protocols for Leonardo da Vinci Program.
B) Creation and divulgation of the video and flyers in English

9.6. Processos
9.6.1. Debilidades
A) Insuficiente integração de estudantes em processos de investigação; C) Período de prática pré-profissional
considerado reduzido segundo avaliação dos estudantes e de alguns profissionais; D) número de ECTS da área
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científica da Psicologia por referência a outras áreas estruturantes do Ciclo de Estudos; E) ausência de unidades
curriculares de opção específicas do CE.
9.6.1. Weaknesses
A) Insufficient integration of students in research processes; C) Small period of pre-professional practices according
to the assessment of students and some professionals; D) number of ECTS of the Psychology scientific area in
comparison with the other syllabus structuring areas; E) absence of specific optional curricular units of the SC.
9.6.2. Proposta de melhoria
A) Potenciar a integração dos estudantes de 1º ciclo nas investigações em curso no OCIS (em implementação) e
outras; B) aumentar os períodos de estágio curricular pré-profissional (inscrito na proposta de alteração ao Plano de
Estudos); C) diminuir o número de ECTS da área científica de Psicologia e aumentar o de outras áreas, nomeadamente
Serviço Social, Sociologia e Direito (inscrito na proposta de alteração ao Plano de Estudos, ponto 10 do presente
Relatório); D) criar unidades curriculares opcionais de escolha livre na área científica predominante do Ciclo de
Estudos (inscrito na proposta de alteração ao Plano de Estudos, ponto 10 do presente Relatório).
9.6.2. Improvement proposal
A) Increase the integration of students from the 1st cycle in ongoing investigations in OCIS (in implementation) and
others; B) increasing the periods of pre-professional curricular internships (inscribed on the proposal amendment to
the Study Plan), C) to reduce the number of Psychology ECTS and increase the number of ECTS from other areas,
namely, Social Work, Sociology and Law (inscribed on the proposal amendment to the Study Plan, section 10 of the
present Report); D) to create open optional curricular units on the scientific predominant area of the Study Cycle
(inscribed on the proposal amendment to the Study Plan, section 10 of the present Report).
9.6.3. Tempo de implementação da medida
A) Processo em curso e a incrementar no próximo quinquénio.
B/C/D/E) 2 anos, considerando o processo de apreciação e aprovação às alterações do Plano de Estudos do curso
(ponto 10 do presente Relatório).
9.6.3. Implementation time
A) Process on going and to be incremented on the next five years
B/C/D/E) 2 years considering the appreciation and approval of the amendments to the Course Study Plan (Section 10 of
the present Report)
9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
A) Alta
B/C/D/E) Alta
9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
A) High
B/C/D/E) High
9.6.5. Indicador de implementação
A) Número de estudantes de 1º Ciclo integrados em projectos de investigação;
B/C/D/E) Data de Publicação oficial do Plano de Estudos reestruturado
9.6.5. Implementation marker
A) Number of first cycle students engaged in research projects
B/C/D/E) Date of official publication of the restructured Study Plan

9.7. Resultados
9.7.1. Debilidades
A)Nível de internacionalização: fraca percentagem de estudantes e docentes estrangeiros a frequentarem /lecionarem
na Licenciatura; B)Inexistência de uma linha de investigação na área de especialização do CE; C) Dados concretos e
contínuos sobre níveis e processos de empregabilidade de licenciados em Serviço Social pela FPCE-UC.
9.7.1. Weaknesses
A) Low percentage of foreign students and teachers attending / teaching in the degree; B) Lack of a line of research in
the area of the SC specialization; C) Concrete and continuous data about the FPCE-UC Social Work graduate’s
employability.
9.7.2. Proposta de melhoria
A) Reforço das parcerias internacionais e enquadramento em Redes Internacionais de Serviço Social
B) Proposta de uma linha de pesquisa no domínio do Serviço Social a uma Unidade de I&DT;
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C) Criação de um Observatório de Empregabilidade na FPCE.
9.7.2. Improvement proposal
A) Strengthening of international partnerships and engagement in Social Work International Networks
B) Proposal of a Social Work Research line in a R&D Unit;
C) Creation of an Observatory for Employability analysis in the FPCE
9.7.3. Tempo de implementação da medida
A) 2 a 3 anos
B) 1 ano, decorrido o processo de avaliação das Unidades de I&DT previsto para 2013.
C) 1 ano
9.7.3. Implementation time
A) 2 to 3 years
B) 1 year, after the evaluation of the R&I Units scheduled probably for 2013.
C) 1 year
9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
A) Alta
B) Alta
C) Alta
9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
A) High
B)High
C)High
9.7.5. Indicador de implementação
A) Número de protocolos internacionais celebrados; data de integração formal em Rede Internacional de Serviço
Social
B) Criação de Linha de Pesquisa no domínio do Serviço Social.
C) Data de criação do Observatório da Empregabilidade; data de início da recolha e análise de dados.
9.7.5. Implementation marker
A) Number of international protocols signed, date of formal integration in an International Network of Social Work
B) Creation of a Research Line in the field of Social Work.
C) Date of establishment of the FPCE Centre for Social Work Employability analysis in the FPCE; beginning of date
collection and analysis.

10. Proposta de reestruturação curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
A) Aumento do número de ECTS da área específica do CE, de 92 para 104 ECTS (obrigatórios), para assegurar uma
formação mais especializada (cerca de 50% dos créditos globais do curso) e ancorada nas teorias e metodologias do
SS actual; B) Criação de novas uc obrigatórias (Paradigmas do SS Contemporâneo) e 6 uc opcionais na área de SS; C)
Garantia de um maior equilíbrio, em termos de ECTS, entre as áreas científicas complementares na formação em SS
(supressão de uc, como obrigatórias, da área de Psicologia – Comp.AntiSociais e I., Psic. das Org. e Acons.e
Desenv.Pessoal; redução de ECTS de Psicopatologia e mudança de área científica da uc de Questões Psicossociais do
Envelhecimento (para C. Ed.,com alteração da designação para Gerontologia Educativa e Envelhecimento Ativo);
introdução de novas uc nas áreas da Sociologia e do Direito; D) Aumento do período de prática em contextos
institucionais (novo Estágio no 6º sem.); E) Mudança de semestre, de designação e tipologia de uc
10.1.1. Synthesis of the intended changes
A) Increase the number of ECTS on the study cycle predominant scientific area, from 92 to 104 (compulsory) ECTS to
ensure a more specialized training (about 50% of the total course credits); B ) Creation of new mandatory curricular u.
(Contemporary Paradigms of S work) and 6 optional c. units in the area of S.W.; C) Ensure a better balance in terms of
ECTS, between complementary scientific areas (deletion of uc, as mandatory , in the area of Psychology – AntiSoc
Behaviors and I.; Organiz. Psyc. and Counseling and Pers. Develop.; ECTS reduction of Psychopathology;change in
the scientific area of the c.unit of Psychosocial Issues of Aging (to Sciences of Ed., changed also the designation for
Gerontology Education and Active Aging), introduction of new c. units in the fields of Sociology and Law; D) Increase
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the period of practice in institutional settings (stage in the 6th sem.); E) Curricular units change of semester,
designation and type

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida
Mapa -10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Serviço Social
10.1.2.1. Study Cycle:
Social Work
10.1.2.2. Grau:
Licenciado
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
--

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla / Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional ECTS*

Serviço Social
Psicologia
Sociologia
Ciências da Educação
Direito
Economia
Estatística
Metodologia
Informática
Áreas Afins
(10 Items)

S SOC
PSI
SOC
C ED
DIR
ECN
EST
MET
INF
AA

104
24
16
14
10
6
6
6
4
0
190

4
0
0
0
0
0
0
0
0
16
20

10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII – Novo plano de estudos - -- - 1.º Ano/1.º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Serviço Social
10.2.1. Study Cycle:
Social Work
10.2.2. Grau:
Licenciado
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
--10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º Ano/1.º Semestre
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10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units
Introdução ao Serviço
Social/Introduction to Social Work
Ciências Sociais/Social Sciences
Noções Fundamentais de Direito/
Law Basic Notions
Psicologia Social/Social
Psychology
Psicologia do
Desenvolvimento/Development
Psychology
Tecnologias de Informação
Aplicada ao Serviço Social/
(6 Items)

Área Científica /
Scientific Area (1)

Observações
Duração / Duration Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
ECTS
(2)
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations
(5)

S SOC

Semestral/Semester 162

T-52,5;OT-20

6

-

SOC

Semestral/Semester 108

T-37,5;OT-20

4

-

DIR

Semestral/Semester 162

T-52,5;OT-20

6

-

PSI

Semestral/Semester 108

TP-37,5;OT-20

4

-

PSI

Semestral/Semester 162

TP-52,5;OT-20

6

-

INF

Semestral/Semester 108

TP-37,5;OT-30

4

-

Mapa XII – Novo plano de estudos - -- - 1.º Ano/2.º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Serviço Social
10.2.1. Study Cycle:
Social Work
10.2.2. Grau:
Licenciado
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º Ano/2.º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/2nd semestre

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Horas
Área Científica
Duração / Duration Trabalho /
/ Scientific Area
(2)
Working
(1)
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

Laboratório de Competências e Identidade
Profissional/Laboratory of Competencies and
Professional Identity

S SOC

Semestral/Semester 108

PL-30;OT-30

4

-

Política Social /Social Policy

S SOC

Semestral/Semester 162

TP-52,5;OT 30

6

-

Sociologia do Desenvolvimento/ Sociology of
Development

SOC

Semestral/Semester 108

37,5;OT-20

4

-

Estatística Aplicada/Applied Statistics

EST

Semestral/Semester 162

6

-

Economia/Economy

ECN

Semestral/Semester 162

6

-

OpçãoI/Option I

S SOC/AA

Semestral/Semester 108

4

Opção

TP-52,5;OT 30
TP-52,5;OT 20
TP-37,5;OT-
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20

livre/Open
Option

(6 Items)

Mapa XII – Novo plano de estudos - -- - 2.º Ano/1.º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Serviço Social
10.2.1. Study Cycle:
Social Work
10.2.2. Grau:
Licenciado
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º Ano/1.º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/1st Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units
Contextos Sociais de Desigualdades e
Exclusão
Serviço Social Individual e
Familiar/Individual and Familiar Social
Sociologia do Trabalho e do Emprego
Metodologia da Investigação
Científica/Methodology of Scientific
Research
Economia Social/ Social Economy
Opção II/Option II

Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
Área Científica /
Duração / Duration
/
Working Hours Contact Hours ECTS
Scientific Area (1) (2)
Observations
(3)
(4)
(5)
S SOC

Semestral/Semester 162

TP-52,5;OT-20

6

-

S SOC

Semestral/Semester 162

TP-52,5;OT-20

4

-

SOC

Semestral/Semester 108

TP-37,5;OT-20

4

-

MET

Semestral/Semester 162

TP-52,5;OT-30

6

-

SOC

Semestral/Semester 108

TP-37,5;OT-20

4

S SOC/AA

Semestral/Semester 108

TP-37,5;OT-20

4

Opção
Livre/Open
Option

(6 Items)

Mapa XII – Novo plano de estudos - -- - 2.º Ano/2.º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Serviço Social
10.2.1. Study Cycle:
Social Work
10.2.2. Grau:
Licenciado
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
--
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10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º Ano/2.º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/2nd Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units
Serviço Social Grupal e Organizacional/
Group and Organizational Social Work
Direito de Família e Menores/Family and
Children Law
Políticas Sociais e Serviço Social I/
Social Policies and Social Work I
Psicossociologia da Educação/
Psychosociology of Education
Psicossociologia da Família/
Psychosociology of Family
Opção III/ Option III

Observações
Horas Trabalho Horas Contacto
Área Científica /
Duração / Duration
/
/ Working Hours / Contact Hours ECTS
Scientific Area (1) (2)
Observations
(3)
(4)
(5)
S SOC

Semestral/Semester 162

TP-52,5;OT-30

6

-

DIR

Semestral/Semester 108

TP-37,5;OT-20

4

-

S SOC

Semestral/Semester 162

TP-52,5;OT-30

6

-

C ED

Semestral/Semester 108

TP-37,5;OT-20

4

-

PSI

Semestral/Semester 162

TP-52,5;OT-30

6

-

S SOC/AA

Semestral/Semester 108

TP-37,5;OT-20

4

Opção
Livre/Open
option

(6 Items)

Mapa XII – Novo plano de estudos - -- - 3.º Ano /1.º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Serviço Social
10.2.1. Study Cycle:
Social Work
10.2.2. Grau:
Licenciado
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
--10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º Ano /1.º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3th Year/1st Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Horas
Área Científica /
Duração / Duration Trabalho /
Scientific Area
(2)
Working Hours
(1)
(3)

Paradigmas do Serviço Social
Contemporâneo/Paradigms of Contemporary S SOC
Social Work

Semestral/Semester 162

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact Hours
Observations
(4)
(5)
TP-52,5;OT-30 6

-
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Desenvolvimento Social e Comunitário/Social
and Community Development
Políticas Sociais e Serviço Social II/Social
Policies and Social Work II
Gerontologia Educativa e Envelhecimento
Activo/Educational Gerontology and Active
Ageing
Planeamento Estratégico e Inovação Social/
Strategic Planning and Social Innovation

S SOC

Semestral/Semester 108

TP- 37,5; OT20

4

-

S SOC

Semestral/Semester 162

TP-52,5;OT-30 6

-

C ED

Semestral/Semester 108

TP- 37,5; OT20

4

-

S SOC

Semestral/Semester 162

TP-52,5;OT-30 6

-

Opção IV

S SOC/AA

Semestral/Semester 108

TP- 37,5; OT20

Opção Livre/
Open Option

4

(6 Items)

Mapa XII – Novo plano de estudos - -- - 3.º Ano/ 2.º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Serviço Social
10.2.1. Study Cycle:
Social Work
10.2.2. Grau:
Licenciado
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º Ano/ 2.º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3th Year/2nd Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Horas
Observações
Área Científica /
Horas Trabalho
Duração / Duration
Contacto /
/
Scientific Area
/ Working
ECTS
(2)
Contact Hours
Observations
(1)
Hours (3)
(4)
(5)

Estágio I/ Pratice I
Ética e Deontologia do Serviço Social/
Ethics and Deontology of Social Work
Planificação e Intervenção Socioeducativa/
Planning and Socio-Educational Intervention
Reabilitação com Populações Especiais /
Rehabilitation wiith Special Populations
Psicopatologia/Psychopatology

S SOC

Semestral/Semester 216

E-105; S-30

8

-

S SOC

Semestral/Semester 108

TP-37,5; OT-20 4

-

C ED

Semestral/Semester 162

TP-52,5;OT-30

6

-

PSI

Semestral/Semester 108

TP-37,5; OT-20 4

-

PSI

Semestral/Semester 108

TP-37,5; OT-20 4

Opção V/ Option V

S SOC/AA

Semestral/Semester 108

TP-37,5; OT-20 4

Opção
livre/Open
option

(6 Items)

Mapa XII – Novo plano de estudos - -- - 4.º Ano/1.º Semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Licenciatura em Serviço Social
10.2.1. Study Cycle:
Social Work
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10.2.2. Grau:
Licenciado
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º Ano/1.º Semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year/1st Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units
Estágio II /Pratice II
Laboratório de Investigação em Serviço
Social/ Laboratory of Social Work
Research
Processos de Diagnóstico
Territorial/Processes of Territorial
Diagnostic
Mediação Social e
Desenvolvimento/Social Mediation and
Developpement
Acompanhamento Social e Gestão de
Caso/Social Support and Case
Management
Projetos de Empreendedorismo
Social/Social Entrepreneurship Projects
Gestão de Organizações do Terceiro
Setor/Management of Thrid Sector
Organizations
Vulnerabilidade e Processos de
Capacitação/Vulnerability and Capability
Processes
(8 Items)

Horas
Área Científica /
Duração / Duration Trabalho /
Scientific Area
(2)
Working Hours
(1)
(3)

Horas
Observações /
Contacto /
ECTS Observations
Contact Hours
(5)
(4)

S SOC

Semestral/Semester 702

E-425;S-30

26

--

S SOC

Semestral/Semester 108

PL-30;OT-20

4

--

S SOC

Semestral/Semester 108

TP-37,5; OT-20 4

Optativa/Optional

S SOC

Semestral/Semester 108

TP-37,5;OT-20 4

Optativa/Optional

S SOC

Semestral/Semester 108

TP-37,5; OT-20 4

Optativa/Optional

S SOC

Semestral/Semester 108

TP-37,5; OT-20 4

Optativa/Optional

S SOC

Semestral/Semester 108

TP-37,5; OT-20 4

Optativa/Optional

S SOC

Semestral/Semester 108

TP-37,5; OT-20 4

Optativa/Optional

10.3. Fichas curriculares dos docentes
Mapa XIII
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
10.3.4. Categoria:
<sem resposta>
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
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10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
Mapa XIV - Introdução ao Serviço Social / Introduction to Social Work
10.4.1.1. Unidade curricular:
Introdução ao Serviço Social / Introduction to Social Work
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque (regência sem aulas/ Regency without classes)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Jaqueline Ferreira Marques T-52,5
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Jaqueline Ferreira Marques T-52,5
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A uc de ISS pretende posicionar as bases ontológicas/epistemológicas/políticas do Serviço S. Para o efeito estruturase em 2 eixos: 1º - explicitação do objeto e natureza do S.S.; 2º - bases históricas de emergência e institucionalização
como profissão. São assim objetivos da uc: compreender a especificidade do objeto do S. S.; analisar os fundamentos
científicos e político-ideológicos inerentes à construção teorética/conceptual/metodológica do SS; explicitar e analisar
os quadros históricoculturais, políticos, sociais e ideológicos subjacentes à génese e institucionalização como
profissão; compreender o processo e especificidades inerentes à origem/institucionalização do SS em Portugal;
identificar e compreender os desafios e orientações atuais da profissão. No termo da uc o estudante deve ser capaz de
explicitar e discutir criticamente a natureza e especificidade do objeto do SS e compreender as suas raízes históricas e
conexões entre a profissão e os contextos
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit of ISW intends to position the ontological/epistemological/political bases of Social W. For this
purpose it is divided in 2 axes: 1 - explanation of the SW object and nature; 2nd - historical basis of emergence and
institutionalization as a profession. Thus the goals of the curricular u. are to: understand the specificity of the S. work
object, analyze the scientific, political and ideological within the theoretical/conceptual/methodological construction of
SW; explain and analyze the historic, social, political and ideological frames, underlying the genesis/institutionalization
as a profession, namely in Portugal; identify and understand the challenges and current guidelines of the profession.
At the end of the c. unit students should be able to explain and critically discuss the nature and specificity of the object
of the SW and to understand their historical roots and connections between the profession and the contexts.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I. BASES ONTOLÓGICAS DO SERVIÇO SOCIAL
O objecto do Serviço Social e a relação com as Ciências Sociais
A natureza sincrética do S. Social
Eixos estruturantes da prática profissional: a procura, o contexto, os sujeitos
II. A FORMAÇÃO HISTÓRICA DO SERVIÇO SOCIAL COMO PROFISSÃO
Génese pré-moderna
A modernidade e a filantropia científica
A questão social do operariado e a relevância para a institucionalização do SS
Etapas e processos de afirmação do SS no século XX
III. EMERGÊNCIA, INSTITUCIONALIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DO SERVIÇO SOCIAL EM PORTUGAL
O movimento da medicina social e as primeiras formações
O Estado Novo e o surgimento das primeiras escolas em Portugal
O Serviço Social em Portugal pós 25 de abril de 1974
IV. SERVIÇO SOCIAL CONTEMPORÂNEO: ORIENTAÇÕES E DESAFIOS
Transformações das sociedades contemporâneas, (novos) problemas e papel do Serviço Social
Novos desafios e possibilidades: inovação social nas sociedades da informação e da comunicação
10.4.1.5. Syllabus:
I. Social Work Ontological foundations
The subject of Social Work and the relationship with the Social Sciences
Structural axes of professional practice: the social demand, the context, subjects
II. The construction of Social Work as a profession
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Pre modern genesis
The modernity and scientific philanthropy
The 19th century Social Question and its social relevance to the institutionalization of the SW
Stages and processes of affirmation of the SW in the twentieth century
III. Emergency, Institutionalization and Recognition of Social Work in Portugal
The movement of the social medicine and the first formations
The New State and the emergence of the first SW schools in Portugal
The S W. in Portugal after April 25, 1974
IV. Contemporary Social Work: Challenges and Guidelines
Transformations of contemporary societies, (new) problems and the role of Social Work
New challenges and opportunities: social innovation in the information and communication societies.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Como uc introdutória ISS pretende apenas posicionar os grandes referenciais da profissão. Em 1º lugar, em
articulação com LS I, visa fundamentar os pressupostos, objetivos e especificidade do SS atual, destacando-o de
abordagens assistencialistas e tecnicistas. Deste modo, no módulo I, a dimensão axiológica e a associação do SS à
justiça social, ao desenvolvimento integral e à cidadania é sublinhada, bem como a especificidade da formação/
prática no universo das Ciências S. e Humanas. As raízes históricas e culturais da profissão, quer internacionalmente,
quer em Portugal, são exploradas nos módulos 2 e 3, no sentido de dotar os alunos de um conhecimento
historicamente fundamentado para compreender as conexões entre um dado modelo de prática, as suas finalidades e
os contextos sociais, históricos e políticos onde ganha sentido. Os desafios e oportunidades com que o SS é
atualmente confrontado, exigindo novas competências, são abordados, de forma breve, no módulo 4.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As an introductory curricular unit ISW intends to position only the major references of the profession. In one place, in
conjunction with S. Laboratory I, aims to support the assumptions, goals and specificity of the current SW, especially
the assistance and technical approaches. Thus, in the module I, the axiological dimension of the SW and its
association to social justice, integral development and citizenship is underlined, as well as the specificity of training /
practice in the universe of S. Sciences and Humanities. The historical and cultural roots of the profession, either
internationally or in Portugal, are explored in Modules 2 and 3, in order to provide students with a historically grounded
knowledge to understand the connections between a given model of practice, their purposes and the social, historical
and political contexts in which it makes sense. The challenges and opportunities that the SW currently faces, requiring
new skills, are addressed briefly in Module 4.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A uc de ISS possui um cariz teórico pelo que a abordagem expositiva é mais enfatizada como metodologia de ensino.
Ainda assim são também, em determinadas aulas, promovidas estratégias mais interativas de apropriação de
conhecimentos por parte dos estudantes, pelo recurso a material audiovisual, análise de documentos, interpretação e
discussão de textos, entre outras. Em termos de avaliação e no respeito pelas Normas de Avaliação da FPCE-UC,
estão previstas 2 modalidades de avaliação: periódica e final: a) periódica-2 frequências (provas tipo A) (75% da nota
final) e um Trabalho de investigação teórica (Tipo B) (25% da nota final), com o tema “Biografia Histórica de uma
Personalidade relevante para a emergência e/ou afirmação do Serviço Social como profissão” (dados biográficodocumentais, enquadramento histórico; importância para o SS). O trabalho, de cariz descritivo, analítico e
argumentativo, deve ser entregue um suporte papel e em formato de Poster; b) final - Exame (100%).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit of ISW has a theoretical approach so the explanatory method is more emphasized as a teaching
methodology. Yet, in some classes, are also promoted more interactive strategies of knowledge appropriation by
students, by the use of audiovisual material, document analysis, interpretation and discussion of texts, among others.
In terms of evaluation and in compliance with the Assessment Standards of FPCE-UC, are provided two methods of
evaluation: periodic and final: a) periodic- two frequencies (type A proofs) (75% of final grade) and a theoretical
Research Paper (Type B) (25% of final grade), with the theme "Historical Biography of a personality relevant to the
emergence and / or acknowledge of Social Work as a profession" (biographical and documentary data, historical
background, importance to the SW) . The paper, of descriptive, analytical, argumentative nature, should be given in a
paper and poster format; b) final - Exam (100%).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A uc de ISS tem propósitos introdutórios e históricos. No termo da unidade curricular pretende-se que os estudantes
adquiram e consolidem competências analíticas e de enquadramento históricocultural, como fundamentos de um
pensamento complexo e relativizado sobre o Serviço Social e respetiva filosofia de ação e objetivos. Assim, os
estudantes deverão ser capazes de compreender as conexões entre um determinado modelo de intervenção (e
respetivos objetivos e metodologias) e os contextos sociais, politicoideológicos e económicos, bem como demonstrar
capacidades para identificar, compreender, explicitar e discutir criticamente os fundamentos ontológicos e históricos
do Serviço Social, entendendo-os como uma base essencial para a ponderação crítica da intervenção a assegurar.
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=457edaf7-fd85-858e-dc1d-4f26ed01170f&formId=b4deb080-0e96-7e05-600… 132/208

23/01/2020

ACEF/1112/0110157 — Guião para a auto-avaliação

Para tal afiguram-se como particularmente relevantes as metodologias de ensino de cariz expositivo, combinadas com
aulas de discussão e análise e a pesquisa histórica realizada por parte dos alunos como trabalho autónomo.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit of ISW has introductory and historical purposes. At the end of the course is intended that students
acquire and consolidate analytical skills and a historical and cultural framework, as the foundations for complex and
relativized thought about Social Work and its philosophy of action and objectives. Thus, students should be able to
understand the connections between a particular type of intervention (and respective goals and methodologies) and
the social, economic, political and ideological contexts, and demonstrate capabilities to identify, understand, explain
and critically discuss the ontological and historical grounds of Social Work, understanding them as an essential basis
for the critical weighting of the intervention to ensure. To this end appear to be particularly relevant teaching
methodologies of expository nature, combined with class discussion and analysis, as well as historical research
conducted by students as autonomous work.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Bastos, S. (1997). O Estado Novo e os seus vadios. Contribuição para o estudo das identidades marginais e da sua
repressão. Lisboa: D. Quixote.
Caparrós, M. J. E. et al (1994). Introducción al Trabajo Social I. Alicante : Editorial Aguaclara.
Delgado, J. P. F. (2000). A pobreza e a marginalização social do século XV aos nossos dias. Porto: U. Portucalense.
Geremek, B. (1995). A Piedade e a Forca. História da Miséria e da Caridade na Europa. Lisboa: Terramar.
Martins, A. C. (1999). Génese, Emergência e Institucionalização do Serviço Social Português. Lisboa: FCG/FCT.
Montaño, C. (2007). A Natureza do Serviço Social. S. Paulo: Cortez Editora.
Mouro, H. & Simões, D. (2001). 100 Anos de Serviço Social. Coimbra: Quarteto.
Pinto, M. F. (1999). Os indigentes. Entre a assistência e a repressão. A outra Lisboa no primeiro terço do século.
Lisboa: Livros Horizonte.
Smale, G. et al (2000). Social Work and Social problems. Working towards social inclusion and social change. NY:
Palgrave.

Mapa XIV - Tecnologias da Informação Aplicada ao Serviço Social
10.4.1.1. Unidade curricular:
Tecnologias da Informação Aplicada ao Serviço Social
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Joaquim Marques da Costa TP-37,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de competências para a utilização dos sistemas informáticos para recolher, processar e apresentar
informação de forma individual e em contexto de partilha de informação:
- Aprender a usar de forma adequada e segura os diversos sistemas informáticos;
- Aprender a recolher informação nas bases de dados bibliográficas;
- Aprender a organizar a recolha de dados através de métodos de pesquisa directa;
- Aprender a organizar a informação recolhida;
- Aprender a organizar os dados para uma análise qualitativa ou quantitativa;
- Aprender a preparar a apresentação de dados;
- Aprender a partilhar informação através das redes sociais;
- Compreender o impacto da utilização das tecnologias da informação em contextos profissionais
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with the skills necessary to use information systems, so as to collect, process and present
information individually and in the context of information sharing:
- To learn how to use properly and safely the various IT systems;
- To learn how to collect information from bibliographic databases;
- To learn how to organize the collection of data through direct search methods;
- To Learn how to organize the information collected;
To learn how to organize data for a qualitative or quantitative analysis;
- To learn how to prepare the presentation of data;
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- To learn how to share information through social networks;
- To understand the impact of the use of information technology in professional contexts.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução: Noções básicas de Hardware e Software:
2. Processos de recolha e análise de informação: A recolha de informação; A organização da informação recolhida;
Análise de informação bibliográfica; Análise de informação recolhida diretamente.
3. Processos de divulgação de informação: Elaboração de documentos em diversos contextos; Criação de objetos
comunicacionais em função de objetivos e contextos.
4. A utilização das redes sociais no trabalho social: Tecnologias da informação e cidadania; A produção de conteúdos;
Partilha de informação e interação em redes sociais; Utilização das redes sociais na interação intra e extra
profissional.
5.Desafios e possibilidades da sociedade de informação em rede: Impacto identitário das TIC no serviço social; Os
desafios da inclusão digital; Como é possível ensinar, aprender e comunicar muito mais; A criação de comunidades de
suporte em contexto on-line; As vantagens da hiperconetividade; As ameaças da hiperinformação.
10.4.1.5. Syllabus:
1.Introduction: The Basics of Hardware and Software:
2. Procedures for collecting and analyzing information: The collection of information; The organization of the
information collected; analysis of bibliographic information, analysis of information collected directly.
3. Procedures for disclosure of information: Preparation of documents in different contexts; creation of communication
objects concerning objectives and contexts.
4. The use of social networks in social work: information technology and citizenship; Content production; Information
sharing and interaction in social networks, use of social networks within and outside professional interaction .
5.Chalenges and possibilities of networked information society: Impact of ICT identity in social work; The challenges of
digital inclusion; How can you teach, learn and communicate more; Creating communities of support in online context;
The advantages of hiperconetividade; the threats of hyperinformation.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular procura promover uma adequada aquisição de competências teóricas e práticas que permitam
uma utilização eficaz, segura e aprofundada das diversas vertentes das tecnologias da informação. Assim, os
objectivos, conteúdos, estratégias e processo de avaliação organizam-se numa sequência que inclui a apresentação
dos conceitos e a prática das competências relevantes em cada situação. Adopta-se um percurso que vai do conceito
para a descrição das suas implicações e aplicações e destas para o treino de competências que permite uma
aprendizagem centrada na vida profissional do assistente social.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit seeks to promote an adequate acquisition of theoretical and practical skills that enable the
effective, safe and thorough use of various features of information technology. Thus, the objectives, contents,
strategies and evaluation process are organized in a sequence that includes the presentation of concepts and the
practice of skills relevant to each situation. We adopt a path that goes from concept to description of its implications
and applications for the training of skills that enable a learning centered on the social worker's professional life.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Expositivo, treino de competências através de exercícios práticos
Avaliação periódica
- realização de 5 trabalhos individuais (propostos, entregues e discutidos em aula)
- realização de 2 trabalhos de grupo (propostos, entregues e discutidos em aula).
Estes trabalhos individuais e de grupo serão realizados ao longo do semestre e permitirão, em conjunto, obter uma
pontuação com valor máximo total de 12.5 valores.
- realização de 1 trabalho final de grupo que incluirá um relatório escrito, também entregue em suporte electrónico,
uma apresentação e uma discussão no final. Este trabalho será apresentado nas últimas aulas (máximo de 7.5
valores).
A classificação terá em conta a entrega na data acordada e no formato especificado bem como a qualidade na
execução das tarefas.
Avaliação final: realização de um exame final com componente escrita e componente prática em que serão
demonstradas as competências adquiridas (máximo de 20 valores).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Periodic assessment
- Five individual works (proposed, delivered and discussed in class)
- Two group works (proposed, delivered and discussed in class).
These individual and group works will be performed throughout the semester and together represent a maximum score
of 12,5.
- Final work group which includes a written report, also delivered in electronic format, a presentation and discussion at
the end. This work will be presented in the last classes (to a maximum score of 7,5).
The classification takes into account the submission on the agreed date, and in the specified format, as well as the
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quality of the execution of tasks.
Final evaluation: implementation of a final exam with a written and practical component in which the acquired skills are
demonstrated (to a maximum score of 20).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A Unidade Curricular pressupõe o conhecimento e a aplicação de ferramentas informáticas, compreendendo as suas
vantagens e limitações e o modo como podem ser apropriadas em contextos profissionais de Serviço Social. Deste
modo, é essencial o trabalho de interacção dos estudantes com os suportes informáticos, por via de trabalhos
práticos que envolvam pesquisas em bases de dados, suportes online e contactos directos, quer no contexto da aula,
quer em tutorias suportadas ou não por mediadores online como o skype.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Curricular Unit requires knowledge and application of IT tools, understanding their advantages and limitations and
how they may be used in contexts of social work professionals.
Thus, the interaction work of students with IT media is essential, through practical tasks, that involve data base
searches, online support and direct contact, either in the class, or in tutoring supported not by online media like skype.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (6th
edition). Washington, D.C: APA.
Cone, J. D. & Foster, S. L. (1993). Dissertations & Theses from Start to Finish: Psychology and Related Fields.
Washington, D.C: APA.
Creuzi, P. E. (2003). History of Modern Computing. Cambridge: The MIT Press.
Eugène L., Leslie H. & Mante-Meijer, E. A. (208). The Social Dynamics of Information and Communication Technology.
Hampshire: Asgate Publishing Limited.
Harris, J. & White, V. (eds) (2009). Modernising Social Work. Critical considerations. Bristol: Policy Press.
Hill, A. & Shaw, I. (2011). Social Work & ICT. London: Sage Publications.
Hock, R. (2004). The Extreme Searcher's Internet Handbook: A Guide for the Serious Searcher. Medford, NJ:
Information Today, Inc.
Reynolds, G. (2008). Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery. Berkeley, CA: New Riders
Press.

Mapa XIV - Noções Fundamentais de Direito/ Law Basic Notions
10.4.1.1. Unidade curricular:
Noções Fundamentais de Direito/ Law Basic Notions
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Coordenador curso (regência/ sem aulas; regency without classes)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Docente a designar ao abrigo da Colaboração com a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
T-52,5
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Teacher to indicate by the Faculty of Law - University of Coimbra.
T-52,5
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introduzir os Alunos da Licenciatura em Serviço Social no universo do Direito, tendo sobretudo em consideração uma
perspectiva interna, que nele reconheça um projecto autónomo de procura de um certo homem.
Pretende-se que os estudantes adquiram um conjunto de noções introdutórias essenciais à compreensão do universo
jurídico e à interpretação de legislação, de modo a que, na prática profissional, consigam identificar e compreender os
limites e possibilidades legais, as margens de interpretação da lei, a ordem jurídica e o tipo de normas legais.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To introduce Social Work students in the universe of law, particularly considering an internal perspective which
presents an autonomous project searching for a certain man. It is aimed that students acquire a set of introductory
notions, essential for understanding the universe of law and the interpretation of legislation, so that, in their
professional practice, they can identify and understand the legal limits and possibilities, the margins of law
interpretation, the legal system and the type of legal norms.
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I.O Direito: uma primeira abordagem do seu lugar no mundo humano
1. Confronto entre a perspectiva normativa e as perspectivas sociológica, filosófica e epistemológica
2. Relações entre o direito e as outras dimensões da prática
II.A ordem jurídica enquanto imediato fenómeno de apreensão do direito
1. A experiência da controvérsia jurídica
2. Estrutura da ordem jurídica (linhas, exigências e tipos de problemas)
3. Funções da ordem jurídica
4. Reconhecimento das insuficiências que apresenta
5. Carácter prático-cultural do direito: a exigência de identificação de um projecto autónomo
III.O modo-de-ser do direito
1. A vigência/positividade
2. Modalidades normativas
IV.A experiência do sistema jurídico
1. A precipitação da validade comunitária
2. Os estratos do sistema
V.As fontes do direito
1. O processo de constituição e manifestação do direito
2. Os momentos da experiência jurídica
3. Os modos constituintes
4. Algumas especificidades do nosso sistema (de legislação)
10.4.1.5. Syllabus:
I.The law: a first approach of its place in the human world
1. Confrontation between the normative perspective and the sociological, philosophical and epistemological
perspectives,
2. Relations between the law and the other dimensions of practice
II.The legal order as an immediate phenomenon of law seizure
1. The experience of the legal controversy
2. Structure of the legal system (lines, requirements and types of problems)
3. Functions of the legal order
4. Recognition of the shortcomings that it presents
5. Practical-cultural law caracter: the requirement of identification of an autonomous project
III.The law so-to-be
1. The validity / positivity
2. Regulatory arrangements
IV. The experience of the legal system
1. The precipitation of the community validity
2. The layers system
V.Sources of law
1.The process of creation and manifestation of the law
2.The moments of legal experience
3.The constituents methods
4. Some specificities of our system
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A dimensão introdutória da unidade curricular pressupõe a opção pela clarificação de conceitos e pressupostos
genéricos do Direito, da sua especificidade e exigência, e da respectiva importância para a vida em sociedade e para a
salvaguarda de direitos que estrutura a prática de profissionais de Serviço Social em qualquer campo de trabalho.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The introductory dimension of the curricular unit assumes the option for clarification of concepts and general
assumptions of the law, its specificity and requirements, as well as its importance for life in society and for the
safeguarding of rights that structure the practice of Social Work professionals in any field of work.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- 2 Mini-testes: 75%
- Apresentação oral: 25%
ou
- Exame final: 100%

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- 2 Shorter Tests: 75%
- Oral presentation: 25%
or
- Final Exam: 100%
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Constituindo-se como uma unidade curricular teórica a dimensão expositiva e a avaliação escrita e individual da
unidade curricular é privilegiada. Ainda assim prevê-se a realização de trabalhos no contexto da aula para aplicação de
conceitos, análise de legislação e discussão de casos que de alguma forma remetam para o universo de intervenção
do Serviço Social.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Due to the fact that this is a theoretical curricular unit, we will privilege an expository dimension, as well as the writing
and individual assessment of the curricular unit. Nevertheless, it is expected the development of tasks within the
context of the lesson so as to apply concepts and analyze and discuss cases that somehow refer to the universe of
Social Work intervention.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
António Castanheira Neves, Colectânea de textos de Introdução ao Estudo do Direito (textos reunidos sob a
designação genérica Curso de Introdução ao Estudo do Direito), polic., s/ data
Fernando José Bronze, Lições de Introdução ao Direito, 2ª ed., Coimbra, 2006
José Manuel Aroso Linhares, Sumários desenvolvidos de Introdução ao Direito, polic.
João Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Coimbra, 1983 (sucessivamente reeditado)
Carlos Alberto da Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 4ª ed. por António Pinto Monteiro e Paulo Mota Pinto,
Coimbra, 2004

Mapa XIV - Psicologia do Desenvolvimento/ Development Psychology
10.4.1.1. Unidade curricular:
Psicologia do Desenvolvimento/ Development Psychology
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa de Sousa Machado - TP-26,25
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Luísa Nobre Lima - TP- 26,25;
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luísa Nobre Lima - TP- 26,25;
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de conhecimentos básicos para compreender o processo de desenvolvimento normativo (da infância
à adolescência). Sublinha-se o facto de a psic. do desenvolvimento estudar processos de mudança/estabilidade no
desenvolv ao longo do ciclo vida. Embora esta uc incida nestes períodos deverão compreender os modos como o
desenvolv. em fases mais precoces pode comprometer (ou incentivar) o desenv. em fases ulteriores. Destinando-se a
futuros Assistentes S. é destacada a importância do conhecimento das tarefas desenvolvimentais na
infância/adolescência, de modo a despistar/sinalizar, adequada e atempadamente, situações de risco para o
desenvolv.e bem-estar. Resultados: caracterizando umsujeito epistémico de referência, pretende dotar-se o Prof.de
conhecimentos para identificar condições (meio, família ou sujeito) que propiciam atrasos/desvios no desenvolv. e/ou
perturbações no comportamento.
Em cada ano lectivo são escolhidos tópicos que exemplificam situações de risco
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit aims to provide students with basic knowledge and fundamental concepts to understand the process of
normative development (from infancy to adolescence). Attention is drawn to the fact that developmental psychology
intend to study the processes of change and stability throughout life span – although this unit focuses on these
periods – students should understand the ways in which development in early stages may compromise (or promote)
later stages development. Designed for future social workers, we emphasis the importance of characterization of
developmental tasks, from childhood to adolescence, to make possible an early identification of risk’s situation and
the implementation of early intervention programs.
Characterizing an epistemic subject (i.e. normative ideal subject) – it is intended to provide the knowledge that enables
to the adequate identification of conditions (individual, in family, or environmental) that promote/compromise the
development.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
2. Desenvolvimento cognitivo na infância
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2.1. Características e implicações do desenvolvimento "sensório-motor";
2.2. Implicações da construção da capacidade de representação;
2.3. Pensamento "pré-operatório" e "operatório concreto".
3. Desenvolvimento psicossocial na infância
3.1. Papel dos pais - expectativas e vinculação;
3.2. Teoria de Erikson e desenvolvimento na infância;
3.4. Desenvolvimento moral na infância (Bandura, Piaget, Kohlberg).
3.5. "Situações de risco" para o desenvolvimento na infância.
4. Adolescência
4.1. Crescimento físico: transformações pubertárias, diferenças interindividuais, efeitos psicológicos da puberdade;
4.2.Desenvolvimento cognitivo: construção do pensamento formal, a "universalidade" e aprendizagem do pensamento
formal;
4.3. Juízo moral;
4.4. Génese e construção da identidade: Erikson, J. Marcia , e auto-estima na adolescência;
4.5. Desenvolvimento da socialização.
10.4.1.5. Syllabus:
1. Introduction
2. Cognitive development in childhood
2.1. Characteristics sensorimotor development;
2.2. Accomplishments of thought "preoperative" and "concrete operational".
3. Psychosocial development in childhood
3.1. Role of parents - expectations and quality of attachment;
3.2. Erikson's theory and development throughout childhood;
3.4. Moral development in childhood (Bandura, Piaget, Kohlberg).
3.5. "Risk situations" for development in childhood.
4. Adolescence
4.1. Physical growth: pubertal changes, interindividual differences, psychological effects of puberty
4.2. Cognitive development: the “universality” of formal reasoning and formal operations “learning”
4.3. Moral reasoning development;
4.4. Identity construction: Erikson and the theory of identity in adolescence; identity assessment in adolescence and
the identity status
4.5. Socialization development: the relationships with parents, peers, school.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tratando-se de uma disciplina de Psicologia do Desenvolvimento para a Licenciatura em Serviço Social, pretende-se
dotar os alunos de conhecimentos básicos e fundamentais sobre as tarefas normativas do desenvolvimento (da
infância à adolescência). A análise crítica das condições (do meio, do sujeito e/ou família) que propiciam o
desenvolvimento adequado visa capacitar os alunos para a identificação de factores de risco (que o Assistente Social,
trabalhando no terreno, deverá identificar). A ideia de que “o desenvolvimento se constrói” progressivamente e
depende também das circunstâncias de vida do sujeito é crucial para viabilizar e planear intervenções adequadas a
cada período de desenvolvimento e cada circunstância ambiental.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Being a discipline of developmental psychology for the Degree in Social Work, it aims to provide students with basic
knowledge and fundamental tasks of normative development (from childhood to adolescence). Critical analysis of
conditions that provide normative development, aims to enable students to be able to identify developmental risk
factors (from childhood and adolescence). The idea that “the development is a progressive construction”, dependent
of circumstances of the subject’s life, is crucial to enable professionals to plan appropriate interventions programs at
each period of life
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo (com suporte power-point); discussão de casos exemplificativos; discussão conjunta de textos
sobre temáticas específicas; discussão/comentário de apresentação de sínteses pelos alunos.
Avaliação: Trabalhos de síntese escrito & apresentação oral (50%); Teste escrito (50%)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation and discussion of the main contents; individual and group presentations, discussion of texts and other
materials. (50%)
Exame (50%)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tratando-se de uma disciplina do 1º ano e 1º ciclo, justifica-se a introdução aos conceitos pela exposição teórica,
fundamentada, pelo professor. Segue-se a concretização da relevância dos conceitos – neste caso da construção de
tarefas desenvolvimentais de cada período – através da análise/discussão de casos apresentados. Por fim, o aluno
aprofundará temáticas (sugeridas), fazendo a sua síntese que será, também ela, alvo de discussão oral (apresentação
de trabalhos).
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10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the case of a discipline and a 1st year cycle, it is appropriate to introduce the theoretical concepts of exposure,
substantiated by the teacher. After that, the student may be able to understand the relevance of concepts (the
construction of developmental tasks of each period) - through the analysis / discussion of cases. Finally, students will
deepen themes (suggested), making their synthesis will be, too, the subject of oral argument.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Guralnick, M. J. (2008). Family influences on early development: Integrating the science of normative development, risk
and disability, and intervention. In K. McCartney & D. Phillips (Eds.), Blackwell handbook of early childhood
development (pp.44-61). MA: Blackwell Publishing.
Keenan, T., & Evans, S. (2009). An introduction to child development. 2th ed. London: Sage.
Lerner, R., & Steinberg, L. (2009). Handbook of Adolescent Psychology. NJ: John Wiley & Sons.
Machado, T. S. (2009). Vinculação aos pais: Retorno às origens. Psicologia, Educação e Cultura, XIII (1), 139-165.
Newman, B. M., & Newman, P. R. (2003). Development through life. A psychosocial approach. 8th ed., New York:
Thomson-Wadsworth.
Papalia, D. F., Olds, S. W., & Feldman, R. D. (2008). A Child’s world. Infancy through adolescence. 11th ed. New York:
McGraw-Hill.
Taborda Simões, M. C., & Nobre Lima, L. (2004). Adolescência: Concepções dos Professores. Psychologica, extrasérie, 399-416.

Mapa XIV - Laboratório de Competências e Identidade Profissional/ Laboratory of Comp. and Prof.l Identity
10.4.1.1. Unidade curricular:
Laboratório de Competências e Identidade Profissional/ Laboratory of Comp. and Prof.l Identity
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
CLARA MARIA RODRIGUES CRUZ SILVA SANTOS PL-30
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos Gerais:
- Identificar o perfil identitário da profissão de Serviço Social e os seus campos de actuação
-Clarificar e potencializar competências profissionais associadas à análise, operatividade e comunicação;
-Promover a reflexão, crítica e fundamentada sobre os valores e princípios estruturantes da profissão de Serviço
Social;
Competências:
-Compreender os conteúdos e limiares de diferentes competências profissionais;
-Fundamentar e contextualizar as análises em função de distintas aproximações paradigmáticas;
-Reconhecer, refletir e debater de forma reflexiva os princípios e valores estruturantes da Profissão de Serviço Social
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Global Objectives:
- Identify the identity profile of the profession of social work and its fields of action
- Clarify and enhance professional skills associated with analysis, operability and communication;;
-Promote critical and reasoned reflection about social work values and principles which are constitutions od Social
Work Profession;
LEARNING OUTCOMES:
-Understanding the contents and professional skills from different threshold;
-Understand the contents of the different thresholds and professional skills;
- Identify and understand the complex system approach in the analysis of professional practice
- Recognize, reflect and discuss in a reflexive way the principles and values structuring of the Profession of Social
Work

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.A Construção do Perfil Identitário Profissional do Serviço Social
1.1.Valores e Princípios da Profissão em Serviço Social: o que é ser Assistente Social?
1.2.Standards Internacionais de Qualidade: o que é aprender e intervir com qualidade?
2.Competências e Perfis Profissionais
2.1.Contextos de Trabalho e perfis profissionais
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2.2. Competências profissionais

10.4.1.5. Syllabus:
1.The construction of Professional identity Profile of Social Work
1.1. Values and principles of the Social Work Profession: What is to be a social worker?
1.2. Quality International Standards: what is to learn and intervene with quality?
2.Skills and Professional Profiles
2.1.Work contexts and professional profiles
2.2.Professional competencies
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O Laboratório Social I, em consonância com os objetivos preconizados para os restantes Laboratórios Sociais, visa
contribuir para o desenvolvimento de competências transversais no domínio da formação em Serviço Social. Assim
sendo, no primeiro Laboratório serão priorizadas estratégias tendentes à exploração de competências de cariz
conceptual e analítico, sob uma focalização de complexidade no estudo e compreensão das problemáticas e
intervenção social atual. Neste sentido os conteúdos programáticos estão construídos em torno de duas dimensões
fundamentais: a primeira prende-se com o enquadramento analítico, operativo e heurístico da prática profissional de
acordo com os referenciais nacionais e internacionais, a segunda, numa perspetiva mais micro, visa o
desenvolvimento, a reflexão e análise de competências individuais e profissionais que potenciam uma prática
profissional mais consistente, reflexiva e adequada à complexidade dos problemas e das sociedades actuais.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives
The Social Laboratory I, consistent with the objectives established for the remaining Social Laboratories, seeks to
contribute to the development of transversal skills in the field of social work training. Thus, will be first given priority to
exploring strategies oriented to conceptual and analytical skills, focusing on the study of complexity and
understanding of current issues and social intervention. In this sense the syllabus is built around two key dimensions:
the first is concerned with the analytical, operational and heuristic framework practice professional in accordance with
national and international references; the second, in a micro perspective, aims at developing , reflection and analysis
the individual and professional skills that enhance professional practice more consistent, thoughtful and appropriate
to the complexity of the problems and societies today.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método de ensino:
Exposição / informação dos conteúdos teórico-práticos por parte do docente;
Análise e debate em torno de textos e documentos;
Apresentação de narrativas profissionais com especial relevo para a participação do aluno;
Trabalho de grupo, apresentação e discussão em plenário dos diferentes temas da Unidade Curricular
Métodos de avaliação:
- Trabalho de Síntese com construção electrónica de Portfólio de Competências utilizando a aplicação mybooks ou
outras que os estudantes prefiram - 70% da nota final
- Mini teste com uma questão ou um caso para o aluno desenvolver – 30%
- Exame final sempre que o aluno não opte por uma avaliação contínua da Unidade Curricular – 100%
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching Method:
Oral exposition / information of theoretical and practical contents by the teacher;
Analysis and debate about texts and documents;
Presentation of professional narratives with special emphasis on student participation;
Group work, presentation and plenary discussion of various topics on the Course Unit
Evaluation Methods:
- Synthetics Works with construction of an Electronic Competency Portfolio using the application “mybooks” or other
that students prefer - 70% of final grade
- Mini Test with a question or a case for the student to develop - 30%
- Final exam when the student does not opt for a continuous evaluation of the Course Unit - 100%

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
De acordo com a filosofia da Unidade curricular é dado grande relevo à capacidade de sistematização e reflexão do
aluno na construção individual ou em grupo de um documento que reúna, a seu ver, as competências gerais e
especificas do profissional de Serviço Social. Neste caso, os trabalhos práticos de constante renovação, apresentação
e discussão facilitam a apropriação dos conhecimentos por parte dos alunos bem como promovem as competências
de análise reflexiva e de crítica. Neste contexto não nos parece adequado um trabalho de reprodução dos
conhecimentos adquiridos pela componente prática e interactiva da unidade curricular. O pequeno teste de análise
permite individualizar a avaliação que tende a diluir-se nos trabalhos de grupo, permitindo ao docente compreender/
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avaliar como os vários conteúdos foram apropriados pelos alunos.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
According to the philosophy of the course unit is given great emphasis on the student’s ability to systematize and
reflection which is visible in the student's individual or group work document construction, containing, in his view, the
general and specific skills of a social worker professional. In this case, a practical work of constant renewal,
presentation and discussion facilitates the knowledge appropriation by students and promote the critical and reflexive
skills. In this context does not seem adequate a work which the main purpose was the information reproducing but a
practical and interactive work as an evaluation method. The small test allows an individualized analysis assessment
that tends to blur in the work group, allowing the teacher’s awareness of the different appropriated contents were
effectively done by students.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Becket, C. (2006). Essential Theory for Social Work Practice. London: Sage.
Carmo, H. (coord) et al (1996). Exclusão Social : Rotas de Intervenção. Lisboa:ISCSP.
Dias, A (1999) Um discurso sobre as Ciências. Revista Interacções nº1. Coimbra: Editora Quarteto
Morin, E. (2008). Introdução ao Pensamento Complexo. Lisboa: Instituto Piaget (5ªEd.).
Netting, F; Kettner, P; McMurtry, S & Thomas, M (2011) Social Work: Macro Practice . New Jersey: Pearson Edition (5th
Edition)
NASW Standards for Social Work Case Management, Case Management Standards Work Group
Approved by the NASW Board of Directors, June 1992 available in http://www.ifsw.org/p38002163.html .
O’Hagan, K (ed.) (1996). Competence in Social Work Practice. A practical guide for professionals. London: Jessica
Kingsley Publishers.
Santos, C (2009) Rostos de uma profissão: A Identidade Profissional do Serviço Social em Portugal. Coimbra: Ed.
Quarteto
Santos, C (2011) Profissões e Identidades Profissionais. Coimbra: IUC.

Mapa XIV - Política Social/ Social Policy
10.4.1.1. Unidade curricular:
Política Social/ Social Policy
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque TP-52,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Unidade curricular de enquadramento e formação inicial no que concerne aos conhecimentos básicos no domínio da
Política Social e na fundamentação de uma reflexão crítica sobre as bases e influências ideológicas, económicas e
histórico-culturais da proteção social. Pretende assim preparar os estudantes para conhecer e compreender
criticamente: a conexão entre Política Social e Serviço Social como agente de cidadania, Justiça Social e mudança; os
diferentes modelos de política social e os respetivos impactes ao nível da regulação dos problemas sociais e
desigualdades; as mutações, históricas e atuais, do conceito de risco social e os respetivos impactes na politica
social e na intervenção do Serviço Social; os sistemas providenciais, nacionais e europeus, e os normativos e
tendências evolutivas subjacentes; as particularidades da política social no contexto português e as conexões com as
orientações europeias.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduction subject concerning the basic knowledge and the critical reflexion about social policy and social
protection, as well as the ideological, economical, historical and cultural bases and influencies. Like this the curricular
unit intends to prepare students to know and to understand critically: the connection between social policy and social
work as an agent of citizenship, social justice and change; the different social policy models and the impacts in terms
of social problems and inequalities regulation; the historical and current mutations in the concept of risk and the
influences on social policies and social intervention; the national and European welfare systems and the underlying
regulatory trends; the social policy particularities in the Portuguese context and the connexions with the European
guidelines.
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I.CONCEPÇÕES E MODELOS DE POLÍTICA SOCIAL
-Conceito de Política Social
-Cidadania e Política Social/ Especificidades e constrangimentos dos direitos sociais
II. SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICA SOCIAL
SS e PS: histórias cruzadas
Acesso a direitos: processos inclusão/ exclusão
A construção estatutária do "assistido"
Serviço Social como executor/proponente/ avaliador de políticas sociais
III.ESTADO E POLÍTICA SOCIAL
-O risco social e a construção do Estado-Providência;
-Crises do modelo providencial;
-Modelo social europeu e desafios da atualidade;
-Reformas e tendências atuais.
-Modelo providencial da “Europa do Sul”: especificidades.
IV. POLÍTICA SOCIAL EM PORTUGAL
-O (semi) Estado-Providência português e a “Sociedade-Providência”;
-As novas abordagens e reformas em curso em Portugal e na Europa: princípios e tendências;
-Evolução e Princípios estruturantes da Proteção Social em Portugal;
-“Estratégia de Lisboa” e Política Social em Portugal: Planos Estruturantes.
10.4.1.5. Syllabus:
I. SOCIAL POLICY CONCEPTIONS AND MODELS
-Social Policy concept
-Citizenship and Social Policy/ Particularities and constraints of social rights
II.SOCIAL WORK AND SOCIAL POLICY
SW and SP: connected histories
Access to rights: processes of inclusion/ exclusion
The status construction of the "assisted"
S work as executor/proponent/evaluater of social policies
II. STATE AND SOCIAL POLICY
-The social risk conception and the construction of the Welfare State
-Crisis of the welfare state model
-The European social model and the actual challenges;
-The current reforms and tendencies
-Particularities of the the “southern Europe” welfare model
III. SOCIAL POLICY IN PORTUGAL
-The (semi) welfare state in Portugal and the “welfare society”
-New approaches and reforms underway in Portugal and Europe: principles and trends
-Evolution and structuring principles of social protection in Portugal
-“Lisbon Strategy” and Social Policy in Portugal : Structural Plans.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A orientação introdutória em relação aos grandes conceitos e debates (históricos e atuais) da Política Social está
patente ao longo de todos os módulos do programa, já que se pretende preparar os estudantes para a compreensão
das políticas sociais sectoriais (a abordar em Serviço Social Sectorial I e II) e fornecer os fundamentos para uma
perspetiva crítica e fundamentada sobre a relevância e os limites da política social para a efetivação da cidadania e da
justiça social. Em todos os módulos procura-se assim associar a dimensão informativa e a dimensão da discussão
sobre as orientações das políticas sociais, a relação com os contextos (nacional e europeu) e os constrangimentos,
económicos, políticos e ideológicos, bem como a conexão com as práticas e objetivos do serviço social. Os 2 1ºs
tópicos visam esclarecer as bases da política social (objetivos de análise crítica das políticas sociais e intervenção); o
último módulo incide sobre os pressupostos da política social em Portugal.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The introductory orientation concerning the main Social Policy concepts and debates (the historical and the current
ones) is present in all the syllabus modules, in order to prepare students to understand the sectorial social policies
(that will be studied in the curricular units Sectorial Social Work I and II) and to provide the analytical bases for a
critical and founded perspective about the relevancy and boundaries of social policy as an instrument to achieve
citizenship and social justice. In all the modules are then associated informative and discussion frames about social
policies orientations, the relationship with the contexts (national and European) and the economic, political and
ideological constraints, as well as the connection with the S.Work aims and practices. The first 2 modules intend to
clarify the social policy bases (associated to aims of social policies and intervention critical analysis); the last one is
centered on the Portuguese social policy presuppositions.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Em consonância com os objetivos definidos procurar-se-á, em cada aula, conciliar metodologias de ensino de cariz
expositivo, recorrendo a suportes informáticos, com metodologias mais práticas e interativas, por exemplo: análise,
discussão e sínteses a partir de pequenos textos, material de imprensa, registos audio-visuais e outros; produção em
grupo de “manifestos” de debate (argumentos) em torno de temas propostos pelas docentes e/ou pelos estudantes
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(ex. “Ser cidadão, como e porquê?”; “Pobreza: problema de cidadania?”; “Direitos Humanos: relevantes para a
Política Social?”); análise e discussão sobre políticas sociais e contextos de aplicação.
Avaliação: Periódica - 2 frequências (75% nota final) e um trabalho final de síntese (25%) “Levantamento das políticas
sociais da última década no domínio do desemprego, do envelhecimento ou da saúde”;
Final: exame (100%) (em consonância com as Normas de Avaliação da FPCE).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Accordingly to the defined aims for this curricular unit we will search, in every class, to conciliate expositive teaching
methodologies, with electronic support, with more practical and interactive methodologies, for instance: analysis,
discussion and synthesis from small texts, press materials, audio-visual records and others; production in little groups
of debate “manifests” (arguments) concerning themes proposed by teachers and /or students (e.g., “Being citizen, how
and why?”; “Poverty: citizenship problem?”; “Human Rights: important for Social Policy?”); analysis and discussion
about social policies and application contexts.
Assessment: Periodical - two midterm exams (75% of final grade) and a final synthesis work (25%) – “Survey of the last
decade social policies in the field of unemployment, aging or health,
Final: exam (100%) (Accordingly to the Evaluation Standards of FPCE)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia expositiva permitirá fornecer as bases teóricas, importantes numa unidade curricular do 1º ano e de
introdução, e as grandes orientações para a definição concetual e para a fundamentação dos debates sobre política
social. Em paralelo, os trabalhos e debates na sala de aula permitirão consolidar conhecimentos e clarificar/ debater
os eixos do pensamento crítico e complexo sobre as matérias selecionadas, incentivando os alunos a realizarem
pesquisa antes e durante a aula e a construírem e apresentarem, de forma coerente e problematizante, os argumentos
inerentes à assunção de uma determinada perspetiva de análise e de ação. A consciencialização de valores, a reflexão
crítica fundamentada e a construção argumentativa constituem-se pois como competências fundamentais a assegurar
nesta unidade curricular e no 1º ano do ciclo de estudos.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The explanatory teaching methodology will provide the theoretical basis, important in a first year course with
introduction aims, and the broad guidelines for the conceptual definition as well as the basis for the discussions on
social policy. In parallel, the work and the debates in the classroom will consolidate knowledge and clarify / discuss
the axes of the complex and critical thinking on the issues selected, incentivizing the students to conduct research
before and during class and to build and present, in a coherent and problematizing way, the arguments inherent to an
assumption of a particular perspective of analysis and action. The awareness of values, critical thinking and reasoned
argument construction are fundamental competencies to ensure in this course and in the 1st year of the study cicle on
social work.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Dean, H. (2006). Social Policy. Cambridge: Polity Press.
Dickens, J. (2010). Social Work and Social Policy. Routledge.
Esping-Andersen, G. (2000). Three worlds of welfare capitalism. In C. Pierson & F. Castels (eds). The Welfare State
Reader. Cambridge: Polity Press, pp. 154-169.
Ferrera, M. et al (2000). O Futuro da Europa Social. Oeiras: Celta Ed.
Hespanha, P. et al (2000). Entre o Estado e o Mercado. As fragilidades das instituições de protecção social em
Portugal. Coimbra: Quarteto.
Hespanha, P. & Carapinheiro, G. (2002). Risco Social e Incerteza. Pode o Estado Social recuar mais? Porto: Edições
Afrontamento.
Marshall, T. (1981). The right to welfare and other essays. London: Heinemann.
Rodrigues, M. J. (2003). A agenda económica e social da União Europeia. A estratégia de Lisboa. Lisboa: Dom Quixote.
Lund, B. (2002). Understanding State Welfare. Social Justice or Social Exclusion? Sage Publications.
Turner, B. S. (ed.) (1993). Citizenship and Social Theory. London: Sage.

Mapa XIV - Sociologia do Desenvolvimento / Sociology of Development
10.4.1.1. Unidade curricular:
Sociologia do Desenvolvimento / Sociology of Development
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
JOAQUIM MANUEL PIRES VALENTIM TP 37,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
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10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos principais:
-Desenvolver nos estudantes competências de análise e compreensão dos processos de mudança social nas
sociedades contemporâneas.
-Proporcionar aos estudantes instrumentos para debater as questões da transformação social a partir dos modelos
teóricos das ciências sociais.
Resultados de aprendizagem:
- Conhecer e saber debater os principais paradigmas da mudança social no quadro das sociedades contemporâneas,
com especial relevo para os debates em torno do multiculturalismo.
- Adquirir conhecimentos básicos sobre as relações da educação e da justiça social com o desenvolvimento.
- Conhecer e ser capaz de debater os principais vectores da mudança social na sociedade portuguesa contemporânea.
- Saber utilizar os conhecimentos teóricos adquiridos como instrumentos para a fundamentação e análise crítica de
políticas sociais, bem como para a concepção, implementação e avaliação de programas de intervenção social em
diferentes níveis.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main objectives:
-To develop in students skills of analysis and understanding of the processes of social change in contemporary
societies.
-To provide students with tools to discuss issues of social transformation based on the theoretical models of the social
sciences.
Learning Outcomes:
- To know and discuss the main paradigms of social change in the context of contemporary societies, with particular
reference to the debates on multiculturalism.
- To acquire basic knowledge about the relationships of education and social justice with development.
- To know and be able to discuss the main vectors of social change in contemporary Portuguese society.
- To know how to use the theoretical knowledge as tools for reasoning and critical analysis of social policies, as well
as for designing, implementing and evaluating social intervention programs at different levels.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Desenvolvimento e transformação social: perspectivas teóricas.
2. Declínio do social e ascensão do cultural nos paradigmas da mudança. Diversidade cultural e debates sobre
multiculturalismo.
3. A educação como factor de desenvolvimento e como ilustração histórico-social dos processos de mudança social.
4. Justiça social e desenvolvimento.
5. Desenvolvimento e mudança social na sociedade portuguesa contemporânea.
10.4.1.5. Syllabus:
1. Development and social change: theoretical perspectives.
2. Social decline and cultural rise in change paradigms. Cultural diversity and debates about multiculturalism.
3. Education as a factor in development and as an illustration of the social-historical processes of social change.
4. Social justice and development.
5. Development and social change in contemporary Portuguese society.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos permitem atingir os objetivos definidos, centrando-se em temas fundamentais para a
análise e compreensão dos processos de transformação social nas sociedades contemporâneas a partir dos modelos
teóricos das CS. Depois de um módulo introdutório sobre as perspetivas teóricas da sociologia do desenvolvimento, o
programa prossegue com uma análise, quer da ascensão dos temas culturais na estruturação da mudança, quer dos
debates em torno do multiculturalismo nas sociedades contemporâneas. De seguida, a justiça social e
educação,enquanto vetores de desenvolvimento, são objeto de análise detalhada. Por último, os conteúdos progr.
incidem nas transformações sociais na sociedade portuguesa desde a década de 60. O programa procurar assegurar
que as aprendizagens são apropriadas pelos alunos de SS para a fundamentação e análise crítica de políticas sociais,
bem como para a conceção, implementação e avaliação de programas de intervenção social em diferentes domínios.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus enables the achievement of the defined object.,focusing on key issues for analysis and understanding of
the social transformation processes in contemporary societies based on the theoretical models of the social
sciences.In fact, after an introductory module on the th. persp.of sociology of development,the program continues with
an analysis, not only of the rise of cultural issues in the structuring of change,but also of the debates on
multiculturalism in contemporary societies.Then,social justice and education-while two crucial vectors in
development-are subject to detailed analysis.Finally, the program contents focus on the specific case of social
changes in P.society since the 60s.Throughout the program,special attention is given to didactic work so as to ensure
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that Social Work students actually learn,providing them tools for reasoning and critical analysis of social policies,as
well as for the design, impl. and evaluation of social interv. Prog.s in different domains.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo, debates, análise de textos, apresentação de casos por convidados externos-Método de Avaliação.
Avaliação na modalidade “Avaliação Contínua”
-Provas de tipo A”.Exame = 50% (10 valores)-Ficha de avaliação de conhecimentos: 4 val. sobre os caps.1 e 2 de Judt
(2010)
-“Provas de tipo B”(Trabalhos de revisão bibliográfica e trabalhos empíricos ou de campo) = 5 valores, assim
distribuídos-Comentário de 3 páginas ao 5º cap (pp. 151-177) de Judt (2010):3 valores-Comentário de 2 páginas-filme
Neste Mundo: 2 valores-Trabalhos em grupos de 4 ou 5 alunos
-“Provas de tipo C” (“trabalhos práticos ou de tipo laboratorial a realizar nas aulas”):1,0 valores- Participação nas
actividades práticas realizadas nas aulas ao longo do semestre (2x0,25) = 0,5 valores-Participação no Seminário Relato
de uma experiência de voluntariado = 0,5 valores-Avaliação na modalidade “avaliação final”: exame escrito individual
que engloba toda a matéria leccionada (20 val).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching method
Lecture, discussion and analysis of texts, case studies presented by external invited specialists
Assessment Method
Assessment method:“Continuous Assessment”:
"Examination type A”.
Exam =50% (10 points).
Knowledge Assessment Sheet: representing 4points; to be done on the 24th of May, covering chapters 1 and 2 in Judt.
“Examination type B”(Assignments of literature review and empiricalor field assignments) =5 points, organised as
follows three page comment to the 5th chapter (pages151-177) in Judt (2010):3points
A two page review/comment on the movie “In this World”:2 points.
Assignment in groups of 4 or 5 students.
“Examination type C” (practical or laboratory assignment to be carried out in class): 1.0points.
Participation in practical activities carried out in class throughout the semester (2x0, 25) =0.5points.
Seminar “Report of a volunteer experience”= 0.5points.
Final examination: Individual writing examination about all syllabus (20 points)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias e recursos didácticos usados têm em conta, quer as características de formação de base que são
específicas desta unidade curricular, quer a sua articulação com os objectivos do ciclo de estudos em que se insere.
Assim sendo, a par com o método expositivo, assumem grande importância os “métodos activos” assentes em
instrumentos didácticos que privilegiam fortemente o trabalho do aluno. Procura-se que os resultados de
aprendizagem sejam obtidos por diferentes vias (que têm tradução também na diversidade de métodos de avaliação):
discussões e debates na aula, análise crítica de textos teóricos, ilustrações com base em estudos de caso, análise de
filmes, apresentação de projectos de intervenção relatados nas aulas por convidados externos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies and teaching resources used, take into account both the basic training characteristics that are
specific to this unit, and their articulation with the objectives of the respective cycle. Thus, together with the lectures,
there are very important "active methods" based on educational tools that strongly focus on student work. It is aimed
that learning outcomes are achieved by different means (that can also be translated by the diversity of assessment
methods): discussions and debates in class, critical analysis of texts, exemplifications based on case studies, film
analysis, and presentation of intervention projects by external invited specialists.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Barreto, A. (Org.) (1996). A Situação Social em Portugal, 1960-1995. Vol. 1. Lisboa: ICS-UL.
Gulbenkian, F. C. (Org.) (2001). Conferência Internacional Globalização, Desenvolvimento e Equidade. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian e Publicações D. Quixote.
Judt, T. (2010). Um Tratado sobre os nossos Descontentamentos. Lisboa: Edições 70.
Long, N. (2001). Development sociology. Actor perspectives. London: Routledge.
PNUD (2005). Relatório do Desenvolvimento Humano 2005. Cooperação Internacional numa Encruzilhada: Ajuda,
Comércio e Segurança num Mundo Desigual (Silva, J.J., trad.). Lisboa: Ana Paula Faria Editora.
PNUD (2009). Human development report 2009. Overcoming barriers: Human mobility and Development. New York:
PNUD.
Santos, B. S. (1994). Pela Mão de Alice: o Social e o Político na Pós-Modernidade (3ª ed.). Porto: Afrontamento.
Valentim, J. P. (1997). Escola, Igualdade e Diferença. Porto: Campo das Letras.

Mapa XIV - Estatística Aplicada/ Applied Statistics
10.4.1.1. Unidade curricular:
Estatística Aplicada/ Applied Statistics
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10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Tomás da Silva TP- 52,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A concepção pedagógico/científica da uc orienta-se para a formação integrada nos princípios/ métodos da estatística
aplicados ao exercício profissional e à investigação em SS. Os resultados de aprendizagem organizam-se em três
campos principais:
Atitudes (atitude mental favorável à aprendizagem da estatística; Compreender a importância da análise de dados para
o desenvolvimento de uma visão crítica e fundamentada sobre o funcionamento da sociedade atual);b)conhecimentos
(conceitos/ procedimentos essenciais da estatística básica; Alcançar um nível intermédio de literacia
estatística);Competências (Saber usar ferramentas inform. para construir ficheiros de dados; Realizar análises
estatísticas básicas/intermédias, pe, no que toca à inferência estatística;interpretar corretamente os resultados com
utilização de distintas técnicas estatísticas; Ser capaz de redigir um rel. investigação com a análise de dados
quantitativos).
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The pedagogical andscientificdesignof this curricular unit is based on anintegrated training-oriented planfollowing the
principles andstatistics’methodsappliedto work and,eventually, research in social service. The learning outcomes are
organized in three main fields:
Attitudes (students should be able to promote a favourablemental attitude concerning learning of statistics;
Understand the importance of data analysis to develop a critical and reasoned view on the functioning of modern
society); Knowledge (students should acquire the essential concepts and procedures of basic statistics; achieve an
intermediate level of statistical literacy); Skills (students should know how to use IT tools to build data files; carry out
basic and intermediate statistical analysis, particularly concerning statistical inference; know how to interpret correctly
the results obtained by using different statistical techniques; be able to write a research report that deals with
quantitative data analysis).
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I – Elementos básicos da Estatística: Definições de conceitos.
II – O Processo geral de investigação e análise de dados quantitativos e questões relativas à medição das variáveis.
III – Estatísticas descritivas: Análise de distribuições de variáveis discretas e contínuas através de métodos numéricos
e de gráficos.
IV – Introdução à inferência estatística e à distribuição normal.
V – Planos de amostragem.
VI – Elementos e técnicas de avaliação da associação estatística: correlação e regressão linear simples
VII – Estatística inferencial aplicada a testes de hipóteses estatísticos (testes de significância estatística).
VIII – Trabalhos laboratoriais de análise de dados quantitativos.
10.4.1.5. Syllabus:
I -Basics of Statistics: Definition of concepts.
II-The general process of research and quantitative data analysis and issues concerning the measurement of variables.
III- Descriptive statistics: analysis of distribution of discrete and continuous variables using graphs and numerical
methods.
IV- Introduction to inferential statisticsand normal distribution.
V-Sampling Plans.
VI- Elements and techniques for assessing association: correlation and simple linear regression.
VII-Inferential statistics applied to statistical hypothesis tests(tests of statistical significance).
VIII-Laboratory assignments of quantitative data analysis.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em correspondência directa com os objectivos da u.c. Através de uma abordagem
predominantemente intuitiva (baseada em problemas extraídos da literatura e/ou simulações de problemas reais de
investigação do domínio das Ciências Sociais e do Comportamento) e fundamentalmente não matemática, procura-se
desenvolver um conjunto de competências básicas de análise e interpretação de dados que capacitem as estudantes
para seleccionarem e aplicarem os métodos e as técnicas estatísticas mais adequadas – recorrendo a software
estatístico avançado - a vários cenários de investigação, com que futuramente estes estudantes poderão ser
confrontados ao longo da sua carreira académica (e.g., realização de trabalhos de investigação apoiados em métodos
quantitativos) e profissional.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents are in direct correspondence with the objectives of this c.u. Through an predominantly intuitive
approach (based on problems extracted from the scientific/professional literature and / or simulations of real problems
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of research concerning the fields of Social and Behavioral Sciences) and also adopting an essentially nonmathematical approach, we try to develop a set of basic analytical and interpretation skills of data analysis that
hopefully empower the students to select and apply a set of basic statistical methods and techniques deemed most
appropriate to various research settings, that these students will certainly encounter throughout their careersacademic
and else (e.g., as full-blown practitioners).
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas
Método de Avaliação
De acordo com as normas de avaliação (http://www.uc.pt/fpce/destaques/normas_avaliacao),
Os estudantes optarão por um de dois regimes de avaliação a) ou b):
a) Avaliação periódica (dois testes teórico/práticos - Tipo A + Tipo C) realizados durante o semestre.
b) Exame final (abarcando toda a matéria leccionada - Tipo A + Tipo C).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical andpractical classes.
Assessment Method
According tothe assessment regulations(http://www.uc.pt/fpce/destaques/normas_avaliacao),
Studentsmay chooseoneof the two types of assessment - a) or b):
a)Periodic assessment(twotheoretical /practicaltests - Type A+ TypeC) carried out during the semester.
b) Final exam (coveringallthe topics approached in classes- Type A+ TypeC).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A finalidade básica da uc é ensinar aos futuros profissionais de SS as principais abordagens de análise quantitativa de
dados, com uma intencionalidade eminentemente prática, ié, capacitando-os para utilizarem correta e criteriosamente
as estatísticas existentes sobre um dado problema ou assunto social, bem como saber utilizar programas informáticos
especializados (ex. IBM SPSS), para resolverem problemas concretos de análise quantitativa de dados.
A parte de aprendizagem conceptual será avaliada através de métodos convencionais: testes (avaliação periódica/ ou
do exame final conforme a opção da estudante) contemplandodiversos tipos de perguntas (e.g., múltipla escolha,
produção de resultados). A demonstração das competências de análise e interpretação dos dados será apreciada,
tanto em contexto de aula (cf., parte laboratorial) como através da realização de pequenos relatórios técnicos (trabalho
de grupo) que resultam da aplicação dos métodos e técnicasestatísticas a problemas que exigem a construção e/ou
manipulação de ficheiros electrónicos de dados e utilização de software estatístico
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This unit’s basic aim is to teach future social work professionals the main approaches to quantitative data analysis,
with an eminently practical intention, that is, enabling students to use correctly and carefully the existing statistics on
a given problem or social issue. This unit is also intended to enable students to use specialized software(e.g.SPSS for
Windows),to solve practical problems of quantitative data analysis.
The part of the syllabus concerning the mastering of the conceptual learning will be assessed by conventional
methods:tests (periodic evaluation / or the final exam as the choice of student)appraised by different types of
questions(e.g., multiple choice questions, open questions). The demonstration of the skills concerning the analysis
and interpretation of data will be assessed both in the context of class (cf., laboratory classes) and by elaborating
small technical reports(group-work based) resulting from the application of methods and statistical techniques to
problems that require the construction and /or manipulation of electronic files and data analysis competencies in the
use of appropriate statistical software.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Antonius, R. (2003). Interpreting quantitative data with SPSS. London: Sage.
Cohen, B. (2008). Explaining Psychological Statistics. Hoboken, NJ: Wiley.
Field, A. (2005). Discovering Statistics Using SPSS (2nd ed.). London: SAGE.
Guéguen, N. (1999). Manual de estatística para psicólogos. Lisboa: CLIMEPSI.
Pestana, M. H. e Gageiro, J. N. (2008). Análise de Dados para Ciências Sociais - A complementaridade do SPSS (5ª ed.).
Lisboa: Edições Sílabo.
Maroco, J. (2007). Análise estatística – Com utilização do SPSS (3ª ed.). Lisboa: EdiçõesSílabo.
Norusis, M. (2012). IBM SPSS Statistics 19 Guide to Data Analysis. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Other student resources:
<http://davidmlane.com/hyperstat/index.html>
<http://davidmlane.com/hyperstat/normal_distribution.html>
http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html

Mapa XIV - Economia/Economy
10.4.1.1. Unidade curricular:
Economia/Economy
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10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
TP-52,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Docente a designar ao abrigo da colaboração com a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Teacher to be designated by the Faculty of Economy of the University of Coimbra.
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular Introdução à Economia utiliza princípios de análise económica para dotar os estudantes de uma
melhor compreensão de problemas económicos fundamentais, sendo desta forma capazes de analisar de um ponto de
vista económico problemas enfrentados pelos indivíduos e sociedades, aplicando correctamente conceitos
económicos básicos e raciocínios económicos para analisar a realidade que os rodeia e acontecimentos da
actualidade.
Os estudantes devem adquirir um conhecimento da análise económica a um nível introdutório suficiente para que
percebam como funciona a economia, e de que forma as políticas públicas afectam o seu desempenho, e perceber que
as instituições económicas são um elemento importante de qualquer sociedade e que as mudanças socias são muitas
vezes influenciadas por forças económicas, pelo que conhecimentos de análise económica são fundamentais para o
domínio de outras disciplinas como o serviço social.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This introductory course in economics uses the principles of economic analysis to provide students with a better
understanding of fundamental economic problems thus being able to analyze and understand from an economic point
of view problems faced by individuals and societies, applying basic economic concepts, and also applying economic
reasoning to the analysis of current events.
The students should acquire a basic understanding of economics, that is a level of economic literacy sufficient to
understand how the economy operates, as well as how some government policies affect the performance of the
economy, and perceive that economic institutions are an important element of any larger social system, and major
social changes are often influenced by economic forces and so economics is important for mastery of related
disciplines such as social work.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Objeto e método da economia
I - O problema económico: escassez e escolha
Sistemas económicos e resolução dos problemas económicos fundamentais
II – A organização e funcionamento dos mercados
Teoria do consumidor; o produtor;dos custos
Oferta e procura
III – Conceitos elementares de macroeconomia
Circuito económico e contabilidade nacional
Consumo, investimento e flutuações da actividade económica
O modelo do multiplicador
IV. Funções Económicas do Estado
Eficiência
Equidade
Crescimento e estabilidade económica
V. Impostos e Despesa Pública
Controlo estadual da economia
O sector público português
Receitas públicas e sistema fiscal. O sistema fiscal português.
VI. Eficiência versus Equidade
Fontes das desigualdades
Políticas de combate à pobreza. O rendimento mínimo garantido
O sistema de segurança social e de acção social português
10.4.1.5. Syllabus:
The scope and method of economics
I.1 – The economic problem: scarcity and choice
I.2 – Economic systems and the basic economic problems
II – The organization and functioning of markets
II.1 – Consumer choice theory
II.2 – Production theory
II.3 – Costs of production theory
II.4 – Demand and supply
III – Basic macroeconomic concepts
III.1 – The circular flow of activity and national accounts
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III.2 – Consumption, investment and economic fluctuations
III.3 – The multiplier model
IV. The State’s economic functions
IV.1. Efficiency
IV.2. Equity
IV.3. Growth and macroeconomic stability
V. Taxes and public expenses
V.1. The state’s intervention in the economy
V.2. The Portuguese public sector
V.3. The Portuguese fiscal system
VI. Efficiency vs. Equity
VI.1. Sources of inequalities
VI.2. Policies against poverty
VI.3. The Portuguese social security and social intervention system
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Com o objetivo de permitir aos estudantes uma compreensão em termos económicos da sociedade em que estão
inseridos e interagem, a uc Introdução à Economia começa por identificar o objeto de estudo específico da economia,
enquanto ciência social, e introduzir aplicação do método científico por parte desta disciplina, ilustrando com teorias e
modelos muito simples, destacando a importância da formulação de hipóteses e da aplicação de alguns princípios
básicos de análise.Ao nível da macroeconomia, introduz-se a cmpreensão das principais transações da economia a
nível nacional, principais objetivos macroeconómicos e políticas públicas definidas para os alcançar e ainda os
instrumentos quantitativos fundamentais para a análise da evolução de agregados macroeconómicos como o PIB ou o
IPC. É dado especial destaque às funções económicas do Estado, realçando a situação ao nível da economia
portuguesa,em especial instrumentos de intervenção ao nível social para alcançar o objetivo da equidade.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
To guide students toward understanding, and communicating, the specificities of economic analysis, the Economics
course starts by identifying the specific social problems analyzed by economics and addresses the application of the
scientific method in this discipline, in the form of simple economic models, as well as introducing the students to the
nature of assumptions and some principles of analysis in economic modeling. At the macroceconomics level, the
students are introduced to the main operations of the national economy, the major macroeconomic objectives and
policies set to pursue them, as well as to basic quantitative instruments to analyze the evolution of fundamental
macroeconomic aggregates such as GDP or the CPI. Special focus is also given to the role of the state in the economy
and how its basic economic functions are related to social intervention goals, with an emphasis on the Portuguese
instruments for government intervention,specifically at the equity level.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas em que os docentes expõem os diferentes temas que constituem o programa da disciplina e aulas
práticas em que os docentes acompanham os estudantes nas respostas a questões e exercícios propostos.
Avaliação: 1ª frequência 37,5%+2ª frequência 37,5%+participação nas aulas 25% ou exame final 100%
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures on the different contents of the course and tutorials based on solving problem sets made available to the
students at the beginning of the academic year.
Grading: Midterm 1 37,5%+Midterm 2 37,5%+In-class problem solving 25% or Final Exam 100%
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Com o objetivo de permitir aos estudantes avaliar o funcionamento da economia e perceber que as instituições
económicas são fundamentais ao funcionamento de qualquer sociedade, influenciando também as mudanças sociais,
a uc Introdução à Economia aborda teorias quer introduzem os estudantes em conceitos básicos como o de custo de
oportunidade ou o modelo de oferta e procura, e é-lhes pedido que reflictam e expliquem as consequências de
intervenções do Estado, tais como a fixação de preços (controlo de rendas, salário mínimo, etc.), e ainda que prevejam
o impacto de alterações exógenas sobre preços e quantidades transaccionadas no mercado, expliquem de que forma
diferentes estruturas de mercado influenciam preços e quantidades transacionadas, as escolhas dos consumidores e
dos produtores/empresas
Os objectivos da unidade curricular são alcançados através da exposição e discussão com os alunos nas aulas
teóricas dos diferentes tópicos do programa e ainda através da discussão e resolução de questões e exercícios nas
aulas práticas. As aulas teóricas introduzem os conceitos fundamentais e nas aulas práticas os estudantes clarificam,
aprofundam e alargam os seus conhecimentos sobre os diferentes tópicos. As competências adquiridas são avaliadas
fundamentalmente através de provas escritas (testes de escolha múltipla e frequências) a realizar nas aulas. Os testes
de escolha múltipla e as frequências são elaborados de forma a avaliar a diversidade e compreensão dos conceitos
económicos adquiridos pelos estudantes, a sua capacidade de análise crítica de questões fundamentais a partir da
aplicação dos conceitos económicos adquiridos, bem como a sua capacidade de os expor por escrito.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To guide students toward evaluating how the economy works and perceive that economic institutions are an important
element of any larger social system, the Principles of Economics course addresses simple theories to explain basic
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=457edaf7-fd85-858e-dc1d-4f26ed01170f&formId=b4deb080-0e96-7e05-600… 149/208

23/01/2020

ACEF/1112/0110157 — Guião para a auto-avaliação

concepts such as that of opportunity cost, the demand and supply model and the students are asked to explain the
impact of various types of public policy (e.g. rent control, price regulation, etc.), to forecast how exogenous events
may affect market prices and output, discuss how differences in market structure affect price and output, and explain
how consumers make purchasing choices and firms make production decisions.
The objectives of the course are accomplished through in-class presentation and discussion with the students of the
different topics and also through in-class presentation and solving of problem sets. The classes are divided in lectures
that introduce students to key concepts and tutorials that provide an opportunity for students to clarify, reinforce, and
extend their understanding of the different topics.
The learning outcomes are assessed primarily through in-class (multiple choice tests and midterms) written
examinations. The multiple choice tests and midterms are designed to assess the range of student knowledge and
understanding of the different topics as well as the students’ appreciation of key issues, and their ability to apply basic
economic concepts and communicate them in writing.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
SAMUELSON, Paul A., William D. Nordhaus, Economia, 18ª ed., Lisboa, Editora McGraw-Hill de Portugal, 2005.
Mankiw, N. Gregory, Principles of Economics, International Edition, South-Western College, 2009.
Pereira, Paulo Trigo; Afonso, António; Arcanjo, Manuela e Santos, José Carlos Gomes Economia e Finanças Públicas.
Lisboa: Escolar Editora, 2005.
DUARTE, Adelaide, Apontamentos sobre o circuito e contabilidade nacional, FEUC, Coimbra 2007.
DUARTE, Adelaide e Simões, Marta, Séries temporais – uma introdução, FEUC, Coimbra 2008.
RAMOS, Pedro Nogueira, CONTAS NACIONAIS: Um breve texto introdutório, FEUC, Coimbra.

Mapa XIV - Contextos Sociais de Desigualdades e Exclusão/ Social Contexts of Inequalities
10.4.1.1. Unidade curricular:
Contextos Sociais de Desigualdades e Exclusão/ Social Contexts of Inequalities
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque TP-52,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Sónia Cristina Mairos Ferreira
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Sónia Cristina Mairos Ferreira
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A uc de CSDE pretende contribuir para a análise/compreensão crítica dos fundamentos sociológicos e ideológicos de
diferentes conceções de desigualdade; as fronteiras concetuais das noções de injustiça, desigualdade e diferença,
bem como a relevância que possuem na retórica politico-social contemporânea; a diferenciação/complementaridade
entre as noções de precariedade, vulnerabilidade, pobreza e exclusão; os pressupostos inerentes a diferentes
abordagens de pobreza/exclusão e respetivos processos sociopolíticos de regulação; os fatores que concorrem,
direta/indiretamente, para desigualdades múltiplas no acesso e usufruto de diferentes sistemas sociais; a
multidimensionalidade da problemática da situação de sem-abrigo como exemplificativa de processos excludentes.
Tais referenciais constituem-se como elementos para a fundamentação de objectivos/processos de intervenção do
Serviço S. como agente de promoção de Justiça Social e de supressão/minimização de desigualdades
socioeconómicas.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The uc of CSDE intends to contribute to the analysis / critical understanding of the sociological and ideological
foundations of different conceptions of inequality; the conceptual borders of the notions of injustice, inequality and
difference, as well as their relevance in contemporary social-political rhetoric; the differentiation / complementarity
between the notions of insecurity, vulnerability, poverty and exclusion; the assumptions inherent to different
approaches to poverty / exclusion and respective socio-political processes of regulation; the factors that contribute,
directly / indirectly, to multiple inequalities in access to and enjoyment of different social systems, and the
multidimensionality of the problem of the homeless situation as example of exclusionary processes. These references
constitute themselves as basic elements of the S. Work objectives / processes of intervention as a promoter of social
justice and elimination / minimization of socio-economic inequalities.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I. DESIGUALDADES E PRECARIZAÇÃO
-Conceptualização e teorias explicativas das desigualdades
-Vulnerabilidade, dinâmicas e factores actuais de precarização
-Desigualdade, injustiça e sofrimento social.
II. POBREZA E EXCLUSÃO (ÕES)
-Abordagens ideológicas e sociológicas da pobreza: leituras clássicas e inovadoras
-A retórica da exclusão: potencialidades e ambiguidades
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-Contextos Sociais e Populações: Modos de Vida / processos de Intervenção.
III. CONTEXTOS SOCIAIS E VIVENCIAIS DE VULNERABILIDADE E EXCLUSÃO: O EXEMPLO DOS SEM-ABRIGO
-A situação de sem-abrigo: renovadas leituras
-Perspetivas contemporâneas sobre o percurso de emergência, manutenção e abandono da situação de sem-abrigo
-A multidimensionalidade dos fenómenos de desigualdade nas pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo
-Implicações múltiplas da(s) vivência(s) em situação de sem-abrigo na trajectória de vida das pessoas que a
experienciam e daqueles que integram as suas redes de relações.
10.4.1.5. Syllabus:
I. Inequalities and Precarious Contexts
-Conceptualization and explanatory theories of inequality
-Vulnerability, current dynamics and factors of instability
-Inequality, social injustice and suffering.
II. Poverty and Exclusion(s)
-Ideological and sociological approaches of poverty: classical and innovative readings
-The rhetoric of exclusion and potential ambiguities.
-Social contexts and populations: Modes of Life/ interventio processes
III. Social Contexts of Vulnerability and Exclusion: The Example of the homeless
-The situation of homelessness: renewed readings
-Different perspectives on the contemporary route emergency, maintenance and abandonment of the situation of
homeless
-The multidimensionality of the phenomena of inequality in people who are in a situation of homelessness
-Implications of the multiple (s) experience (s) in a situation of homelessness in the path of life that they experience
and of those that integrate its social network.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A precisão de conceitos e respetivas implicações para a compreensão complexa das realidades atuais e das fraturas e
ambiguidades que comportam é assegurada nos módulos um e dois da unidade curricular. Nestes procurar-se-á não
apenas explanar as diferentes correntes e perspectivas inerentes à definição/ análise das desigualdades,
precariedade, vulnerabilidade, pobreza e exclusão, mas também posicionar criticamente os fundamentos das mesmas,
das sociedades nas quais emergem e dos grupos populacionais afetados. Particular relevo será dado à reflexão em
torno da Questão Social Contemporânea. As dimensões sociais, políticas e económicas, que permitem compreender
as problemáticas emergentes e as respostas políticas constituirão o núcleo da reflexão sobre os processos/objetivos
da intervenção social atual. O módulo III pretende explorar de forma mais profunda as problemáticas/leituras inerentes
à situação de sem-abrigo, no sentido de exemplificar dinâmicas multidimensionais de exclusão.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The accuracy of the concepts and the respective implications for understanding the current realities and complex
fractures and ambiguities is guaranteed on the modules one and two of the curricular unit. In these modules the aims
are not only to explain the different streams and perspectives inherent in the definition / analysis of inequality,
insecurity, vulnerability, poverty and exclusion, but also to place critically their foundations, the societies in which they
emerge and the population groups affected. Particular emphasis is given to the reflection about the Contemporary
Social Issue. Social, political and economic domains, which allow to understand the emerging issues and policy
responses will form the core of reflection on the processes / objectives of the current social intervention. Module III will
explore more deeply the problems / readings inherent to the situation of homelessness, in order to illustrate
multidimensional dynamics of exclusion.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para prossecução dos objectivos da uc, as diversas aulas procurarão combinar estratégias de ensino diferenciadas:
Exposição dos conteúdos teoricometodológicos centrais; Análise/ debate em torno de textos/ temas seleccionados;
análise de casos e material audiovisual; Aulas práticas. De acordo com as Normas de Avaliação da FPCE-UC propõemse duas modalidades de avaliação à escolha dos discentes: a) avaliação periódica: enquadra obrigatoriamente duas
frequências (provas de tipo A) cotadas para 15 valores e uma recensão crítica de um texto seleccionado (prova de tipo
B) cotada para 5 valores. Em cada uma das provas o estudante deverá obter um mínimo de 40% da cotação que lhes é
atribuída. A recensão pode ser elaborada individualmente ou em em grupos até 3 estudantes e pode ser entregue até
ao dia do exame referente à época normal; b) avaliação final: exame final comportando toda a matéria leccionada (20
valores) a realizar na(s) época(s) normal e/ou de recurso.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
To achieve the objectives of the curricular unit, the various classes seek to combine different teaching strategies: the
exposure of theoretical-methodological contents; analysis / debate around texts / selected topics, analysis of cases
and audiovisual materials, practical lessons. According to the Assessment Standards of FPCE-UC are proposed two
methods of assessing the choice of students: a) periodic assessment: two frequencies (type A) valued with 15 values,
a critical review of a selected text (type B) valued to 5 values. In each test the student must obtain a minimum of 40% of
the total quotation attributed to them. The recension may be made individually or in groups of three students and can
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be delivered until the day of the exam on the regular season, b) final evaluation: final exam comprising all matter
taught (20 values) to be held in time (s) of normal and / or appeal exams.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino adoptadas permitem combinar uma dimensão mais teórica de precisão e aprofundamento
concetual, com uma dimensão mais prática de aplicação e ilustração de conhecimentos necessária à compreensão
por parte dos estudantes das implicações concretas e complexas dos conceitos estudados. Deste modo, pretende-se
que no termo da unidade curricular o estudante seja capaz de:analisar criticamente os fundamentos das
desigualdades nas sociedades atuais; ponderar as dimensões e factores múltiplos que concorrem para a existência de
desigualdades no acesso e usufruto de diferentes sistemas sociais; compreender os processos de precarização nos
contextos contemporâneos e os impactos nas vivências individuais e societais; compreender e ponderar criticamente
os pressupostos subjacentes a diferentes leituras científicas e políticas da pobreza e da exclusão; analisar
criticamente a retórica da exclusão e a relação com as desigualdades; compreender a articulação complexa de fatores
e vivências no âmago de diferentes modos de vida de populações vulneráveis e/ou excluídas, nomeadamente de
pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo. A componente de debate no contexto da aula e de treino de
competências de observação, de análise objetiva e de fundamentação crítica de pontos de vista constituir-se-ão como
elementos estruturantes de aulas práticas em torno de casos concretos, documentos, estatísticas, material de
imprensa e audiovisual.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods adopted allow to combine a more theoretical dimension and to depth conceptual precision, with
a more practical application and illustration of knowledge necessary for understanding by students the concrete and
complex implications of the concepts studied. Thus, it is intended that at the end of the course the student will be able
to: critically analyze the reasons for the inequalities in society today, consider the multiple dimensions and factors that
contribute to the existence of inequalities in access to and enjoyment of different social systems; understand the
processes of impoverishment in contemporary contexts and the impact on individual and societal experiences,
understand and critically examine the assumptions underlying the different readings of scientific and political
exclusion and poverty; critically analyze the rhetoric of exclusion and related inequalities; understand complex
articulation of the core factors and experiences of different ways of life of vulnerable and/or excluded populations,
including people who are in a situation of homelessness. The component of the debate in the context of classroom and
the training of observation skills, objective analysis and critical reasoning of views will be set up as the structuring
elements of practical lessons about specific cases, documents, statistics, press material and audiovisual media.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Alekseeva, L. S. (2005). The homeless as objects of social discreditation. Sociological Research, 44(4), 6-21.
Biswas-Diener, R. & Diener, E. (2006). The subjective well-being of the homeless, and lessons for happiness. Social
Indicators Research, 76, 185-205.
Cingolani, P. (2005). La Précarité. Paris: PUF.
Clavel, G. (2004). A sociedade da exclusão. Compreendê-la para dela sair. Porto: Porto Editora.
Costa, B. da (2005). Exclusões Sociais. Lisboa: Gradiva.
Fitoussi, J.P. & al. (1997). A nova era das desigualdades. Oeiras: Celta Editora.
Mayes, D.G. et al. (eds.) (2001). Social Exclusion and European Policy. Cheltenham/UK: Edward Elgar Publishing
Limited.
Nogueira, S. M. & Ferreira, J. A. (2007). A realidade psicossocial dos sem-abrigo: breve contributo para a sua
caracterização. Revista Portuguesa de Pedagogia, 41(3), 195-206.
Paugam, S. (2003). A Desqualificação Social. Porto: Porto Ed.
Paugam, S. (2005). Les formes élémentaires de la pauvreté. Paris : PUF

Mapa XIV - Serviço Social Individual e Familiar/Individual and Familiar Social Work
10.4.1.1. Unidade curricular:
Serviço Social Individual e Familiar/Individual and Familiar Social Work
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
HELENA DA SILVA NEVES DOS SANTOS ALMEIDA TP-52,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Objetivos: Promover a compreensão da complexidade conceptual do SS, através de uma abordagem da relação entre
teoria e prática no quotidiano profissional; Proporcionar a aquisição de conhecimento teórico-operativo no domínio do
SS Individual e Familiar, por ex. a nível das abordagens concetuais, procedimentos metodológicos e modalidades de
ação; Transmitir conhecimentos no domínio da observação, comunicação e registo de dados;Explicitar a importância
dos valores e competências relacionais. Competências:Compreensão sobre a complexidade e diversidade de saberes
operativos em S.S; Conhecimento teórico sobre a(s) metodologia(s) da intervenção social com indivíduos e famílias;
Compreensão das exigências processuais da observação e da entrevista; Competências comunicacionais no domínio
da relação de ajuda; Conhecimentos operativos sobre processos técnicos de prospeção e registo de informação;
Identificação e fundamentação sobre os desafios atuais que se colocam ao SS a nível micro e meso.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: understanding the conceptual complexity of s. work, through an approach to the relationship between
theory and practice in everyday work; provide the acquisition of theoretical and operative knowledge in the field of
Individual and Family Social Work, including the conceptual approaches, methodological procedures and modalities of
action; teach theoretical and technical / operating Knowledge about observation, communication and data recording;
explain the importance of the values and relational skills. Learning outcomes: Knowledge about the methodology of
individual and family social intervention; Theoretical conceptualization about the demands of the interview and
observation; Communication skills in the field of helping relationship; Training of data registration procedures;
Identification and founding arguments about actual challenges of social work in a micro and mezzo level.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Cap. I – Articulação teoria-prática e a construção de sentido. Abordagens sobre a construção do conhecimento em
Serviço Social; Componentes analíticas e atributos da prática profissional; Exigências da Investigação em Serviço
Social
Cap. II – Métodos e práticas de Serviço Social Individual e Familiar - Pressupostos teóricos: Abordagens (intervenção
centrada na relação, na pessoa, na tarefa, Intervenção em situação de crise, perspectiva ecológica) e Modelos
(Advocacy; Empowerment, Mediação Social); Metodologias de Intervenção individual e familiar e Processos de
intervenção psicossocial.
Cap. III – Especificidades da Relação de Ajuda em Serviço Social - Conceito, Tipologias e Etapas do Processo de
Ajuda; Recolha e registo de informações: a observação em contexto real e a entrevista (de ajuda e de pesquisa);
Desafios em Casework: Avaliação do risco social e gestão da incerteza; Promoção da cidadania; Contratualização;
Prática reflexiva; Investigação.
10.4.1.5. Syllabus:
I - Linking theory and practice: The construction of meaning in social work. Approaches to the construction of
knowledge in S. Work; Components and analytical attributes of professional practice; Requirements for Research in
Social Work
II - Theories, Methods and practices of Individual and Family S. W.-Theoretical assumptions on individual and family
social work: Approaches (person, task, intervention in crisis, ecological perspective) and Models (Advocacy,
Empowerment, Social Mediation); Methodologies for individual and family intervention; Procedures for psychosocial
intervention.
III - Specifics of the Helping Relationship in Social Work - Definition, Types and Procedural Steps; Procedures for
collecting and recording information on and for social intervention: observation and help interview genograms,
framework maps; Contemporary challenges in Casework: Social Risk Evaluation and Uncertainty Management;
Promotion of Citizenship; Contracts setting; Reflexive Pratice, Research
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Cap. I - Conceptualiza a influência do contexto na construção teórica/prática, explora limites e potencialidades da
investigação, colocando-a como uma resposta a desafios sociais em construção (cap.III).; No Cap. II são especificadas
abordagens/modelos de intervenção social no plano individual e familiar, especialmente a perspetiva ecológica e
modelos de advocacy, empowerment e mediação social (componente metodológica da intervenção social); O Cap. III
integra questões mais técnicas: a) observação (do contexto e atores) e entrevista de ajuda, transversais ao
desenvolvimento de competências analíticas e relacionais nos processos de intervenção psicossocial. b) registo de
informação; c) dada a pertinência do pensamento reflexivo, o programa inscreve a análise sumária dos desafios atuais
que se colocam ao SS Individual e Familiar, tais como a avaliação do risco social, a gestão da incerteza, a promoção
da cidadania, o estabelecimento de contratos, a prática reflexiva e a investigação.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The Chapter I conceptualizes the influence of context in building theory and practice, explores the limits and potential
of research, placing it as a response to social challenges in construction (cap.III).
The Chapter II specifies some approaches and models of social work (individual and family), specially the ecological
perspective and models of advocacy, empowerment and mediation (methodological component of social work); The
Chapter III includes more technical issues: a) the observation (the context and the actors) and the help interview ,
which will support the development of analytical and relational skills, in the processes of psycho-social intervention; b)
the record of adequate information; c) considering the relevance of reflective thinking, the program includes a brief
analysis of the current challenges, such as evaluation of social risk, the management of uncertainty, the promotion of
citizenship, the establishment of contracts , reflective practice and research.
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
METODOLOGIAS: Exposição / informação dos conteúdos teórico-operativos por parte do docente; Metodologias
assentes numa maior participação dos estudantes, a saber:
A – Análise de um vídeo - documentário sobre a intervenção individual e familiar
B - Análise de Textos e Documentos
C – AULA ABERTA - Encontro com profissionais: À conversa com… Aprender com a experiência
Tema 1: Serviço Social Individual e Familiar - Análise de Casos; Tema 2: Desafios Quotidianos no processo de
Intervenção Social
D – WORKSHOPS
• Tema 1: A Entrevista – simulações
• Tema 2 : Registos de Informação – treino
AVALIAÇÃO
Avaliação periódica:
Trabalho de Investigação sobre um dos tópicos da matéria, com a elaboração de um powerpoint interactivo (50%), que
respeite as normas da APA. Teste Individual sobre a restante matéria (50%)
Avaliação Final:
Exame (100%)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
METHODOLOGIES: • Exposure / information content of the theoretical and operational by the teacher; • Methodologies
based on greater participation of students, namely:
A - Analysis of a video - documentary about the individual and family intervention
B - Analysis of Texts and Documents
C - Open Class - Meeting with professionals: Chatting with ... Learning from experience
• Theme 1: Individual and Family Social Services - Case Analysis
• Theme 2: daily challenges in the process of Social Intervention
D - Workshops
• Theme 1: The Interview - simulations • Theme 2: Records Information - training (from the description of a case)
EVALUATION
Periodic evaluation:
Research work on one of the topics of matter, with the elaboration of an interactive powerpoint (50%), which meets the
standards of the APA . Individual test on the remaining area (50%)
Final Assessment:
Examination (100%)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objectivos e os conteúdos programáticos definem a metodologia a ser utilizada. Numa primeira instância e
tratando-se de uma UC do tipo TP é fundamental a combinação de metodologias para proporcionar ao aluno o
desenvolvimento de diferentes competências. Assim o método expositivo assegura, em parte, a transmissão oral do
conhecimento com adequada referenciação bibliográfica. Os métodos activos asseguram a consolidação da matéria
de uma forma mais comprometida entre alunos e docente, quer nas horas de contacto quer nas horas de estudo. Este
tipo de métodos reforça as competências individuais de análise crítica dos conteúdos teóricos e desenvolve
competências operativas utilizadas, designadamente, a nível das metodologias e técnicas de prospecção e avaliação
de contextos e actores, bem como a priorização de procedimentos profissionais.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives and syllabus define the methodology to be used. In the first instance and in the case of this CU with TP
nature is fundamental to combine methodologies that provide to the student the development of different skills. The
expositive method provides, in part, the oral transmission of knowledge through bibliographic reference. The actives
methods ensure the consolidation of the matters, whether in contact hours or in the study hours. Such methods also
promote an individualized education and critical analysis about planning and social projects but also the ability to
develop projects based on strategic planning and social innovation. Such methods reinforce individual skills of critical
analysis of theoretical concepts and develop operational skills used, in particular, in terms of methodologies and
techniques of exploration and evaluation contexts and actors as well as the prioritization of professional procedures.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
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Almeida, Helena (2006). “Elogio da Prática como Fonte de Teoria”, in Estudos e Documentos, Rev. Centro Português
de Investigação em História e Trabalho Social, www.cpihts.com, (26 páginas) [19.09.07].
Bioy, Antoine e Maquet, Anne (2007). Se former à la relation d’aide. Concepts, méthodes, applications. Paris : Dunod.
García, Tomás Fernández (coord) (2008). Trabajo Social con Casos. 2ª ed. Madrid: Alianza Editorial.
Payne, Malcolm (2002). Teoria do Trabalho Social Moderno. Coimbra: Quarteto. 32-41; 365-388.
Richmond, M (2005). Diagnóstico Social. Madrid: Siglo XXI e Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados.
Tremblay, L (2001). La relation d’aide. Développer des compétences pour mieux aider. Montréal : Les éditions SaintMartin. 16-49; 161-168
Weber, Ph. (2008). Dinâmicas e Práticas do Trabalhador Social. Porto: Porto Ed.
Wilson, K.; Ruch, G.; Lymbery, M. e Cooper, A. (2008). Social work: an introduction to contemporary practice. Essex:
Pearson Education.

Mapa XIV - Sociologia do Trabalho e do Emprego/Sociology of Labor and Employment
10.4.1.1. Unidade curricular:
Sociologia do Trabalho e do Emprego/Sociology of Labor and Employment
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Luís Medeiros Alcoforado, 0 horas (Regência sem aulas)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Mestre Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis, horas de contacto: TP-37,5
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Carla Sofia Andrade Teodósio dos Santos Valadas e Góis, contact hours: TP-37,5
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender o conceito de trabalho e o conceito de organização, este último como “enquadrador” do trabalho na vida
moderna;
Compreender o percurso histórico-evolutivo do pensamento em Ciências da Organização;
Analisar criticamente a evolução recente dos Mercados de Trabalho
Caracterizar as dinâmicas actuais do Emprego, em Portugal e na União Europeia;
Identificar diferentes formas de socialização profissional e de construção de identidades
Problematizar as relações laborais e as dinâmicas do Emprego
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the concept of work and the concept of organization, the latter as a “frame” for work, in modern life;
Understand the historical evolution of thought in organizational sciences;
Analyze critically the recent evolution of labor markets
Characterize the dynamics of current Employment in Portugal and in European Union;
Identify different ways of professional socialization and identity construction;
Discuss the professional relations and the dynamics of employment.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Os conceitos de trabalho e de organização.
2. O pensamento organizacional: evolução e principais marcos teóricos.
2.1.- Teorias Positivistas
2.2. – Teorias Sistémicas
2.3. – Teorias Construtivistas
3. Os processos de socialização profissional e de construção de identidades
4. Globalização, Trabalho e Emprego: reconfigurações pessoais, sociais, temporais e conceptuais
5. Evolução e transformações recentes do Mercado de Trabalho
6. Dinâmicas dos Mercados de Trabalho e as Políticas de Emprego, em Portugal e na União Europeia
10.4.1.5. Syllabus:
1. The concepts of work and organization
2. Organizational thought: evolution and main theoretical milestones;
2.1. Positivist theories
2.2. Systemic theories
2.3. Constructivist theories
3. The processes of professional socialization and identity construction
4. Globalization, labor and employment;
5. Evolution and recent transformations of the labor market;
6. Dynamics of Labor Markets and Employment Policies in Portugal and the European Union
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10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Pretende-se com esta Unidade Curricular que os alunos de Serviço Social adquiram os conhecimentos necessários
sobre a evolução do trabalho, sendo capazes de analisar, criticamente, a sua importância actual para as pessoas e os
grupos. Neste sentido, é indispensável que os conteúdos compreendam a evolução do pensamento organizacional e
das respectivas correntes teóricas, proporcionando, depois, oportunidade de debate e pesquisa sobre as grandes
questões que, actualmente percorrem o trabalho e o emprego, de modo a fundamentar a reflexão (a explorar de forma
mais profunda na uc de Contextos Sociais de Desigualdades e de Exclusão) sobre os grandes desafios que se
colocam hoje aos profissionais de serviço social face às transformações do mercado de trabalho, à precariedade
laboral, à nova pauperização, à exclusão económica e às novas políticas laborais.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
With this Curricular Unit, it is required that the students acquire the knowledge needed about the evolution of the work,
being capable of analyzing critically its actual importance for people and groups. Therefore, it is essential that the
contents include the evolution of the organizational thought and respective theoretical approaches, providing,
afterwards, the opportunity of discussing and researching about the major questions that currently go through work
and employment. This will allow the reflection (more profoundly explored in the curricular unit of Social Contexts of
Inequalities and Exclusion) about the major challenges that are in the forefront of the actual social work practices,
concerning the labor market transformations, the precarious work, the new pauperization, the economic exclusion and
the new labor policies.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ao longo desta Unidade Curricular será feita uma opção por conciliar exposições, debates, trabalhos de grupo e
realização de trabalhos de pesquisa.
A avaliação será composta por:
1. Prova escrita (50%)
2. Trabalho de investigação em pequenos grupos (50%)
Em alternativa, os alunos podem optar por realizar um exame final (100%)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
We combine lectures, debates, group work and research.
The evaluation will be based on:
1. Midterm exam (50%)
2. Research work (50%)
As an alternative, students may choose to do a final exam that will have a weight in the evaluation of 100%.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Devendo os alunos, no final da Unidade, estar identificados com a problemática do trabalho organizado e ser capazes
de identificar, debater e esclarecer as grandes questões que envolvem o mundo do trabalho e emprego, as
metodologias a usar procura-se, por isso mesmo, valorizar uma conjugação harmoniosa entre exposições, debates e
pequenos trabalhos de pesquisa.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
At the end of the Unit, students must be identified with the theme of organized work and to be able to identify, discuss
and clarify the major questions surrounding the world of work and employ. Therefore, we should use methodologies
that seek to value a harmonious combination of lectures, debates and short research projects
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Alcoforado, L. (2001). O Modelo da Competência e os Adultos Portugueses pouco Qualificados. Revista Portuguesa de
Pedagogia, 35(1), 67-84.
Canavarro, J. M. P. (2005). Organizações: teorias e paradigmas. Coimbra: Quarteto Editora.
Dubar, C. (1997). A Socialização. Construção das identidades sociais e profissionais. Porto: Porto Editora.
Erbès-Seguin, S. (2004). La sociologie du travail. Paris : La Découverte.
Maruani, M. & Reynaud, E. (2001). Sociologie de l’emploi. Paris: La Découverte.
Méda, D. (1999). O trabalho, um valor em vias de extinção. Lisboa: Fim de século

Mapa XIV - Metodologia da Investigação Científica/ Methodology of Scientific Research
10.4.1.1. Unidade curricular:
Metodologia da Investigação Científica/ Methodology of Scientific Research
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Lisete dos Santos Mendes Mónico TP-52,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
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-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo principal da unidade curricular de MIC consiste no desenvolvimento/aperfeiçoamento das competências
teóricas/técnicas necessárias para a prática da invest. científica no domínio das CS, através do estudo dos processos
fundamentais/ estratégias específicas de planeamento, realização, análise, interpretação e apresentação dos
resultados. No final da uc os alunos devem estar em condições de:equacionar e delimitar um problema em estudo,
situando-o teoricamente e analisando de forma crítica as investigações de que foi objecto;elaborar um projeto de
investigação, com indicação clara dos objectivos e adequada fundamentação das hipóteses a testar;construir/executar
um plano de investigação (estabelecimento da validade dos resultados,operacionalização das variáveis e elaboração
“instruções”); recolher, organizar e tratar os dados da investigação;interpretar/discutir resultados, extraindo
conclusões/ implicações pertinentes;apresentar corretamente o rel. final de investigação.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The SRM course unit aims to develop and improve theoretical and technical skills required to conduct research in
social sciences. Emphasis is placed on the systematic study of fundamental processes and specific strategies of
research planning, data analysis, data interpretation, and data presentation.
It is expected that, by the end of the course, students are able to:identify a research problem and formulate research
questions linked to theory and previous studies on the same topic;elaborate a research project with clear indications
of the objectives and appropriate theoretical foundations;design and implement a research plan in accordance to the
required conditions of validity of results, including operationalization of variables and careful elaboration of
instructions;collect data and perform analysis; interpret and discuss results in appropriate ways to answer the
research questions;present the findings in the final research report.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução: Epistemologia e Metodologia
1.1 Considerações preliminares de natureza epistemológica
1.2 Teorias e hipóteses científicas.
2. Metodologia Geral: Estratégias de Investigação
2.1 Investigações experimentais
3. Metodologia específica: Técnicas de recolha de informação
3.1 Tipologia e funções das técnicas de recolha de informação
3.2 Estudo de documentos
3.3. Inquérito
3.4. Investigação qualitativa
4. Revisão e análise crítica da literatura científica
4.1. Estrutura e características fundamentais de um relatório de investigação
4.2. Análise “qualitativa” da literatura científica
10.4.1.5. Syllabus:
1. Introduction: Epistemology and Method
1.1. Preliminary considerations on epistemological nature
1.2. Scientific theories and hypotheses. Research programmes
2. General methodology: Research strategies
2.1. Experimental research
3. Specific methodology: Techniques of gathering information
3.1. Typology and functions of information gathering techniques
3.2. Study of documents
3.3. Survey
3.4. Qualitative research
4. Review and critical analysis of scientific literature
4.1. Estrutura e características fundamentais de um relatório de investigação
4.2. “Qualitative” analysis of scientific literature
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular de Metodologia da Investigação Científica, ao pretender introduzir as bases para a preparação de
estudantes de Serviço Social no domínio da investigação, privilegia abordagens introdutórias no que diz respeito às
técnicas a utilizar para desenvolvimento de diferentes desenhos de pesquisa, para construção de um projecto e para
recolha e tratamento de dados. Afigura-se particularmente importante, ao longo da unidade curricular, a dimensão
epistemológica da pesquisa científica, na medida em que tais referenciais contribuem para a compreensão do
processo e das respetivas exigências, questão basilar para a construção e consolidação de uma cultura de
investigação e de busca científica junto dos estudantes.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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The curricular unit Research Methodology, which aims to introduce the bases for the preparation of Social Work
students in the field of research, focuses on introductory approaches with regard to the techniques to be used for
development of different research designs for construction of a project and for collecting and processing data.
Throughout the curricular unit, it is particularly important, the epistemological component of the scientific research, as
such references contribute to the understanding of the process and of the respective requirements, a key issue for the
construction and consolidation of a research culture and scientific quest in students.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, abrangendo:
1) Exposição de conteúdos teóricos fundamentais para cada tema com recurso a meios audiovisuais;
2) Resolução de problemas metodológicos recorrendo a exercícios de aplicação prática, através de programas
específicos de análise de dados.
De acordo com as normas de avaliação, os estudantes optarão por um de dois regimes de avaliação, a) ou b):
a) Avaliação periódica (dois testes teórico/práticos - Tipo A + Tipo C – 50% cada prova de avaliação) realizados durante
o semestre
b) Exame final (abarcando toda a matéria leccionada - Tipo A + Tipo C – 100%)
Trabalhos de grupo (a definir)
Participação em projectos de investigação (a definir)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical/practical teaching, comprising:
1) Presentation of main theoretical contents for each issue through the use of audiovisual media;
2) Solving methodological problems with practical exercises, through the usage of specific software for data analysis.
According to evaluation rules, students must choose between option a) or b):
a) Periodic evaluation (two exams during the semester - Type A + Type C)
b) Final examination (covering all syllabus - Type A + Type C – 50% each examination)
Group classwork (to be defined)
Participation on research projects (to be defined)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A construção e consolidação de pressupostos de rigor científico e de articulação coerente entre as diferentes opções
de pesquisa preconiza a necessidade de ponderar estratégias de aplicação de conhecimentos, quer relativamente às
diferentes etapas da pesquisa, quer na aplicação de técnicas de recolha de dados mais específicas e/ou na construção
dos respetivos instrumentos de levantamento ou registo. Assim, prevêem-se não só trabalhos realizados no contexto
da aula mas também a colaboração dos discentes no âmbito de projectos em curso na Faculdade.
A unidade curricular de Metodologia da Investigação Científica está plenamente conectada com a unidade curricular
de Análise Quantitativa de Dados, constituindo um núcleo de preparação dos estudantes para a análise científica da
realidade social e para o desenvolvimento da investigação no domínio do Serviço Social.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The construction and consolidation of scientific rigor assumptions and coherent articulation between the different
search options, advocates the need to consider strategies for the application of knowledge, whether in relation to
different research stages or to the application of more specific data collection techniques and/or construction of the
respective survey or register instruments. Thus, it is expected not only work in the context of the classroom but also
the collaboration of students on projects taking place in the Faculty.
The curricular unit Research Methodology is fully connected with the curricular unit Quantitative Data Analysis,
representing a central unit for the preparation of students for the scientific analysis of social reality and the
development of research in the field of Social Work.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Bickman, L., & Rog, D. J. (Eds.).(1998). Handbook of applied social research methods. Thousand Oaks, CA: Sage. (3rd
ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Crano, W. D., & Brewer, M. B. (2002). Principles and methods of social research (2nded.). Mahwah, NJ: Lawrence
Erlbaum.
Hoyle, R. H., Harris, M. J., & Judd, C. M. (2002). Research methods in social relations (7th ed.). Pacific Grove, CA:
Wadsworth. [8thed. – 2006] Rick Hoyle - Home Page Charles Judd – Home Page
Marshall, C. (1999). Designing qualitative research (3rded.). Thousand Oaks: Sage.
Mertens, D. M. (1998).Research methods in education and psychology: Integrating diversity with quantitative and
qualitative approaches. Thousand Oaks: Sage.
Schwandt, T. A. (1997). Qualitative inquiry: A dictionary of terms. Thousand Oaks: Sage.
Shadish, W. R., CooK, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized
causal inference. Boston: Houghton Mifflin. [Link Google ]William R. Shadish - Home Page
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Mapa XIV - Economia Social/Social Economy
10.4.1.1. Unidade curricular:
Economia Social/Social Economy
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
TP-37,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Colaboração de docente a indicar pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Colaboration of a teacher to be indicated by the Faculty of Economy of the University of Coimbra.
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A uc pretende introduzir e clarificar o universo semântico da economia social e as respectivas delimitações, bem
como compreender o seu papel como agente de desenvolvimento e de promoção de processos de inclusão social e
participação nas sociedades contemporâneas. Deste modo, pretende-se proporcionar aos estudantes conhecimentos
concetuais e operativos sobre economia social e solidária, sobre o papel do 3º sector como parceiro/ promotor de
dinâmicas de inovação social e económica, bem como sobre as diferentes iniciativas integradas neste universo e
respectivas potencialidades e limites nas sociedades atuais.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit intends to introduce and clarify the semantic universe of the social economy and its boundaries, as
well as understand its role as agent of development and of promoting processes of social inclusion and participation
in contemporary societies. Thus, it is intended to provide students with conceptual and operational knowledge about
social and solidarity economy, about the role of the 3rd sector as a partner/ prosecutor agent of social and economic
innovation, as well as the different efforts in course in this universe and its capabilities and limits in contemporary
societies.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução à Economia Social
Caraterísticas e fundamentos
Evolução histórica e economia social hoje- potencialidades e ambiguidades
Diferentes modelos de economia social
2. Economia Social, políticas e mudança social
A noção de mudança social e respetiva operacionalização
Inovação social: ciclo de inovação e contributo da economia social
O “estado animador” e os quadros normativos de emergência das iniciativas da sociedade civil
Delimitação funcional das esferas de intervenção numa ótica de pluralismo assistencial: limites e potencialidades
Relação local/ global
Relação economia / “outra” economia
3. Desenvolvimento e iniciativas da economia social
Organizações/ iniciativas da economia social: semelhanças e distinções
Emprego e economia social
Desenvolvimento local e economia social
Iniciativas inovadoras: economia troca, comércio justo, transição, …
10.4.1.5. Syllabus:
1.Introduction to Social Economy
Features and foundations
Historical evolution and current social economy- potential and ambiguities
Different models of social economy
2. Social economy, policies and social change
The notion of social change and its operability
Social innovation: innovation cycle and contribution of social economy
The " Animator state " and the legal frameworks for the emergence of civil society initiatives
Functional areas of intervention of the different agents in a “plural welfare” approach: limits and potential
Local / global relations
Relationships between economy/"other" economy
3. Development and social economy initiatives
Organizations / initiatives in the social economy: similarities and distinctions
Employment and social economy
Local development and social economy
Innovative initiatives: economic exchange, fair trade, transition ...
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10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta uc visa contribuir para fundamentar os conhecimentos sobre as possibilidades de intervenção social, económica
e política de forma inovadora e integrada por parte dos futuros profissionais de SS. Deste modo comporta um 1º
módulo de conhecimento e compreensão dos conceitos de Economia Social, Economia Solidária e outros congéneres,
analisando as suas lógicas e princípios de referência, evolução a partir do séc. XIX, e respectivas formulações teóricofilosóficas, ideológicas e institucionais. Nos restantes módulos pretende-se que os alunos consigam relacionar os
conceitos/respostas de Economia Social e Solidária com os principais desafios da sociedade actual e com a evolução
das políticas públicas. As dimensões da inovação social e as possibilidades/limites da economia social como agente
de desenvolvimento e de construção de alternativas na resposta aos problemas contemporâneos constituem-se como
eixos centrais dos módulos 2 e 3.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit aims to contribute to the knowledge about the possibilities for an innovative and integrated social,
economic and political intervention by future S. Work professionals. Thus a second module includes a knowledge and
understanding of the concepts of Social Economy, Solidarity Economy and other congeners by analyzing their logical
and principles of reference, evolution since the XIX century, and the respective theoretical, philosophical, ideological
and institutional formulations. In the other modules is intended that students be able to relate the concepts / responses
of the Social and Solidary Economy with the main challenges of the modern society and the evolution of public
policies. The dimensions of social innovation and the possibilities / limits of the social economy as an agent of
development and building alternatives in response to contemporary issues are the central axes of the modules 2 and 3.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A uc procurará articular metodologias de ensino mais expositivas com o conhecimento concreto de iniciativas de
economia social, nomeadamente, promovendo a participação de profissionais ou especialistas no espaço da aula e
realizando visitas de estudo a organizações ou projectos em curso.
Em termos de avaliação, e em consonância com as Normas de Avaliação da FPCE, prevê-se a existência de uma época
de avaliação final e uma época de avaliação periódica. Avaliação final: realização de um exame cotado para 20 valores;
avaliação periódica: realização de 1 frequência (50% da nota final), um trabalho de caracterização de uma iniciativa de
economia social considerada inovadora (30% da nota final) e um relatório de visita de estudo ou de conferência (20%
da nota final).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit will seek to articulate more expository teaching methods with concrete knowledge of the social
economy initiatives, including promoting the participation of professionals or experts within the classroom and making
visits to social economy organizations or projects.
In terms of assessment, and in accordance with the Assessment Standards of FPCE, it is expected two processes of
evaluation: a final assessment or a periodic evaluation. Final assessment: an exam quoted for 20 values; periodic
evaluation engages a midterm exam (50% of final grade), a work of characterization of a social economy initiative
considered innovative (30% of final grade) and a study visit report or conference repport (20% of final grade).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A economia social e solidária constitui-se hoje como um recurso estratégico e um parceiro fundamental na efetivação
de novas políticas públicas e na (re) construção de elos socioeconómicos e de respostas alternativas às da economia
clássica. O envolvimento sustentado e coerente do 3º sector em projectos de intervenção social integrados e com
potencial de inovação é um aspeto essencial para o SS contemporâneo, produtor de desenvolvimento integral e de
políticas territoriais e de proximidade. A combinação de uma lógica de clarificação conceptual e explicitação de limites
e conexões entre vários conceitos e práticas, por via de estratégias expositivas, com o conhecimento mais concreto
de experiências e projectos, por via de visitas, material audiovisual, testemunhos e análise de projectos, constitui-se
como um processo de ensino aprendizagem adequado aos objectivos da unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The social and solidarity economy is today a strategic resource and a key partner in the realization of new public
policies and in the (re) construction of socio-economic links and alternative responses to those of classical
economics. The coherent and sustained involvement of the 3rd sector in integrated projects of social intervention and
its potential for innovation is an essential aspect for the contemporary S. Work to produce integral development and
territorial and proximity policies.
The combination of a logic of conceptual clarification and explanation of boundaries and connections between various
concepts and practices, through exposition strategies, with more concrete knowledge of experiments and projects, by
means of visits, audiovisual material, evidence and analysis of projects, constitutes itself as a teaching and learning
process appropriate to achieve the objectives of the curricular unit.
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10.4.1.9. Bibliografia principal:
Adalbert Evers e Jean-Louis Laville, The Third Sector in Europe, Cheltenham: Edward Elgar, 2004
Cattani, Antonio D., Jean-Louis Laville, Luiz I. Gaiger, Pedro Hespanha (orgs.). Dicionário
Internacional da Outra Economia, Coimbra: Almedina, 2009
Evers, Adalbert; Jean-Louis Laville (orgs.) — The Third Sector in Europe, Cheltenham/Edward Elgar, 2004
Franco, Raquel et al. (2005), O Sector Não-Lucrativo Português numa Perspectiva Comparada. Lisboa/Baltimore:
UCP/Johns Hopkins University.
Jeantet, T. (2009). A Economia Social. Uma alternativa ao capitalismo. Outro Mundo/ Le Monde Diplomatique.
Marangas, J. (2011). Alternative Perspectives of a good society. Perspectives from social economics. Palgrave.
Nyssens, Marthe (org.) — Social enterprise: at the crossroads of market, public policies and
civil society, London/Routledge, 2006
http://www.bcsdportugal.org/files/544.pdf
Walter, Richard Steinberg (orgs.) — The Nonprofit Sector: A Research Handbook, New Haven/Yale University, 2006

Mapa XIV - Serviço Social Grupal e Organizacional/Group and Organizational Social Work
10.4.1.1. Unidade curricular:
Serviço Social Grupal e Organizacional/Group and Organizational Social Work
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Clara Maria Rodrigues da Cruz Silva Santos TP-52,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Unidade Curricular Serviço Social de Grupos e Organizacional da licenciatura em Serviço Social encontra-se
estruturada em dois grandes eixos centrais que se subdividem nos seguintes objectivos (i) A abordagem da
intervenção social com Grupos e correspondentes processos instrumentais e estratégicos utilizados na profissão de
Serviço Social de Grupos (ii) Apresentação e discussão dos princípios e processos relacionados com a Administração
Social e Gestão Social nomeadamente no que se refere, num primeiro momento, de carácter mais analítico à sua
consolidação conceptual para, num segundo momento, de carácter mais instrumental e operativo, apresentar e
discutir as medidas e instrumentos de gestão quer no que se refere à gestão de equipamentos sociais, quer no que se
refere à gestão de prestações e medidas de acção social.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Curricular Unit of Groups and Organizational Social Work of the degree in Social Work is structured in two main
central axes which are subdivided in the following objectives (i) The approach of social intervention with groups and
corresponding instrumental and strategic processes used in the profession of Social Work Group (ii) Presentation and
discussion of principles and processes related to Social Administration and Social Management particularly with
regarding in a first moment with a more analytical nature of the concept consolidation for in a second time of a more
instrumental and operating aim present and discuss the measures and management tools both in relation the
management of social equipments either in relation to the management of services and measures of social action
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I. –. Abordagem Grupal
1. – O Grupo: Características, Funcionamento e Estrutura
2 – O papel do Assistente Social no trabalho com pequenos grupos
.2.1 - Metodologias de Intervenção Social
.2.2 - Operacionalização do processo
Módulo I I. –. Serviço Social Organizacional
1 - A Gestão Social na Actualidade
1.1. A gestão de Equipamentos Sociais: A Gestão e Serviço Social
2 - Medidas e Instrumentos de Gestão no Serviço Social
2.1. As medidas de Protecção Social: Das medidas preventivas às medidas de contratualização (individual e colectivo)
2.2. Instrumentos de Gestão Social
2.2.1. Instrumentos de Gestão dos Equipamentos Sociais
2.2.2. Instrumentos de Gestão das medidas de Acção Social centradas no Individuo e na Família
3 – Reflexão sobre o impacto dos processos gestionários na edificação do perfil profissional de Serviço Social
10.4.1.5. Syllabus:
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Module I. -. Group approach
1. - Group: Characteristics, Structure and Functioning
2 - The role of Social Worker in working with small groups
.2.1 - Methodologies for Social Intervention
2.2 - Operation Process
Module I I. -. Organizational Social Work
1 - The Actual Social Management
1.1. Social Equipment Management: The Administration and Social Work
2 – Measures and Instruments in Groups and Organizational Social Work Management
2.1. Measures of Social Protection: From preventive measures to contracting (individual and collective)
2.2. Instruments of Social Management
2.2.1. Management Instruments of Social Equipment
2.2.2. Management Tools focused on Individual and Family Social Action
3 - Reflection on the impact of managerial processes in the construction of the professional profile of Social Work
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A Unidade Curricular de Serviço Social de Grupos e Organizacional em estreita coerência com os seus objectivos
parte da premissa que o Serviço Social enquanto actividade profissional não deve ser encarada de uma forma estática,
mas deve ter em conta a complexidade adequada aos diversos campos, sujeitos e objectivos de intervenção social
que exigem ao profissional o conhecimento capaz de responder eficazmente às diversas problemáticas e demandas
sociais.É visível na organização dos conteúdos programáticos a preocupação de apresentar os contributos teóricos
dos campos de actuação do Serviço Social (Grupos, Equipamentos e Sistemas de Protecção Social) como
proporcionar aos alunos a capacidade de utilizar as ferramentas existentes na intervenção social. Destarte a presente
UC pressupõe uma componente de aquisição de competências práticas por parte do aluno, potenciando a sua
formação técnica visível nos pontos 2.1. do I módulo e nos ponto 2.2. do segundo módulo.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives
The Curricular Unit of Social and Organizational Groups in close coherence with its objectives arise from the premise
that social work as a profession should not be viewed in a static way, but should take into account the complexity of
the different fields, subjects, and aims of social intervention requiring to the professional the knowledge capable of
responding effectively to the various problems and social demands. Its visible in the organization of the syllabus the
concern of presenting theoretical contributions (Groups, Equipment Management and Social Protection) and provide
the capacity to students for using the existing tools of social intervention. Hence this implies a component of practical
skills by the students, enhancing their technical training visible in 2.1. module I and I in section 2.2.of the second
module
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Em cada módulo, procurar-se-á efectivar a seguinte metodologia de ensino:
• Exposição / informação dos conteúdos teórico-operativos por parte do docente;
• Análise e debate em torno de textos e documentos;
• Apresentação de casos práticos com especial relevo para a participação do aluno;
• Trabalho de grupo, apresentação e discussão em plenário dos diferentes temas da Unidade Curricular.
Métodos de avaliação
- Trabalho de investigação/Research work;, com uma percentagem de 50% da nota final
- Frequência/Midterm exam; com uma percentagem de 50% da nota final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In each module, an attempt is made to effect the following approach:
• Exhibition / theoretical information content of operating by the teacher;
• Analysis and debate around the texts and documents;
• Presentation of case studies with particular emphasis on student participation;
• Working group, presentation and plenary discussion of various topics on the Course
Evaluation Method:
a) Research Work with a percentage of 50 to the final grade
b) Midterm Exam with a percentage of 50 to the final grade

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino possuem uma componente teórica e prática com principal ênfase para a participação e
envolvimento do aluno, uma vez que os objectivos da unidade curricular englobam, igualmente uma relação entre a
teoria e a prática profissional que unicamente poderá ser apreendida com a junção destas duas componentes.
Este método (quer de ensino quer de avaliação) visa a aquisição das seguintes competências por parte dos alunos:
1) Compreender os princípios teóricos e operacionais relativos aos diferentes níveis de actuação metodológica e
operacional do Serviço Social
2) Discutir as grandes questões inerentes aos contextos, sociais e ideológicos que permitiram a mudança e a evolução
nas práticas profissionais do Serviço Social nos dois grandes eixos;
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3) Desenvolver a capacidade de análise crítica e desenvolvimento de estratégias de reforço da autonomia do aluno
4) Dominar e aplicar uma linguagem científica: correcta identificação, contextualização e explicitação dos
instrumentos de intervenção social.
5) Alargar o debate teórico-metodológico
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods have a theoretical and practice dimension with main emphasis on the student participation and
involvement, since the targets of the course unit include also a relationship between theory and practice that can only
be understood with the addition of these two components.
This teaching method as well as the evaluation aims to obtain the next student outcomes:
1)Understanding the theoretical and operating principles on different levels of methodological and operational
performance of Social Work
2) To discuss the major issues inherent to social and ideological change that has allowed the evolution in the
professional practice of social work in the two main areas;
3) Develop the ability to review and develop strategies to strengthen the autonomy of the student
4) To master and apply a scientific language: correct identification, explanation and contextualization of the concepts
and the tools of social intervention.
6) Extending the theoretical and methodological discussions
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Carmo, H (2000). Intervenção Social com Grupos. Lisboa: Universidade Aberta
Drucker, P (2004) Introdução à Administração. S. Paulo: Biblioteca PAN
Ferreira, S (2009) A intervenção estratégica do terceiro sector in Revista Critica de Ciências Sociais, 84 , pp 169-193.
Coimbra: CES
Lawler, J & Bilson, A (2010) Social Work Management and LeaderShip: Managing Complexity with Creativity. London:
Routledge.
Parker, J & Bradley, G (2007) Social Work Practice: Assessment; Planning; Intervention and Review.
London:LearningMatters
Poch, T (1998) Trabajo Social de Grupo: grupos socioterapéuticos y socioeducativos, Cuadernos de trabajo Social, nº
11, pp 103-122.
Santos, C, Sequeira, J (2009).Instrumentos de diagnóstico e Intervenção em situação de Probreza transgeracional.
Paper apresentado no colóquio internacional do ISSSP sob a temática “A Transgeracionalidade da Pobreza em
Portugal”. Porto: ISSSP.

Mapa XIV - Direito da Família e Menores/Family and Children Law
10.4.1.1. Unidade curricular:
Direito da Família e Menores/Family and Children Law
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Docente a convidar (Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra) TP-37,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: A uc Direito de Família e Menores visa fornecer informação jurídica no domínio da família e menores de
forma a preparar os licenciados em Serviço Social para a compreensão do quadro normativo que regula as relações
familiares, com especial incidência no campo da filiação, adopção, apadrinhamento civil e sistema de promoção e
proteção de crianças e jovens em perigo. Estes conhecimentos são considerados imprescindíveis para um
desempenho eficiente e eficaz na área cível e na promoção e proteção de menores. Competências: conhecimento e
capacidade de análise do enquadramento jurídico na área da família e menores, competências argumentativas
necessárias à fundamentação de pareceres e de planos de acompanhamento de famílias e menores, de apoio à
tomada de decisão judicial e competências operativas no domínio do acesso aos direitos e garantias.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: The curricular unit of Family and Children Law aims to provide legal information in the field of family and
children, in order to prepare graduates in social work to understand the legal framework that regulates family relations,
with particular emphasis in the field of filiation, adoption, civil patronage and the system of promotion and protection
of children and young people in danger. These skills are considered essential for an efficient and effective performance
in the area of civil justice and minors protection and promotion. Skills: it provides knowledge and ability to analyze the
legal framework in the area of family and children, argumentative skills necessary to support statements and follow-up
plans that will support the lower court decision making, as well as operational skills in the field of the access to rights
and guarantees
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
DIREITO DA FAMÍLIA
Noção jurídica da família; Princípios constitucionais e gerais do Direito da Família; Fontes do Direito da Família;
Fontes das relações jurídicas familiares; Casamento e união de facto (noção e efeitos); Parentesco; Afinidade; Poder
paternal
DIREITO DOS MENORES
Adopção: Noção e espírito do instituto; Modalidades; Constituição da adopção; Efeitos da adopção; Natureza jurídica
da adopção; Adopção e apadrinhamento civil
O sistema de promoção e protecção de crianças e jovens em perigo: Enq. Legal da promoção e proteção; análise
processual; Finalidades das medidas de promoção e protecção; Princípios orientadores da intervenção.
Delinquência dos Menores: Imputabilidade penal; Lei Tutelar Educativa; intervenção social e educativa.

10.4.1.5. Syllabus:
FAMILY LAW
Legal concept of the family; general constitutional principles of Family Law, Sources of Family Law; legal family
sources; marriage and legal unions(notion and effects), Parenthood, Affinity, Parental power,
MINORS LAW
Adoption: Concept and spirit of the institute; Arrangements; Constitution of adoption, effects of adoption; Legal nature
of adoption, adoption and civil patronage.
The system of promotion and protection of children and youth at risk: General bases of promotion and protection of
minors; process: Knowledge of situations and communication to the competent authorities; Purposes of the
promotion and protection measures; Guiding principles of intervention.
Delinquency of Minors: Criminal Liability; Educational Guardianship Law, social and pedagogical intervention.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O exercício da actividade profissional de assistentes sociais integrados em equipas de protecção e promoção de
menores e jovens ou em equipas tutelares pressupõe um conhecimento concreto e profundo, quer sobre a legislação
de enquadramento e os direitos e deveres associados, quer sobre os trâmites e os procedimentos de intervenção
judicial e socioeducativa neste domínio. Assim sendo, o programa estrutura-se em consonância com uma
preocupação de fundamentação legislativa e com uma orientação sobre as medidas e dispositivos de resposta legal e
social a diversas problemáticas de família e menores complexificadas nas sociedades atuais.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The professional activity of social workers integrated in teams with goals of protection and promotion of children and
youth tutelary systems assumes a concrete and profound knowledge, both on the framework legislation and
associated rights and duties, and on the steps and procedures of socio-judicial intervention in this area. Thus, the
program is structured in line with a concern for legislative bases and a guidance on the measures and response
devices to various legal and social issues of family and children particularly complex in contemporary societies.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular pressupõe a combinação entre estratégias de ensino-aprendizagem mais expositivas em torno
dos fundamentos jurídicos das questões abordadas e processos de discussão em torno de casos concretos (por
vezes com a participação de profissionais), processos de fundamentação de decisões e dinâmicas processuais no
acompanhamento/ execução das mesmas.
A avaliação periódica comportará a realização de 2 frequências (50% da nota final), uma oral (20% da nota final) e um
trabalho de fundamentação socio-legal a partir de uma situação hipotética (30% da nota final). A avaliação final
enquadra, em consonância com as Normas de Avaliação da FPCE-UC, um exame contabilizado para 15 e uma oral (5
valores).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit requires the combination of teaching exhibition strategies concerning the grounds of legal issues
and processes of discussion (sometimes with the participation of professionals) around specific cases, processes of
reasoning decisions and procedural monitoring / execution of them.
The periodic evaluation includes the realization of two midterm exams (50% of final grade), an oral exam (20% of final
grade) and a work of socio-legal reasoning from a hypothetical situation (30% of final grade). The final assessment
falls, in line with the Evaluation Standards of the FPCE-UC, an examination accounted for 15 values and an oral (5
values).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
As competências a adquirir na unidade curricular de DFM pressupõem a aquisição de conhecimentos jurídicos
aprofundados na área de família, menores e jovens pelo que as aulas teóricas se constituem como um processo
adequado de transmissão de conhecimentos basilares. Considerando porém o papel dos assistentes sociais nas
equipas tutelares cíveis, de promoção e protecção e tutelares educativas é importante assegurar igualmente
processos de discussão de casos concretos, de modo a promover competências analíticas, argumentativas, de
escrita, objectiva e fundamentada, e a definição e capacidade de exposição dos elementos estruturantes de uma
determinada situação e decisão. A participação de profissionais com experiência na área (CPCJ, EMAT’s, Centros
Educativos…) é uma estratégia adicional para a compreensão da complexidade e limites da área de intervenção de
família e menores.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The skills to be acquired in the curricular unit of DFM presuppose the acquisition of in-depth legal knowledge in the
area of family, children and young people, so theoretical classes constitute a proper process of transmission of basic
knowledge. Nevertheless considering the role of social workers in civil teams, promotion and protection and juvenal
probation is also important to ensure the discussion of concrete cases, in order to promote skills as analytical,
argumentative, objective and reasoned writing and the definition and capacity of exposure the structural elements of a
given situation and decision. The participation of professionals with experience in the area (CPCJ’s, EMAT's, Education
Centers ...) is an additional strategy for understanding the complexity and limitations of the intervention on the area of
family and children.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
FRANCISCO PEREIRA COELHO e GUILHERME DE OLIVEIRA, Curso de Direito da Família, Vol. I, Direito Matrimonial,
(3ª edição), Coimbra Editora, 2003.
FRANCISCO PEREIRA COELHO e GUILHERME DE OLIVEIRA, Curso de Direito da Família, Vol. II, Estabelecimento da
Filiação, Coimbra Editora, 2006.
CAPELO DE SOUSA, Direito da Família e das Sucessões, Relatório, Coimbra Editora, 1999.
RITA LOBO XAVIER, Recentes Alterações ao regime Jurídico do Divórcio e das Responsabilidades Parentais,
Almedina, Coimbra, 2009. (Lei n.º 61/2008, de 31 de Outubro).
ROSA MARTINS, Menoridade, (in)capacidade e cuidado parental, Coimbra, 2008, p. 174-227

Mapa XIV - Políticas Sociais e Serviço Social I/ Social Policies and Work Work I
10.4.1.1. Unidade curricular:
Políticas Sociais e Serviço Social I/ Social Policies and Work Work I
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Clara Maria Rodrigues da Cruz Silva Santos TP- 52,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra e
Mestre Jacqueline Marques
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra e
Mestre Jacqueline Marques
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se, de uma forma geral, explicitar e enquadrar normativa e operativamente as funções, objectivos e
processos da prática profissional nos três grandes contextos de intervenção do Serviço Social (Segurança Social,
Poder Local e Trabalho/ Emprego), reflectindo sobre as questões da complexidade na análise das problemáticas
sociais e das populações-alvo da intervenção do Serviço Social.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended, in general, to explain and operationally frame the regulatory functions, objectives and processes of
professional practice in the three major contexts of social work intervention :( Local Government, Social Security and
Labour/Employment), reflecting on the issues of complexity in the analysis of social issues and target populations of
the intervention of Social Work.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I– A Segurança Social
1. Precisões terminológicas e abordagem evolutiva
2. Protecção Social e Cidadania
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3. Enquadramento Normativo e funcional do Assistente Social na Segurança Social
Módulo II – O Poder Local
1 – Precisões terminológicas e abordagem evolutiva
1.1. Relações entre poder local e poder central (Conexões desconexões): dualidade de poderes
2 - O Poder Local
2.1. Quadro legal e institucional do Poder Local
2.1.1. Atribuições e competências das autarquias locais
2.1.2. Novas atribuições do Poder Local
3 – Inserção do Serviço Social no Poder Local: Análise e expansão do campo de actuação profissional
3.1. Metodologias e Estratégias de intervenção do Serviço Social no Poder Local
Módulo III - Enquadramento Conceptual e Político de Emprego e Formação Profissional
1. Formação Profissional e Emprego
2. Contexto Político - Institucional
3. Enquadramento Normativo e funcional do Assistente Social Trabalho/Emprego
10.4.1.5. Syllabus:
Module I-The Social Security
1. Terminological precision and evolutionary approach
2. Welfare and Citizenship
3. Regulatory and working framework of the social worker in the Social Security
Module II - The Local Government
1 - Precisions terminology and evolutionary approach
11.. Relations between local and central government (Connections disconnections): dual power
2 - The Local Government
2.1. Legal and institutional framework for Local Authorities
2.1.1. New powers for Local Authorities
3 - Integration of Social Work in Local Government: Analysis and field expansion professional acting
3.2. Intervention strategies and methodologies of Social Work in Local Government.
Module III - Conceptual Framework and Political Employment and Vocational Training
1. Vocational Training and Employment
2. Political Context - Institutional
3. Regulatory and functional framework of Social Work / Employment
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo em conta que a Unidade Curricular Serviço Social Sectorial I da licenciatura em Serviço Social se encontra
estruturada em três grandes eixos centrais que se relacionam, respectivamente com três grandes ramos de
enquadramento da prática profissional: Poder Local, Segurança Social e Trabalho/Emprego, os mesmos são visíveis
no conteúdo da unidade curricular, quer em termos do enquadramento histórico e político, quer ao nível do
enquadramento funcional da profissão em cada área de intervenção.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives
Considering that the curricular unit of Sectorial Social Work I in the Social Work degree is structured into three main
central axes which relate respectively to three major branches of the professional practice framework: Local
Government, Social Security and Labor / Employment , these are shown in the contents of the curricular unit in terms
of historical and political framework and in terms of the functional framework of the profession in each area of
intervention.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição / informação dos conteúdos teórico-operativos por parte do docente;
Análise e debate em torno de textos e documentos;
Apresentação de casos práticos com especial relevo para a participação do aluno;
Pequenos workshops com profissionais convidados
Trabalho de grupo, apresentação e discussão em plenário dos diferentes temas da Unidade Curricular
1 – MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
MODALIDADE 1 . AVALIAÇÃO CONTÍNUA
1 Provas de tipo A (Teste - Avaliação individual): 10 valores (50%)
+
Prova tipo B (Trabalho individual ou em grupo): 10 valores (50%)
o Síntese sobre um tema proposto pelas docentes, que integre Pesquisa Bibliográfica e Documental autónoma, e
contactos institucionais
o Dimensão do grupo: máximo 4 alunos.
o Páginas: máximo 12, já com introdução, conclusão e bibliografia.
MODALIDADE 2. AVALIAÇÃO FINAL
Prova tipo A - Exame final a realizar na(s) época(s) normal e/ou de recurso = 20 valores.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies (including evaluation)
Exhibition / information of theory and operative contents by the teacher;
Analysis and discussion around texts and documents;
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Presentation of case studies with particular emphasis on student participation;
Small workshops with professional guests
Group work, presentation and plenary discussion of various topics on the Course Unit
1 - METHODS OF EVALUATION
MODE 1. CONTINUOUS ASSESSMENT
Proof of type A (Test - Individual evaluation): 10 points (50%)
+
Proof Type B (Individual or group): 10 points (50%)
the summary on a theme proposed by the teachers that integrates autonomous Bibliographic and document research,
and institutional contacts
the Group size: maximum of 4 students.
Pages: maximum 12, with introduction, conclusion and bibliography..
MODE 2. FINAL EVALUATION
Proof Type A - Final exam to be held in (s) time (s) normal and / or appeal = 20.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino possuem uma componente teórica e prática com principal ênfase para a participação e
envolvimento do aluno, uma vez que os objectivos da unidade curricular englobam, igualmente uma relação entre a
teoria e a prática profissional que unicamente poderá ser apreendida com a junção destas duas componentes.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods have a theoretical and practice dimension with main emphasis on the student participation and
involvement, since the targets of the course unit include also a relationship between theory and practice that can only
be understood with the addition of these two components.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Poder Local
Guerra; I (2006) Participação e Acção Colectiva. Lisboa: Principia
Meneses, M. (2000) Serviço Social Autárquico e Cidadania. Coimbra: Quarteto.
Ruivo, F (2000). Poder Local e Exclusão Social. Coimbra: Quarteto.
Santos, C (2009) Retratos de Uma Profissão. Coimbra: Quarteto.
Segurança Social
Almeida, H (2004). “A recomposição dos laços sociais, in Cunha, P. (org), Mediação, uma forma de resolução
alternativa de conflitos.Porto, Ed. U. F. Pessoa, 33-61.
HESPANHA, P (2000) Entre o Estado e o Mercado – As fragilidades das instituições particulares de protecção social
em Portugal. Coimbra: Quarteto
RODRIGUES, F (coord.) (2003) A Acção Social na Área da Exclusão Social. Lisboa: Univ. Aberta
Trabalho Emprego
Dubechot, P, Le Quéau, P e Messu, M (2003). Os empregos da Inserção e do Local. In Chopart, J (Org.). Os Novos
Desafios do Trabalho Social. Porto: Porto Ed, 147-161.
Ramos, Mª (2003). Acção Social na área do emprego e da formação profissional. Lisboa: U. Aberta.

Mapa XIV - Psicossociologia da Educação/ Psychosociology of Education
10.4.1.1. Unidade curricular:
Psicossociologia da Educação/ Psychosociology of Education
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Graça Amaro Bidarra TP-37,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular, os estudantes devem ser capazes de:
• Conhecer as características e a dinâmica dos processos educativos e a diversidade de contextos em que estes
ocorrem
• Conhecer as dimensões sociais e psicossociais do processo educativo
• Desenvolver competências de observação e análise de situações educativas
• Desenvolver competências de investigação e de intervenção psicossocial em contextos educativos
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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Students should be able to:
• Know the characteristics and dynamics of educational processes and the diversity of contexts in which they take
place.
• Know the social and psychosocial dimensions of the educational process.
• Develop observation and analysis competences of educational situations.
• Develop research and psychosocial intervention competences in educational contexts.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Contextos e processos educativos
-Caraterísticas,dinâmica dos processos educativos/ relação com os processos de desenvolvimento e aprendizagem
-Caraterísticas dos contextos educativos: formais/não-formais/informais.
2.A escola como organização social: imagens organizacionais
-Fatores organizacionais da exclusão escolar
-Atributos das escolas eficazes
-Culturas de ensino
3. Representações, expectativas e interações em meio escolar
-Representações da escola e dos seus atores
-O efeito de expectativa nas relações interpessoais. Efeito Pigmalião: variáveis moderadoras e mediadoras
-Crenças e expectativas em relação ao desempenho: atribuições causais, locus de controlo, desânimo aprendido e
perceção de autoeficácia
-Perspetivas sóciocognitiva e sócioafetiva das interações entre pares
-Indisciplina e violência na escola
4. O assistente social e as suas funções nas escolas
-Representações e identidade
-Aconselhamento psicossocial e mediação escolar
-Práticas de formação.
10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Na unidade curricular de Psicossociologia da Educação pretende-se desenvolver um conjunto de tópicos relacionados
com as dimensões sociais e psicossociais das situações educativas, ou seja, com a compreensão dos contextos
sociais e dos processos de grupo e relações interpessoais que ocorrem nas escolas e salas de aula. Trata-se de
apreender a matriz social onde se inscrevem a aprendizagem, o desenvolvimento e a educação, sendo objecto de
análise os problemas psicológicos postos pelas desigualdades sociais face à escola. Pretende-se, ainda, não
restringir a abordagem psicossociológica aos problemas da educação escolar, através do tratamento de temas e
problemas relacionados com contextos não formais e informais de educação.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit aims to develop a set of topics related to the social and psychosocial dimensions of educational
situations, in other words, related to the understanding of social contexts, group processes and interpersonal
relationships that take place in schools and classrooms. It intends to understand the social matrix in which learning,
development and education are included, through an analysis of the psychological problems posed by social
inequalities regarding school. It is also intended not to restrict the psychosociological approach to the problems of
school education, by means of the discussion of issues and problems related to non-formal and informal educational
contexts.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo, discussão em grupo e trabalhos práticos. Recursos audiovisuais e informáticos.
Prova escrita e trabalho de pesquisa bibliográfica, com apresentação ou discussão oral, tendo cada uma das provas a
ponderação de 0.50 na classificação final da disciplina.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture method, group discussion and practical work. Audiovisual and technological resources.
Written test and literature research work, with oral presentation or discussion. Each task represents 0.50 in final
classification.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A compreensão de situações concretas de interacção em contextos educativos diferenciados, bem como o
desenvolvimento de competências de observação e de pesquisa neste domínio implica que se associem metodologias
de cariz expositivo e estratégias de participação dos estudantes, por via de trabalhos de pesquisa e reflexões em
grupo, e de maior interactividade no espaço aula através da reflexão em torno de material escrito e audiovisual. A
compreensão do papel do assistente social nas escolas contará com a presença, sempre que possível, de
profissionais da área e com visitas a contextos de prática de modo a assegurar a conexão lógica, em termos de
aquisição de competências, entre as dimensões teóricas de pesquisa empírica e de contextos de prática concreta.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The understanding of concrete interaction situations in different educational contexts, as well as the development of
skills of observation and research in this area means that there is an association between theoretical methodologies
and student participation strategies, by means of group research and discussions, as well as more interactivity in the
classroom through the debate on written and audiovisual material. The understanding of the social workers role in
schools will be supported by, whenever possible, professionals and visits to contexts of practice so as to ensure the
logical connection in terms of skills acquisition, among the theoretical dimensions of empirical research and contexts
of real practice.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Babad,E.(2009).The social psychology of the classroom. New York: Routledge.
Barroso, J. (2003). Factores organizacionais da exclusão escolar: A inclusão exclusiva. In D. Rodrigues (Ed.)
Perspectivas sobre a inclusão: Da educação à sociedade (pp. 26-36). Porto: Porto Editora.
Bidarra, M. G. (1998). Psicologia da Educação: Identidade(s) de uma disciplina. Revista Portuguesa de Pedagogia,
32(3), 99-118.
Costa, J. A. (1996). Imagens organizacionais da escola. Porto: Edições ASA.
Freitas, L. V., & Freitas, C. V. (2002). Aprendizagem cooperativa. Porto: ASA.
Hargreaves, H. (1998). Os professores em tempo de mudança: O trabalho e a cultura dos professores na idade pósmoderna. Lisboa: McGraw-Hill.
Lautier, N. (2001). Psychosociologie de l'éducation: Regard sur les situations d'enseignement. Paris: Armand Colin.
Monteil, J.-M.. (1997). Eduquer et former: Perspectives psychosociales. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.

Mapa XIV - Psicossociologia da Família/Psychosociology of Family
10.4.1.1. Unidade curricular:
Psicossociologia da Família/Psychosociology of Family
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Graciete Franco Borges -TP-52,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Filomena Gaspar
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Filomena Gaspar
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a complexidade da família atendendo à sua universalidade e diversidade sociocultural e histórica;
- Compreender os principais paradigmas para o estudo da família e avaliar a sua relevância e interdependência em
função dos objectivos de intervenção social;
- Contextualizar as diferentes funções sociais e psicológicas das relações de parentesco na sociedade
contemporânea;
- Identificar as principais dimensões das práticas educativas familiares e respectivo papel no desenvolvimento pessoal
dos filhos;
- Conceptualizar a função social e identitária da parentalidade ao longo do ciclo de vida;
- Conhecer procedimentos socioeducativos de empowerment familiar/programas de Educação Parental;
- Interpretar os resultados da investigação actual sobre as variáveis sociofamiliares e conceptualizar as respectivas
implicações teóricas e práticas.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the family complexity, considering its universality and socio-cultural and historical diversity;
- To understand the main paradigms for family study and to evaluate their relevance and interdependence for specific
social-work interventions;
- To contextualize the different psycho-social functions of contemporary kinship;
- To identify the main dimensions of family educational practices and their role in the children personal development;
- To conceptualize the identity and social role of parenthood through the life cycle;
- To know family empowerment socio-educational procedures/Parental Education programs;
- To interpret the actual research data on socio-family variables, conceptualizing their theoretical and practical
implications.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A universalidade e diversidade da família: Quem são os membros familiares/Quais as funções da família/Como a
família se relaciona com outros grupos
- O estudo da família segundo as abordagens interaccionista, desenvolvimentista, ecológica, sistémica e
construtivista;
- A natureza das relações de parentesco na sociedade contemporânea;
- Práticas educativas parentais e desenvolvimento dos filhos;
- A função social e identitária da parentalidade ao longo do ciclo de vida;
- Programas de empowerment da família.
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10.4.1.5. Syllabus:
The family universality and diversity: Who are family members/ What do families do/How are families connected to
other groups.
- The family conceptualization according with the interactional, developmental, ecological, systemic and constructivist
approaches;
- The nature of family relationships in contemporary society;
- Parental educational practices and children development outcomes;
- The social and identity function of parenthood through the life cycle;
- Family empowerment programs.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular pretende preparar os estudantes de Serviço Social para a operacionalização fundamentada de
intervenções junto da família. Deste modo,a família é abordada sob o ponto de vista psicossociológico, partindo da
análise das diferentes dimensões que explicam a sua complexidade.As principais abordagens teóricas contempladas
no programa visam o conhecimento de modelos diferenciados de análise das realidades familiares,permitindo a
identificação das variáveis subjacentes às principais transformações da família de diferentes contextos socioculturais.
A análise da relação entre as práticas educativas parentais e os percursos de desenvolvimento dos filhos permite a
identificação dos principais factores de risco e de protecção do desenvolvimento psicossocial.A análise da função
social e identitária da parentalidade ao longo do ciclo de vida antecede a abordagem de alguns programas de
empowerment familiar, permitindo o contacto com alguns tipos de intervenção sociofamiliar.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit aims to prepare the social work students to operationalize grounded interventions near the family.
That way, the family approach from the psycho-sociological point of view departs from the analysis of different
dimensions that explain its complexity. The syllabus’ theoretical models aim the knowledge of differentiated
approaches for analyzing family realities, allowing for the underlying variables’ identification from the major family
transformations in different socio-cultural contexts. The relationship between parental practices and children
development outcomes allows for the identification of psychosocial development’s risk and protector factors. The
social and identity function of parenthood through the life cycle is prior to the introduction to family empowerment
programs, allowing the contact with some types of socio-family interventions
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas contemplam a exposição oral e a discussão participada das temáticas do programa, suportadas pela
projecção de material visual. Em cada aula há a apresentação oral da recensão de um artigo de investigação recente
(recensão crítica) por um grupo de estudantes, seguida da discussão das implicações ao nível da prática do serviço
social.
A avaliação e classificação final resultarão de uma das modalidades seguintes escolhida por cada estudante: 1)
Avaliação periódica ou 2) Avaliação final/Exame.
1) – Avaliação Periódica: Três frequências, correspondendo a 75% da nota final – 15 valores (somatório das três
frequências, valendo cada uma 5 valores) + Trabalho prático de grupo – recensão crítica de um artigo de investigação
(apresentação oral numa aula e entrega de relatório escrito – 25% da nota final – 5 valores;
2) – Exame sobre a matéria do programa, incluindo os artigos de investigação discutidos durante as aulas – 20
valores.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes interchange oral exposition and participated discussion of the syllabus themes, supported by visual
projection material. In each class, there is an oral presentation of a recent research article (critical review) by a
student’s group, followed by discussion on implications for social work practice.
The evaluation and final mark will result from one of the assessment methods chosen by each student: 1) Periodical
assessment or 2) Final assessment/Exam.
1) - Periodical Assessment: Three midterm exams, corresponding to 75% out of the final mark - 15 points (sum of the
three midterm tests, each weighing 5 points) + Group practical assignment - Critical review of a research article (oral
presentation during a class and written report delivery – 25% out of the final mark – 5 points;
2) Exam on all syllabus themes, including research articles discussed during the classes – 20 points
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino permitem o aprofundamento das temáticas do programa e a discussão das suas
implicações teóricas e práticas, valorizando a compreensão dos principais conceitos e a sua transferência para a
intervenção psicossocial junto da família. A utilização de artigos de investigação recente no domínio da
psicossociologia da família permite a familiarização com este tipo de recurso para a concepção de intervenções
fundamentadas e da respectiva avaliação na prática profissional futura. A metodologia de avaliação requer a
realização dos objectivos através da demonstração de que se compreende a complexidade da família, atendendo aos
principais paradigmas e variáveis psicossociais.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies allow the deepening of syllabus themes and the discussion of their theoretical and
practical implications, valuing the concepts understanding and its transfer for psychosocial intervention near the
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family. The use of recent research articles on psycho-sociology of family domain allows the familiarization with this
kind of resource to conception of grounded interventions and respective evaluation in future professional practice. The
evaluation methodology requires the objectives accomplishment trough the demonstration of understanding the family
complexity, considering the main paradigms and psychosocial variables
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Cheal, D. (2002).Sociology of Family Life. Wiltshire: PALGRAVE MACMILLAN
Cheal, D. (2008). Families in today’s world – A comparative approach. Oxon: Routledge.
Cruz, M. J. (2005). Parentalidade. Coimbra: Quarteto Editora.
Fonseca, A. C. (2002). Comportamento anti-social e família: uma abordagem científica. Coimbra: Almedina.
Fuster, E. G. & Ochoa, G. M. (2000). Psicología social de la familia .Barcelona: Ediciones Paidós.
Gayet, D. (2004). Les pratiques éducatives des familles. Paris: PUF.
Relvas, A. P. & Alarcão, M. (2002). Novas formas de família. Coimbra: Quarteto Editora.
Scott, J., Treas, J.& Richards, M. (2004). The blackwell companion to the sociology of families. Malden-USA: Blackwell
Publishing.

Mapa XIV - Paradigmas do Serviço Social Contemporâneo/ Paradigms of Contemporary Social Work
10.4.1.1. Unidade curricular:
Paradigmas do Serviço Social Contemporâneo/ Paradigms of Contemporary Social Work
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
HELENA DA SILVA NEVES ALMEIDA (TP-52,5)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: Promover a compreensão da complexidade conceptual do SS, através de uma abordagem analítica da
relação entre teoria/prática no quotidiano profissional; Transmitir conhecimentos sobre os paradigmas atuais
subjacentes aos processos interventivos; Facilitar a aquisição e desenvolvimento de competências sobre a
articulação entre conhecimentos teóricos, operativos e valores, a relevância dos contextos na construção de
iniciativas potenciadoras de mudança social e as novas perspectivas da intervenção social na sociedade
contemporânea, integrando a dimensão estratégica e inovadora da intervenção social. Competências: Compreensão
sobre a natureza do conhecimento, componentes analíticas e atributos da prática de Serviço Social; Leitura crítica e
reflexiva sobre os eixos reguladores da intervenção social contemporânea e os paradigmas orientadores de práticas
profissionais inovadoras; posicionar-se criticamente face à dimensão ética e estratégica da intervenção social
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main goals: To promote understanding of the conceptual complexity of social work, through an analytical approach to
the relationship between theory and practice in everyday work; Transmit knowledge about the paradigms underlying
the current interventional procedures; Facilitating the acquisition and development of skills on the relationship
between operational and theoretical knowledge and values about the relevance of context in building initiatives
enhancer of social change and about the new approaches of social work in contemporary world, integrating innovative
and strategic dimension of social intervention. Competencies: Understand the nature of knowledge and analytical
attributes of contemporary social work; Enhance a critical reading of the axes that regulate contemporary social work;
Identify the guiding paradigms of innovative work practices; put themselves critically towards ethical and strategic
dimensions of social intervention.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Cap. I - Debates sobre a intervenção social na sociedade contemporânea
1 – Articulação teoria-prática no quotidiano profissional: A construção de sentido.
2 - Contextos sociais críticos: A complexidade analítica em processos de intervenção
3 - Dimensões transversais da procura social na sociedade contemporânea
Cap. 2 – Modelos referenciais do Serviço Social Contemporâneo: Conceptualização e potencialidades operativas
1 – Binómios orientadores: Participação - Cidadania, Justiça Social - Igualdade de Oportunidades, Solidariedade Direitos Sociais; Subjectividade – Objectividade; Individualidade – Processo colectivo.
2 - Modelos de Intervenção: Intervenção centrada na relação; intervenção centrada na pessoa e nas forças; Advocacy
e Empowerment; Mediação social, comunitária e intercultural.
3 - Prática Reflexiva e Investigação em Serviço Social

10.4.1.5. Syllabus:
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Chapter I – Debates on social intervention in contemporary society
1 - Linking theory and practice in everyday work: The construction of meaning in social work.
2 - Critical social contexts: A complex analytical processes of intervention
3 - Transverse dimensions of social demand in contemporary society
Chapter II - Benchmark Models of Contemporary Social Work: Conceptualization and operational potentialities
1 - Guiding binomials: Participation - Citizenship, Social Justice - Equal Opportunities, Solidarity - Social Rights;
Subjectivity - Objectivity, Individuality - collective process; efficiency - efficacy.
2 - Models of Intervention: Intervention centered on the relationship, on the person and on the forces; Advocacy and
Empowerment; Mediation social, community and intercultural.
3 - Reflective Practice and Social Work Research
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular PSSC pretende posicionar o pensamento crítico em torno dos grandes debates sobre o
desenvolvimento de novas concepções de intervenção social na sociedade contemporânea, focalizando a importância
do contexto e da procura social na análise da intervenção, a articulação entre a teoria e a prática, os pressupostos
teóricos fundadores de intervenção para a mudança ancorada no trabalho de projecto, e na valorização da cidadania,
justiça social, equidade, eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados. Neste contexto, serão analisados a
fundamentação teórica, metodológica e operativa, constrangimentos e potencialidades associados a várias
concepções de intervenção, designadamente, à intervenção centrada na relação e na pessoa, nas forças e nos
problemas, ao empowerment, advocacy, mediação (social, comunitária e intercultural), promovendo uma reflexão em
torno de experiências práticas.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit PCSW aims to position critical thinking about major debates on the development of new conceptions of social
intervention in contemporary society, focusing on the importance of context and social demand in the analysis of the
intervention, the relationship between theory and practice, the assumptions theoretical founders of intervention for
change rooted in project work, and the enhancement of citizenship, social justice, equity, efficiency, effectiveness and
quality of services provided. In this context, we will analyze the theoretical, methodological and operational, and
potential constraints associated with various concepts of intervention, namely, the intervention focuses on the
relationship and the person, on the strengths and problems, empowerment, advocacy, mediation (social, community
and cultural), promoting a reflection on practical experiences.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular possui uma dimensão teórico-prática e engloba diferentes metodologias de ensino e
aprendizagem, designadamente:
o Sessões de exposição teórica,
o Análise de textos e
o Seminário – esta modalidade de ensino privilegia a construção de espaços e momentos de apresentação e debate de
temas curriculares a partir da apresentação de trabalhos de exploração teórico-prática por parte dos estudantes, bem
como a análise de casos.
AVALIAÇÃO
A avaliação será feita nos termos das normas em vigor na FPCEUC:
Avaliação periódica: Trabalho de Investigação sobre um dos tópicos da matéria, com a elaboração de um powerpoint
interactivo (50%), que respeite as normas da APA.. e Teste Individual sobre a restante matéria (50%)
Avaliação Final: Exame (100%)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The unit has a theoretical and practice dimension and covers different methods of teaching and learning, including:
• Sessions of the theoretical exposition,
• The analysis of texts and
• Seminar - this type of education focuses on the construction of spaces and times of presentation and discussion of
curriculum subjects from the presentation of exploration work theory and practice by the students.
EVALUATION
The evaluation will be made under the rules in force in FPCEUC:
Periodic evaluation: Research work on one of the topics of matter, with the elaboration of an interactive powerpoint
(50%), which meets the standards of the APA; Individual test on the remaining area (50%)
Final Assessment:
Examination (100%)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos teórico-práticos estão organizados em torno de três eixos de análise:
1 – A relação entre teoria e prática
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2 – A conceptualização de contextos críticos, valores e paradigmas teóricos fundadores do Serviço Social na
sociedade contemporânea;
3 – A análise de novas concepções e abordagens da intervenção social.
A metodologia participativa ancorada na análise e debate de textos revela-se adequada aos objectivos visados e à
aquisição das competências identificadas.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical and practical contents are organized around three axes of analysis:
1 – Linking between theory and practice
2 – Conceptualization of Critical Contexts, founding values and theoretical paradigms of social work in contemporary
society;
3 –Analysis of re(new)ed concepts and approaches of social intervention.
The participatory methodology, rooted in text analysis and debate, appears appropriate to the aims pursued and the
acquisition of competencies identified.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Lymbery, Mark and Postle, Karen (Ed.) (2007). Social Work. A Companion to Learning. London: sage Publications.
Adams, Robert (2008). Empowerment, participation and social work. BASW Practical Social Work. Jo Campling. NY:
Palgrave Macmillan.
Teater, Barbara (2010). An introduction to Applying Social Work Theories and Methods. UK: McGrow-Hill, Open
University Press.
Torremorell, M.C. (2008). Cultura de Mediação e Mudança Social. Porto: Porto Editora.
Ramsbotham, Oliver, Woodhouse, Tom y Miall, Hugh (2011). Resolución de conflitos. La prevención, gestión y
transformación de conflitos letales. Barcelona: Ed. Bellaterra, S.L.
Almeida, Helena (2001). Conceptions et pratiques de la médiation sociale. Les modèles de médiation dans le quotidien
professionnel des assistants sociaux, Coimbra : Fundação Bissaya-Barreto / Instituto Superior Bissaya-Barreto.
Beckett, Chris (2010). Assessment & Intervention in Social Work. London: SAGE Publications Ltd

Mapa XIV - Desenvolvimento Social e Comunitário/ Social and Community Development
10.4.1.1. Unidade curricular:
Desenvolvimento Social e Comunitário/ Social and Community Development
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque TP-37,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A uc de DSC visa a preparação dos discentes para a identificação e capitalização das potencialidades e recursos
territoriais numa ótica de desenvolvimento social. Assim sendo a uc tem como objetivos gerais: Contribuir para o
desenvolvimento de competências de análise e de aplicação/ adaptação de conceitos e metodologias de intervenção
aos novos quadros societais; Posicionar criticamente diferentes conceções e dimensões de Desenvolvimento;
Explicitar e problematizar os domínios de intervenção e os referenciais teórico-metodológicos, de cariz inovador, no
âmbito da ação social local; Identificar e compreender as premissas e princípios estratégico-operativos da ação
coletiva orientada para a mudança; Conhecer e saber aplicar processos de diagnóstico territorial.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit of SCD aims to prepare students for identifying and capitalizing on the territorial strengths and
resources in a point of view of social development. Thus the curricular unit has as general objectives to: contribute to
the development of analytical skills and application / adaptation of concepts and methods of intervention to new
societal frameworks; Position critically different conceptions and dimensions of Development; Explain and discuss the
areas of intervention and the theoretical-methodological frames, of innovative nature, within the local social action;
Identify and understand the assumptions and operating strategic principles of collective action oriented for change;
know and apply territorial diagnostic procedures.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
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I. Perspetivas e Paradigmas de Desenvolvimento
1. Enquadramento teórico-conceptual
-O campo semântico em torno do conceito de Desenvolvimento;
-O conceito de Desenvolvimento Humano do PNUD
-O conceito de desenvolvimento para Amartya Sen
-O desenvolvimento comunitário e o desenvolvimento social no quadro do Serviço Social
II. Ação coletiva e tendências atuais de Desenvolvimento Comunitário
1.Ação coletiva: premissas teórico-metodológicas
-Consciencialização como construção de uma identidade coletiva
-Organização para a autonomia
1.1.Participação:processo e etapas
1.2.Parcerias e intervenção em rede
1.3.Empowerment comunitário: mobilização para a ação e apropriação de poder
2. Diagnóstico territorial
3.Ação coletiva na promoção de bem-estar em Portugal
-Estrutura e dinâmicas das parcerias no âmbito das políticas sociais;
-Experiências atuais de Desenvolvimento Social e Comunitário
10.4.1.5. Syllabus:
I. Development Perspectives and Paradigms
1. Theoretical and conceptual framework
-The semantic field around the concept of development
-The concept of UNDP's Human Development in the last 20 years
-The concept of development in the perspective of Amartya Sen
-Community development and social development in Social Work
II. Collective action and current trends in Community Development
1.Colective action: theoretical and methodological assumptions
- Awareness and collective identity
-Organization for autonomy
1.1.Participation - process and steps
1.2.Partnership and network intervention
1.3. Community Empowerment
-Mobilization for action and ownership of power
2. Territorial diagnostic techniques
3.The role of collective action in promoting well-being in Portugal
-Structure and dynamic partnerships in the framework of social policies;
- Current Experiences in Social and Community Development.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A uc estrutura-se em consonância com 2 preocupações básicas: 1. A dimensão concetual - a precisão do conceito de
desenvolvimento (e respetivo universo semântico), os enfoques social e comunitário (e respetivas implicações para a
intervenção do Serviço S.); 2. A dimensão operativa – a intervenção em contexto territorial e os respetivos processos e
técnicas. Assim, no 1º módulo, pretende-se precisar conceitos e discutir criticamente diferentes perspetivas de
desenvolvimento, tendo em vista a fundamentação de uma interv. social maiêutica e estratégica. No módulo 2 visa-se
sobretudo posicionar os processos/técnicas de intervenção territorial numa ótica de ação coletiva. Deste modo, é
colocado em destaque o papel do profissional de SS na criação de condições de mobilização/emancipação e
organização coletiva. No módulo 3 pretende-se que os alunos conheçam e analisem processos/projetos de
intervenção territorial no contexto português e a respetiva associação com as políticas sociais.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The c.unit is structured with 2 basic concerns: 1.Conceptual - the precision of the concept of development (and
respective semantic universe), the social and community approaches (and respective implications for S. Work
intervention); 2.Operational - the intervention in the territorial context and the respective processes and techniques.
Thus, in the 1st module, we intend to specify concepts/critically discuss different perspectives of development, to
establish the frames of a maieutic and strategic social intervention. In Module 2 is intended mainly to position the
processes / techniques of intervention in a territorial perspective of collective action. Thus, the emphasis is placed on
the social w. professional role in the creation of conditions for mobilization/empowerment/collective organization. In
Module 3 is intended that students understand and analyze processes / projects of territorial intervention in the
Portuguese context and their relevant association with social policies.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A concretização dos objetivos e competências da uc pressupõe a combinação coerente entre metodologias de ensino
expositivas e aulas centradas na análise e debate em torno de textos selecionados e de projetos de intervenção/
desenvolvimento comunitário. Em termos de avaliação e em consonância com as Normas de Avaliação da FPCE-UC,
propõem-se duas modalidades de avaliação: a) final: Exame, incidindo sobre toda a matéria leccionada e cotado para
20 valores; b) periódica: enquadra as seguintes provas (a nota final corresponderá ao somatório das classificações
obtidas nas provas parcelares) - tipo A: 1 frequência cotada para 10 valores (prova individual); tipo B (10 valores):
realização de um trabalho (em grupo) centrado na articulação analítica entre um texto selecionado e um projeto de
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desenvolvimento territorial em curso.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The achievement of the objectives and competencies of the curricular units requires the coherent combination of
expository teaching methods and classes focused on the analysis and debate on selected texts and intervention
/community development projects. In terms of evaluation and in accordance with the Assessment Standards of FPCEUC, are proposed two methods of evaluation: a) Final: Exam, focusing on all contents taught and quoted to 20 values,
b) periodic: including the following proofs (the final score will correspond to the sum of marks obtained in the partial
proofs) - type A: a frequency quoted for 10 values (individual exam), type B (10 values): completion of a work (in group)
centered in an analytical articulation between a selected text and an ongoing territorial development project.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Considerando que as sociedades atuais são permeadas por um conjunto de transformações complexas nos domínios
político, social, económico, cultural e axiológico, e que o território emerge claramente na retórica político-social
contemporânea como o princípio alquímico capaz de fazer reverter a implosão social, pretende-se, na unidade
curricular de Desenvolvimento Social e Comunitário, posicionar criticamente o debate em torno das potencialidades e
limites das respostas territorializadas, bem como fundamentar, sob um enfoque teórico-prático, as premissas e
estratégias metodológicas subjacentes às Ações Coletivas. Para tal é importante proceder à clarificação e coconstrução de conceitos com os estudantes, em aulas de cariz mais expositivo, e desenvolver, em outras aulas,
dinâmicas de reflexão crítica sobre as possibilidades e constrangimentos de uma intervenção social maiêutica,
emancipadora e político-estratégica. Para o efeito o uso de material audiovisual e a análise de projetos de intervenção
comunitária constituem-se como estratégias pedagógicas relevantes considerando as competências a adquirir pelos
estudantes: compreender e analisar criticamente diferentes concepções de desenvolvimento e respetivos impactos e
processos de implementação; Identificar e compreender as novas finalidades e processos de trabalho do Serviço
Social em contexto local; Compreender as premissas e pressupostos da ação colectiva, bem como os elementos
operativos que permitem efectivá-la; Analisar e saber aplicar os procedimentos de trabalho em parceria e de
intervenção em rede como novas configurações metodológicas da intervenção social territorializada. Nesta
perspectiva é importante a criação de condições de aplicação de conhecimentos e de contacto com realidades
concretas de desenvolvimento comunitário, quer por via de vídeos, quer através de visitas de estudo.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering that actual societies are permeated by a complex set of transformations in the political, social, economic,
cultural and axiological domains, and that the territory emerges clearly in the contemporary socio-political rhetoric as
the alchemical principle capable of reversing the social implosion, the aims of the Social and Community Development
curricular unit are to, critically positioning the debate on the potential and limits of territorialized answers, and support,
under a theoretical and practical view, the methodological assumptions and strategies underlying the collective
actions. To do this it is important to clarify and co-construct the concepts with students in classes in a mostly
expository manner, and to develop, in other classes, a dynamic critical reflection on the possibilities and constraints of
a social intervention maieutic, emancipatory and political-strategic. To this end the use of audiovisual material and
analysis of community intervention projects are relevant pedagogical strategies, regarding the competencies to be
acquired by students: to understand and critically analyze different concepts of development and respective impacts
and implementation processes, identify and understand the new goals and work processes of Social Work in a local
context, understand the assumptions and presuppositions of collective action, as well as effective elements that allow
it, analyze and know how to apply the work procedures in partnership and network intervention as new methodological
settings of a territorialized social intervention. In this perspective is important to create conditions for the application
of knowledge and the contact with the concrete realities of community development, either by way of videos, either
through study visits.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Blanc, B. et al. (1994). Actions collectives et Travail Social. Tome 2. Paris : les Éd. ESF.
Estivill, J. (org.) (1997). O partenariado social na Europa : uma estratégia participativa para a inserção. Porto: REAPN.
Guadalupe, S. (2009). Intervenção em rede. IUC.
Guerra, I. (2006). Participação e acção colectiva. Interesses, conflitos e consensos. Cascais: Principia.
Laot, F. et al. (1994). Piloter le développement social: Guide d’évaluation dynamique et participative. Paris :
L’Harmattan.
Leene, G. et al (2008). The power of the stranger. Structures and dynamics of social intervention. Ashgate Publishing.
Opt, S. & Ging, M. (2009). The Rhetoric of Social Intervention. An Introduction. Sage Publications.
Petitclerc, J. M. (2002). Pratiquer la médiation sociale. Un nouveau métier de la ville au service du lien social. Paris :
Dunod.
Rodrigues, F. & Stoer, S.(1998). Entre parceria e partenariado. Celta Ed.
Sen, Amartya (2003). O Desenvolvimento como Liberdade. Lisboa: Gradiva.
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Mapa XIV - Políticas Sociais e Serviço Social II/ Social Policies and Social Work II
10.4.1.1. Unidade curricular:
Políticas Sociais e Serviço Social II/ Social Policies and Social Work II
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
HELENA DA SILVA NEVES DOS SANTOS ALMEIDA TP-52,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Unidade Curricular PSSS II está estruturada em 3 módulos (Saúde, Educação e Justiça) e visa explicitar e enquadrar
conceptual, normativa e operativamente as funções, objectivos e processos específicos de SS nesses campos de
intervenção, refletindo sobre as questões da complexidade e da multidisciplinaridade associadas à análise das
políticas sociais, dos contextos, das problemáticas e das populações. Competências: Articular analiticamente a
relação entre Política Social e SS nos diferentes campos em análise; Dominar conceitos operativos específicos de
cada área; Reconhecer os enquadramentos normativos dos contextos sociopolíticos de intervenção; Identificar
contextos e atribuições profissionais em cada área; Identificar e analisar problemáticas sociais e populações-alvo que
contextualizam a intervenção social; Reconhecer as funções e objectivos do Serviço Social em cada área; Dominar
competências de análise crítica de situações-problema; Identificar instrumentos de intervenção
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended, in general, to explain and operationally frame the regulatory functions, objectives and processes of
professional practice in the three major contexts of social work intervention :(Health. Education, Justice), reflecting on
the issues of complexity and interdisciplinary in the analysis of social issues and target populations of the intervention
of Social Workers.
Skills: Articulating analytically and critically the relationship between Social Policy and Social Work in different fields
of analysis, Mastering operational concepts specific to each area; recognize the normative frameworks of sociopolitical intervention; Identifying intervention contexts and professional assignments in each area ; Identifying and
analyzing social issues and target populations that contextualize social intervention; Recognizing the functions and
objectives of Social Work in each area; Mastering skills of critical analysis of problem situations; identifying
intervention tools.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
CAMPOS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E JUSTIÇA: Conceitos, Contextos e práticas profissionais
1 – Contexto socio-político da intervenção
Quadro evolutivo da política de saúde e Configuração actual da Organização dos cuidados de Saúde / Configuração do
Sistema Educativo Português, Acção Social Escolar, Educação Inclusiva/ Configuração do Sistema de Justiça, DG de
Reinserção Social, DG dos Serviços Prisionais
2. – Contextos institucionais de enquadramento profissional
Cuidados de Saúde / Escolas, Ensino Universitário e Politécnico, Reabilitação e Educação Especial, Projectos
Integrados / Jurisdição penal e execução de penas, Jurisdição tutelar educativa, Estabelecimentos Prisionais, Medidas
e Penas, Projectos
3 – Funções e Práticas de Serviço Social
Populações-alvo (utentes) e problemáticas associadas, Enquadramento funcional, Recursos e estratégias de
intervenção profissional, Desafios Actuais à Intervenção dos assistentes Sociais

10.4.1.5. Syllabus:
FIELDS: HEALTH, EDUCATION AND JUSTICE: Concepts, contexts and professional practices
1 - Socio-political context of the intervention
Evolutionary picture of health policy and the current configuration of the Organization of Health Care / System
Configuration Portuguese Education, Social Education, Inclusive Education / Justice System Configuration, DG Social
Welfare, DG of the Prison Service
2. - Institutional settings of business environment
Health Care / Schools, Polytechnic and University Education, Rehabilitation and Special Education, Integrated Projects
/ Jurisdiction and enforcement of criminal penalties, protect educational Jurisdiction, Establishments correctional
measures, Projects
3 - Roles and Practices of Social Work
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Target populations (clients) and problems associated functional framework, resources and strategies of professional
intervention, Current Challenges to the intervention of social workers
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Considerando que a unidade curricular de Políticas Sociais e Serviço Social II se encontra estruturada em três eixos
principais relacionados respetivamente com três áreas de Serviço Social: Saúde, Educação e Justiça, estas são
abordadas nos conteúdos da unidade curricular no que diz respeito ao seu enquadramento histórico e político e em
termos do quadro funcional da profissão em cada área de intervenção.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering that the Curricular Unit of the Social Policies and Social Work II is structured into three main central axes
which relate respectively to the three major branches of the professional practice framework: health, Education and
Justice , these are shown in the contents of the curricular unit in terms of historical and political framework and in
terms of the functional framework of the profession in each area of intervention.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
METODOLOGIAS : Exposição / informação dos conteúdos teórico-operativos por parte do docente; Análise e debate
de textos e documentos; casos práticos com especial relevo para a participação do aluno; workshops com
profissionais convidados; Trabalho de grupo, apresentação e discussão em plenário dos diferentes temas da Uc;
Visionamento e análise de um filme que aborde temáticas transversais de intervenção social, que problematize o
papel, campo e procedimentos de intervenção. Idealização e Realidade, como lidar com elas? O que fazer, Como fazer
e Porque fazer ? Que relação entre a teoria e a prática no contexto de uma intervenção integrada e mediadora?
AVALIAÇÃO (em opção)
MODALIDADE 1 . AVALIAÇÃO PERIODICA
1 Provas de tipo A (Teste - Avaliação individual): 10 valores (50%) + Prova tipo B (Trabalho individual ou em grupo): 10
valores (50%)
MODALIDADE 2. AVALIAÇÃO FINAL
Prova tipo A - Exame final a realizar na(s) época(s) normal e/ou de recurso = 20 valores.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
TEACHING METHODOLOGIES : Exhibition / information of theory and operative contents by the teacher; Analysis and
discussion around texts and documents (legislation); Presentation of case studies with particular emphasis on student
participation; Small workshops with professional guests; Videoscopy of a filme with transversal tematics of
intervention, to structure a global social intervention and problematize the role, the field and the procedures of
intervention. Idealization and reality? What do, How to work, and why to do it? The relashionship between theory and
the practice.
EVALUATION (in option)
MODE 1. CONTINUOUS ASSESSMENT
Proof of type A (Test - Individual evaluation): 10 points (50%) + Proof Type B (Individual or group): 10 points (50%)
MODE 2. FINAL EVALUATION
Proof Type A - Final exam to be held in (s) time (s) normal and / or appeal = 20 values.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino possuem uma componente teórica e prática com principal ênfase para a participação e
envolvimento do aluno, uma vez que os objectivos da unidade curricular englobam, igualmente uma relação entre a
teoria e a prática profissional que unicamente poderá ser apreendida com a junção destas duas componentes.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods have a theoretical and practice dimension with main emphasis on the student participation and
involvement, since the targets of the course unit include also a relationship between theory and practice that can only
be understood with the addition of these two components.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Cabral, Manuel V. (coord.) (2002). Saúde e Doença em Portugal. Inquérito aos comportamentos e atitudes da população
portuguesa perante o sistema nacional de saúde. 2ª ed., Lisboa: ISCTE/ICS.
Cardoso, Mª Antonieta et al. (1990). “Alguns Conceitos de Serviço Social e abordagem do Serviço Social Escolar. Sua
evolução histórica, objectivos e prática”, Revista Saúde e Escola, nº 7, Dez., IASE – Projectos Educativos, 26-41.
Couto, Beatriz et al. (1997).Exercício Profissional na Saúde. Lisboa: Associação dos Profissionais do Serviço Social.
Rodrigues, Anabela (s.d. ).“Polémica actual sobre o pensamento da Reinserção Social”. Separata da obra Cidadão
Delinquente: Reinserção. Instituto de Reinserção Social.
Scheneider, Leda (1987).Marginalidade e Delinquência Juvenil, S. Paulo: Cortez Editora.
Unidade de Missão do Cuidados Continuados Integrados (2007).Cuidados Continuados. Saúde e Apoio Social. Rede
Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).
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Legislação

Mapa XIV - Gerontologia Educativa e Envelhecimento Ativo/ Educational Gerontology and Active Ageing
10.4.1.1. Unidade curricular:
Gerontologia Educativa e Envelhecimento Ativo/ Educational Gerontology and Active Ageing
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Albertina Lima Oliveira TP- 37,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Margarida Pedroso de Lima
Cristina Maria Coimbra Vieira
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Margarida Pedroso de Lima
Cristina Maria Coimbra Vieira
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a importância da promoção do envelhecimento ativo nas sociedades atuais e conhecer os fatores que o
determinam;compreender as formas de discriminação de pessoas idosas e delinear propostas de intervenção para as
combater;compreender/discutir a institucionalização, identificando os fatores promotores de qualidade de vida neste
contexto; compreender/discutir os principais determinantes do desenvolvimento/envelhecimento e os princípios que
regem o desenvolvimento psicossocial do adulto;identificar/descrever o fenómeno do envelhecimento sob diversas
perspetivas: demogr., biológ., psicol./cognitiva, social, familiar e institucional;identificar diferentes contextos e
possibilidades de intervenção, para melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas;reconhecer sinais de
abuso/maus tratos contra idosos/conhecer como intervir face a estas situações;compreender/refletir criticamente
sobre o papel do técnico de SS, considerando que o envelhecimento é também um fenómeno psicossocial
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the importance of promoting active ageing in post modern society and to know its determinant factors;
understand the different forms of discrimination towards older people, to delineate intervention proposals designed to
eliminate them; understand/discuss the main determinants of development /ageing as well as the principles that
govern adult’s psychosocial development; identify and to describe the phenomenon of ageing from different
perspectives: demog., biolog., psychol./cognitive, social, family and institutional perspective;understand and discuss
the reality of institutionalization, identifying the factors that promote quality of life in this context; identify different
contexts and possibilities of intervention, to promote elderly quality of life; recognize the signs of abuse and
mistreatment against older people and know how to deal with these situations; understand/critically reflect on the role
of a social worker concerning ageing also as a psychosocial phenomena
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1-O envelhecimento na perspectiva demográfica, a nível nacional e mundial.
2-O curso da vida – O desenvolvimento humano na idade adulta: Uma introdução.
3-O envelhecimento biológico.
4-O desenvolvimento intelectual do adulto e idoso e sua relação com o envelhecimento.
5-O envelhecimento ativo: factores associados e principais determinantes.
6-Mudanças na família associadas ao envelhecimento.
7-A prestação de cuidados a idosos em contexto familiar como uma esfera de acção predominantemente feminina.
8-A representação social do envelhecimento.
9-Questões de género e envelhecimento.
10-O fenómeno da institucionalização.
11-Âmbitos e contextos de intervenção com populações idosas.
12-Maus tratos e abuso na velhice.
10.4.1.5. Syllabus:
1. Ageing according to demographic perspective: national and international data.
2. The course of life - Human development in adulthood: An Introduction.
3. Biological ageing.
4. The intellectual development of adults and older people and its relation with the ageing process.
5. Active ageing: associated factors, main determinants and forms of its promotion.
6. Changes in family life related to the ageing process.
7. The caring of the elderly in the family context as a predominantly feminine sphere of action.
8. Social representation of ageing.
9. Gender issues and ageing.
10. The institutionalization phenomena.
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11. Contexts and intervention fields with older populations.
12. Mistreatment and abuse in old age.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O ponto 1 do programa pretende contribuir para situar o fenómeno do envelhecimento numa perspetiva demográfica.
Os pontos 2, 3, 4, 6, 7 e 10 têm como principal propósito criar bases concetuais que permitam uma leitura
fundamentada da complexidade do processo de envelhecimento, a partir das suas múltiplas dimensões e perspectivas
(2ºobjetivo). Os pontos 5, 8, 9, 11 e 12, acentuando a vertente aplicada, destinam-se a desenvolver nos estudantes
conhecimentos e competências de intervenção, a nível da promoção do envelhecimento ativo, do combate aos
estereótipos associados ao envelhecimento, da melhoria do bem-estar dos idosos institucionalizados e do combate
aos maus tratos e abuso na velhice, através da elaboração de planos de intervenção (objetivos 3 a 7). O objetivo 8 está
implicado em todos os tópicos do programa, através da reflexão em torno do papel do profissional de serviço social
no âmbito das problemáticas abordadas
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Point 1 of the program aims to contribute to situate the phenomenon of ageing in a demographic perspective. The
points 2, 3, 4, 6, 7 and 10 have, as their main purpose, the creation of conceptual bases, allowing the students to know
and to ground the ageing process in its complexity, considering its multiple dimensions and actual perspectives (2nd
objective). Points 5, 8, 9, 11 and 12, reinforcing the applied component, intend to develop knowledge and intervention
skills in the spheres of the active ageing promotion, combating stereotypes associated with ageing, the improvement
of the well-being of institutionalized elderly and combating mistreatment and abuse in old age (3th to 7th objectives).
The objective 8 is involved in all topics of the program, through the reflection around the role of the social service
professional in the context of the contents addressed.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas são diversificadas, recorrendo-se a uma combinação de ensino
transmissivo, questionamento socrático, demonstrações, visionamento de filmes/recursos web e a trabalho
cooperativo dos alunos através de discussões em pequenos grupos em sala de aula.
A avaliação compreende 2 tipos de provas (tipo A e tipo B), sendo realizadas 2 provas teóricas (tipo A), uma durante o
semestre e outra no final do mesmo, para quem estiver em regime de avaliação periódica, correspondentes a 15
valores, e uma prova de tipo B, a qual consiste num trabalho individual de revisão da literatura sobre um tema
enquadrado no programa da unidade curricular com a respectiva proposta de intervenção, correspondente a 5 valores.
Quem se encontrar em regime de avaliação final, de acordo com as normas de avaliação vigentes na FPCE-UC, realiza
um exame teórico cotado para 20 valores.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies in this curricular unit are diverse. A combination of traditional methods (lecture), and more
active ones are used, such as Socratic questioning, demonstrations, viewing of movies/web resources and small
group discussions in classroom.
The evaluation comprises 2 types of evidence (type A and type B), being carried out 2 theoretical examinations (type A
– test and midterm exam), one during the semester and another at its end (for students in periodic assessment),
corresponding to 15 values, and a type B evaluation, which consists of an individual work of literature review about a
subject of the programme with an intervention proposal, corresponding to 5 values. Those students who are in the
final assessment scheme, in accordance with the evaluation regulation prevailing in FPCE-UC, perform a theoretical
examination corresponding to 20 values (type A – exam).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino de base transmissiva destinam-se a apresentar os conteúdos concetuais fundamentais da
unidade curricular. Conjuntamente, o recurso ao questionamento socrático e às discussões em grupo pretende
mobilizar os conhecimentos, crenças e perspectivas dos alunos sobre os assuntos em causa de modo a criar-se a
oportunidade para desenvolver ideias e perspectivas mais consistentes e cientificamente fundamentadas. As
demonstrações e visionamento de filmes/recursos web pretendem contribuir para aprofundar a compreensão dos
assuntos e o desenvolvimento de competências numa perspectiva aplicada
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Traditional lecture methodologies are planned to present the fundamental conceptual contents of the CU. Jointly, the
use of Socratic questioning and group discussions methods aim to mobilize students’ knowledge, beliefs and
perspectives about the topics in the program, in order to create the opportunity to develop ideas and perspectives
more consistent, accurate and scientifically grounded. Demonstrations and viewing of movies/web resources aim to
contribute to deepen the students’ understandings and the development of skills in an applied perspective
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Johnson, M. et al. (2005). The Cambridge handbook of age and ageing. Cambridge: CUP.
Fernandez-Ballesteros, R.(2002). Colección vivir com vitalidade. Madrid: Ed. Pirámide.
Lima, M. P. (2006). Posso participar. Porto: Âmbar
Merriam, S. B., Caffarella, R.S.& Baumgarten(2007). Learning in adulthood: A comprehensive guide. San Francisco:
Jossey-Bass.
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Simões, A. (2006). Factos e factores do desenvolvimento intelectual do adulto. Psychologica, 42, 25-43
Simões, A. (2006). A nova velhice: Um novo público a educar. Porto: Ambar.
Simões, A., Lima, M.P., Vieira, C. M. C., Ferreira, J.A., Oliveira, A. et al. (2006). Promover o bem-estar dos idosos.
Psychologica, 42, 115-131.
Vandenplas-Holper, C. (2000). Desenvolvimento psicológico na idade adulta e durante a velhice: Maturidade e
sabedoria. Porto: Ed. ASA.
Vieira, C.C. (2008). Estereótipos de género. In A. Rubim & N. Ramos (Orgs.). Estudos da cultura no Brasil e em Portugal
(217-250). Salvador: Ed. Edufba

Mapa XIV - Planeamento Estratégico e Inovação Social/ Strategic Planning and social Innovation
10.4.1.1. Unidade curricular:
Planeamento Estratégico e Inovação Social/ Strategic Planning and social Innovation
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
HELENA DA SILVA NEVES DOS SANTOS ALMEIDA (regência/ sem horas de aulas) (regency/ without classes)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
TP-52,5
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos: - Conceptualizar o planeamento como um instrumento de desenvolvimento, inovação e de mudança social;
Valorizar o papel do planeamento nas metodologias de intervenção social; Promover a aquisição de competências
analíticas e operativas no domínio do planeamento social; Capacitar para a concepção e gestão de projectos de
intervenção social.
Competências: Identificar as diferentes concepções de projecto e a dimensão estratégica do planeamento na
sociedade contemporânea;Explicitar a importância da participação e da cidadania no planeamento social; Estabelecer
a relação entre planeamento, acção e avaliação no processo de intervenção social; Identificar as etapas e
procedimentos operativos tendentes à elaboração, gestão e avaliação de projectos de intervenção;Elaborar um
projecto de intervenção; Analisar os aspectos SWOT em planos/projectos de intervenção.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: Conceptualize planning as an instrument of development, innovation and social change; Enhancing the
role of planning in the methodologies of social intervention; Promote the acquisition of analytical and operational skills
in the field of social planning; Train for the design and project management intervention.Skills: To Identify the different
design concepts and the strategic importance of planning in contemporary society; Understanding the complexity of
the conceptual and operational planning in the development, innovation and social change process; Explaining the
importance of participation and citizenship in social planning; Establishing the relationship between planning, action
and evaluation in the process of social intervention; To Identify the steps and operating procedures for the elaboration,
management and evaluation of intervention projects; To Develop an intervention project; To analyze the SWOT aspects
of intervention plans/ projects.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Cap. I – Planeamento e Inovação Social: Cruzamentos conceptuais e sua ligação ao Serviço Social
1 – Cultura de projecto: do conceito ao paradigma
2 – Planeamento, Desenvolvimento, Mudança e Inovação Social
3 – Dimensões analíticas do Planeamento Social (politica, estratégica e instrumental)
4 – Os conceitos de Plano, Programa e Projecto.
5 – Planeamento, eficiência e eficácia. Quadro analítico na perspectiva do Serviço Social
Cap. II – Concepção de Projectos de Intervenção Social: Etapas e Processos
1 - Introdução à metodologia participativa de projecto
2 – Dimensão Estratégica do Planeamento e do Projecto
3 - Etapas de construção de um Projecto de Intervenção
4 – Objectivos e Estratégias de Acção
5 – Elaboração de um plano de acção
Cap. III –Desafios no quadro de intervenção social inovadora e planeada. Planeamento Social de Recursos Inovadores;
Partilha de Projectos de Intervenção Social propostos pelos estudantes
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10.4.1.5. Syllabus:
Chapter I - Planning, Development and Social Inovation
1 – Planning and Culture project: from concept to the paradigm
2 – Planning, Development, Change and Social Innovation
3 – Political, Strategic and instrumental dimensions of Social Planning.
4 – Conceptions of Plan, Program and Project
5 – Planning, efficiency and effectiveness. Analytical frame in Social Work
Chapter II – Conception of Intervention Projects.
1 - Introduction to participatory design methodology
2 - Strategic Dimension of the Project
3 - Steps to build an Intervention Project
4 - Objectives and Action Strategies
5 - Developing an action plan
Chapter III - Challenges in the context of innovative and planned social intervention
Social Planning of innovative projects; analyze of students’ propositions

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os tópicos que constituem o programa foram selecionados de modo a proporcionarem um conhecimento sobre o
planeamento social e a gestão de projetos sociais.
Para o desenvolvimento do quadro conceptual sobre o planeamento definiram-se os conteúdos abordados no capítulo
1, a saber: Cultura de projecto: do conceito ao paradigma; Planeamento em contexto de desenvolvimento
participativo; Os conceitos de Plano, Programa e Projeto; Planeamento e Inovação Social A análise da lógica de
Construção/Gestão de Projetos constituem o objecto do cap.2, destacando-se, quer as etapas e processos de
elaboração de um Plano e Proj. Social, quer a análise dos conceitos e processos de gestão de projetos em contexto de
desenvolvimento social. Para desenvolvimento de competências analítico-operativas definiu-se para o corrente ano
um tema de trab. (cap.3) que agrega atividades de planeamento (em sala de aula e de forma autónoma) bem como a
partilha de projetos de intervenção desenvolvidos pelos estudantes.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The topics that constitute the program have been selected to provide an understanding of social planning and
management of social projects.
To develop the conceptual framework of planning it was defined the content covered in Chapter 1, namely: Culture
project: from concept to paradigm; Planning in the context of participatory development; The concepts of Plan,
Program and Project Management, Planning and social Innovation. The analysis of the logic construction / Project
Management are the subjects of Chap.2, highlighting both the stages and processes of drafting a plan and social
project, or the analysis of concepts and processes of project management in the context of social development. To
develop analytical and operative skills it was set up for this year a work theme (chapter 3) that adds planned activities
(in the classroom and independently) and the sharing of intervention projects developed by students
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino consideram a natureza teórico/prática da UC. Desta forma, é utilizado o método Expositivo
para informação dos conteúdos teórico-operativos e com recurso a novas tecnologias; métodos Activos para análise e
debate em torno de textos e documentos seleccionados; simulações para treino de competências de planeamento;
análise de projectos, fazendo intervir sempre que possível a colaboração de profissionais.
A avaliação dos conhecimentos respeita os princípios regulamentares da FPCE e é apresentada aos alunos no início
de cada semestre. Nesta UC a avaliação periódica combina uma prova de Tipo A (Frequência) e uma prova de tipo B
(Projecto). As ponderações são as seguintes: 1) Prova escrita de avaliação individual com ponderação na nota final de
50%; 2) Trabalho de grupo com apresentação escrita e oral com ponderação de 50%. Os alunos que optarem pelo
regime de avaliação final terão uma prova de Tipo A (Exame escrito) avaliada para 100%.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies consider the theory / practice nature of the CU. Thus, the expositive method is used for
the information of theoretical and operational content and using new technologies; Active methods for analysis and
debate around selected texts and documents; skills training simulations for planning, analysis of projects, making
intervention, whenever possible, of social workers with planning and management experience.
The assessment of knowledge regards the principles and regulations of FPCE and it’s presented to students at the
beginning of each semester. The CU assessment combines a proof of Type A (Midterm exam), with consideration of the
final grade of 50% and Type B (Project) with consideration of the final grade of 50% as well. Students who opt for the
final assessment will have a Type A test evaluated to 100%.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Os objectivos e os conteúdos programáticos definem a metodologia a ser utilizada. Numa primeira instância e
tratando-se de uma UC do tipo TP é fundamental a combinação de metodologias para proporcionar ao aluno o
desenvolvimento de diferentes competências. Assim o método expositivo assegura, em parte, a transmissão oral do
conhecimento com adequada referenciação bibliográfica. Os métodos activos asseguram a consolidação da matéria
de uma forma mais comprometida entre alunos e docente, quer nas horas de contacto quer nas horas de estudo. Este
tipo de métodos reforça as competências individuais para uma análise crítica sobre planeamento e projectos sociais
mas também o desenvolvimento da capacidade de construção de projectos com base no planeamento estratégico e
inovação social.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives and syllabus define the methodology to be used. In the first instance and in the case of this Curricular U
with TP nature is fundamental to combine methodologies that provide to the student the development of different
skills. The expositive method provides, in part, the oral transmission of knowledge through bibliographic reference.
The actives methods ensure the consolidation of the matters, whether in contact hours or in the study hours. Such
methods also promote an individualized education and critical analysis about planning and social projects but also the
ability to develop projects based on strategic planning and social innovation.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Allison, Michael e J. Kaye (2005). Strategic Planning for Nonprofit Organizations. A practical guide and workbook. NJ:
John Wiley & Sons.
Azevedo, Carlos et al. (2010) - "Gestão de Organizações sem Fins Lucrativos. O desafio da inovação social". Porto:
VidaEconómica.
Baptista, Myrian V. (2000). Planeamento Social. Intencionalidade e instrumentação. S. Paulo: Veras Editora
Guerra, Isabel C. (2000). Fundamentos e Processos de uma Sociologia de Acção. O Planeamento em Ciências Sociais.
Estoril: Principia.
Lefèvre, Patrick (Dir.) (2006). Guide du management stratégique des organisations sociales et médico-sociales.
Associations et Fondations. Établissements et Services. Administrations et Collectivités. Paris : Dunod.
Murray, Robin, Caulier-Grice, J. and Mulgan, G. (2010). The Open Book of Social innovation. N-Y, NESTA and Young
Foundation.
Serrano, Gloria P. (2008). Elaboração de Projectos Sociais: Casos Práticos, Colecção Educação e Trabalho Social,
Porto: Porto Editora.

Mapa XIV - Estágio I/ Pratice I
10.4.1.1. Unidade curricular:
Estágio I/ Pratice I
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
HELENA DA SILVA NEVES DOS SANTOS ALMEIDA E-105
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos: aquisição de conhecimento dos contextos organizacionais (equipamentos e estruturas) e sociais (sujeitos e
problemáticas sociais) de desempenho da actividade dos A Sociais; familiarização com procedimentos de rotina
instituídos; treino de competências analíticas e operativas do SS; desenvolvimento de pensamento reflexivo sobre os
contextos e as práticas de intervenção. Competências: Identificar o contexto institucional de enquadramento do
estágio; Compreender: o quadro normativo/político/social/económico/cultural das medidas de política social e
procedimentos de intervenção; a complexidade da(s) problemática(s) a que a instituição receptora e o Serviço Social
dão resposta; as rotinas profissionais adequadas às características dos sujeitos e contextos; Especificar e reflectir
sobre as funções e as competências associadas ao desempenho profissional; Desenvolver uma atitude prospectiva
em relação á compreensão das problemáticas sociais, e treino de técnicas de recolha de dados
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: the acquisition of knowledge of organizational contexts (equipment and structures) and social contexts
(actors and social issues), where the social workers develop their professional activity; familiarization with routine
procedures in place; training of operational and analytical skills of social work; development of reflexive capacity
about the contexts and intervention practices. Skills: To Identify the institutional framework; To understand the legal
framework, political, social, economic and cultural measures of social policy and intervention procedures;
understanding the complexity of (s) issue (s) to which the host institution and the Social Worker respond; To recognize
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=457edaf7-fd85-858e-dc1d-4f26ed01170f&formId=b4deb080-0e96-7e05-600… 182/208

23/01/2020

ACEF/1112/0110157 — Guião para a auto-avaliação

appropriated professional routines to the characteristics of subjects and contexts; To specify and reflect on the roles
and responsibilities associated with job performance; Developing a prospective attitude regarding the understanding
of social issues, and training in data collection
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Esta unidade lectiva desenvolver-se-á em contexto operativo, com a duração de 75 horas de permanência institucional
(5 horas/ 1 dia por semana) e 2 horas semanais na Faculdade, em regime de seminário. A sua organização integra
contactos prévios com as organizações, bem como o estabelecimento de um acordo inter-institucional sobre o
período de observação.
O seminário (supervisão colectiva) terá como referência os seguintes conteúdos:
I - Contextos sociais e institucionais de intervenção
Espaços e Dinâmicas sócio-institucionais
Problemáticas Sociais de enquadramento
II - Aprendizagens e Competências de intervenção
Contextos Profissionais e Metodologias de Intervenção
Contextos Profissionais: Especificidades e Constrangimentos
III – Exigências e características de um estudo monográfico

10.4.1.5. Syllabus:
This curricular unit will be developed in the operational context, with a duration of 75 hours of institutional permanence
(5 hours/1 day per week) and 2 hours /week in the Faculty, in a seminar regime. It implies, in advance, institutional
contacts and the establishment of a contract for the observation period.
The seminar (collective supervision) will be developed with reference to the following contents:
I - Social and institutional contexts of intervention
Spaces and socio-institutional dynamics
Framing Social Issues
II - Learning and Skills Intervention
Professional Contexts and Methods of Intervention
Professional Contexts: Specificity and Constraints
III – Requirements and Characteristics of a Monographic Study

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A estratégia de supervisão colectiva, que acompanha o estágio (Seminário), constitui uma mais valia para o
desenvolvimento do espírito critico e reflexivo pois permite a gestão de emoções pela partilha de episódios
profissionais e experiências observadas, favorece a articulação entre teoria e prática e contribui para o
desenvolvimento da responsabilidade e do respeito pelos valores éticos e deontológicos do serviço social, e permite a
aquisição de conhecimentos sobre como realizar um estudo monográfico. Por isso consideramos que a análise e o
debate sobre os contextos sociais e Institucionais, bem como sobre as competências adquiridas pelos estudantes
constitui a via mais adequada aos objectivos propostos.
No fim deste período de observação, o aluno terá de entregar um documento – Estudo Monográfico (EM).

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives
The strategy of collective supervision (Seminar), that follow the Practice, is an asset to the development of critical and
reflective thinking, allows the management of emotions by sharing experiences and professional episodes observed,
promotes articulation between theory and practice and contributes to the development of responsibility and respect for
ethical values and ethics of social work. So, the analysis and the debate about Social and Institutional contexts and
about skills of learning and intervention is adequate. It allows also the acquisition of knowledge about the design and
writing a monographic study.
At the end , the students elaborate their Monographic Study (MS)

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O seminário corresponde ao momento de ensino colectivo favorável à especificação de cada experiência de estágio,
aprendizagem efectuada e globalização da informação. Procedimentos: partilha de informação entre pares, seguida de
questionamento, análise e reflexão sobre os contextos e os processos de aprendizagem e de intervenção; orientações
sobre as exigências de organização, de síntese e de rigor necessária à elaboração de um Estudo Monográfico (EM)
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final.
A avaliação será individual e integra a classificação referente ao período de observação efectuada (30%), se possível
com a colaboração do orientador institucional, e a classificação obtida no Estudo Monográfico (componente escrita
50%, exposição oral 20%).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The seminar is the moment of collective teaching where the specification of each experience and learning is done and
match the globalization of information. In this context, it made the sharing of information between peers, followed by
questioning, analysis and reflection on the contexts and processes of learning and intervention.
Will be provided guidance on the requirements of organization, synthesis and precision required for the monographic
study design.
The evaluation of Practice I will be individual and integrates the classification of the observation’s period (30%). If
possible with the cooperation of the institutional advisor, and the classification obtained in Monographic Study (written
component 50% and oral 20%).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular Estágio I constitui o primeiro momento de aprendizagem em contexto institucional, garantindo
um período de observação com permanência institucional.
Os locais de estágio serão escolhidos por indicação dos estudantes, de preferência em instituições localizadas na sua
zona de residência, ou por decisão da supervisão, tendo em consideração os protocolos interinstitucionais ou
contratualizações de actividades de estágio existentes. O início do período de estágio será antecedido por contactos
interinstitucionais que formalizarão os objectivos e o período de permanência, bem como as formalidades da
supervisão. Cada aluno terá uma supervisão colectiva (um supervisor da Faculdade), em regime de seminário.
O EM terá uma componente descritiva sobre o contexto sócio-institucional e profissional onde o estudante
desenvolveu a sua aprendizagem a análise da informação decorrente da aplicação de técnicas de recolha de dados
(entrevistas, observação, diários de campo), relativa ao serviço Social ou uma temática de enquadramento de estágio.
A análise reflexiva sobre os constrangimentos e potencialidades identificadas e a aprendizagem efectuada constitui
um referencial para a conclusão do trabalho.
O Estudo Monográfico poderá resultar de um trabalho de grupo (não superior a 3-4 estudantes), tomando por
referência o número acordado com a instituição receptora.
A aprendizagem in loco favorece o confronto com aptidões e capacidades, e potencia o desenvolvimento de
competências operativas e analítico-reflexivas. A inclusão de um período de observação institucional permite aos
estudantes a aquisição de “modus operandi” em contexto real, contribuindo dessa forma para a identificação das
potencialidade e constrangimentos sócio institucionais ao desenvolvimento da actividade profissional, para o
desenvolvimento da necessária maturidade exigida à natureza do Serviço Social e à especificidade dos contextos
sócio-políticos culturais e económicos diversos em que se inscreve. O seminário que acompanha este período de
estágio potencia a reflexão e a partilha entre pares. O Estágio constitui uma estratégia no processo de construção e
consolidação da identidade profissional dos Assistentes Sociais.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit Training I is the first moment of learning in an institutional context, following the acquisition of
theoretical knowledge and operational methods of Social Work and Social Policy in the various fields of social
intervention, to ensure a period of observation with institutional permanence.
The local of Practice I will be chosen by nomination of students, preferably in institutions located in their area of
residence, or by an order of supervision, taking into account the existing institutional protocols or activities
agreements. The beginning of the probationary period will be preceded by inter-institutional contacts that will formalize
the objectives and period of stay, and the formalities of supervision. Each student will have a collective supervision (a
supervisor of the School), in a seminar regime.
MS will constitute a descriptive component of the socio-institutional and professional context where the student has
developed their own learning, as well as the analysis of information from the application of techniques of data
collection (interviews, observation, field diaries) on the Social Work or a thematic framework of the practice. The
reflective analysis of the constraints and potentials identified and learning is a reference made to complete the work.
The Monographic Study may result from a work group (no more than 3-4 students) with reference to the number agreed
with the receiving institution.
The learning in loco promotes the confrontation with skills and abilities, and encourages the development of
operational and analytical skills-reflective. The inclusion of an institutional observation period allows students to
acquire "modus operandi" in the real world, thereby contributing to the identification of potential social and
institutional constraints to the development of professional activity to develop the necessary maturity required to the
nature of Social Services and the specificity of the socio-political cultural and economic diversity in what is broadcast.
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The Seminar enables the reflexive thinking and the exchange of experiences among students. The Training is a
strategy in the construction and consolidation of professional identity of social workers.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Será indicada bibliografia específica em função do contexto institucional e da área problemática em que se inscreve o
estágio.
It will be indicated specific bibliography accordingly to the stage area and institutional context.

Mapa XIV - Planificação e Intervenção Socioeducativa / Planning and Socio-Educational Intervention
10.4.1.1. Unidade curricular:
Planificação e Intervenção Socioeducativa / Planning and Socio-Educational Intervention
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar TP-52,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Carlos Manuel Folgado Barreira
Maria do Rosário Pinheiro
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Carlos Manuel Folgado Barreira
Maria do Rosário Pinheiro
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
PISE visa que os alunos conheçam, explorem/ apliquem modelos de planeamento/intervenção/avaliação de
programas/projetos/ações socioed. que possam auxiliar na intervenção em diversos contextos e grupos-alvo do SS,
numa perspetiva transdisciplinar, centrada na resolução de problemas. Os alunos aplicarão os modelos de interv.
socioed. no desenv. de um programa/projeto/evento ou ação socioed.Competências esperadas: Compreender os
modelos teóricos de suporte à intervenção socioed.Refletir criticamente sobre distintas análises/intervenções
socioeducativas e novas lógicas de desenvolvimento pessoal/social/organizacional/comunitário.Reconhecer/valorizar
competências pessoais/interpessoais/grupais/comunicação relacionadas com a gestão de um projeto de interv.
socioed. Articular processos de gestão de projetos com as etapas do ciclo de vida de um projeto.Conceber projetos de
int. socioed. de prevenção/apoio social/(re)integração social de grupos específicos e animação socioed. e cultural.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course aims that the students learn/explore and apply models of planning, intervention and evaluation of
programs, projects and socio-educational actions. Is intended to help students in the intervention in different contexts
and target groups of s.work,in a transdisciplinary perspective, focused on solving problems.Skills
expected:Understands the theoretical models of socio-educational intervention.Reflect about the different socioeducational analysis and interventions and the new logics of personal, social, organizational and community levels of
development.Recognize and value the personal/interpersonal/group/communication’ skills related with the
management of a social-educational intervention project.Articulates the processes of project management with the
stages of the life cycle of a project.Conceive socio-educational intervention projects in terms of social
prevention/social support/(re) integration of specific social groups and cultural and socio-educational animation.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Intervenção Socioeducativa: Concepções e tipologias de intervenção
A inevitabilidade de uma concepção de desenvolvimento em contexto
Promoção e competências (factores protectores); prevenção e factores de risco
Tipologias de Intervenção: universais/seletivas/indicadas/em passos múltiplos; primárias, secundárias e terciárias.
Intervenções baseadas em evidência: “evidence-based”
2. Planeamento e Avaliação de Projetos Socioeducativos: Modelos e Práticas
Ferramentas úteis para o ciclo dinâmico de desenvolvimento de um projecto socioeducativo
Etapas de elaboração de projeto scioeducativo (Modelo de Ander-Egg (1981),Modelo de Planeamento de Projectos
S,Pérez Serrano (1997)
Avaliação (modelo multinível, Kirkpatrick (2006) e Quadro Lógico)
Modelo teórico-prático de Organização de Eventos, Giacaglia (2006)
Modelo Interativo de Planificação de Programas,Caffarella (2002)
3. Áreas e temas de intervenção socioeducativa na família/escola/grupos e comunidade.
10.4.1.5. Syllabus:
1.Educational Intervention: Concepts and types of intervention
The inevitability of a conception of development in context
Promotion and skills (protective factors), prevention and risk factors
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Types of intervention: universal, selective, indicated and in multiple steps; primary, secondary and tertiary.
Interventions based on evidence: "evidence-based".
2. Planning and evaluation of socio-educational’ projects: Models and Practices
Useful tools for the dynamic cycle of development of a socio-educational project
The stages of development of a socio-educational’ project (Model of Social Projects’ Planning of Pérez Serrano (1997)
Evaluation (multilevel model of Kirkpatrick (2006), Logical Framework)
Giacaglia model of Events Planning (2006)
Interactive Model of Program Planning, Caffarella (2002), model for developing skills,Whetten and Cameron (2005)
3. Areas and issues of socio-educational’ intervention in the family, school, groups and community
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular visa que os alunos conheçam, explorem e apliquem modelos de planeamento, intervenção e
avaliação de programas, de projectos e de acções socioeducativas. Os módulos programáticos 2 e 3 têm esta grande
finalidade.
Dado que essa finalidade visa auxiliar os formandos na intervenção em diversos contextos e grupos-alvo do trabalho
social, numa perspectiva assumidamente transdisciplinar, centrada na resolução de problemas e levada a cabo por
uma equipa especializada, o módulo 1 faz o enquadramento conceptual desta intervenção, com uma ênfase na
intervenção sócio-educativa baseada em evidência.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
course aims that the students learn, explore and apply models of planning, intervention and evaluation of programs,
projects and socio-educational actions. The programmatic modules 2 and 3 have this great purpose.
Since this purpose is intended to help students in the intervention in different contexts and target groups of social
work, admittedly in a transdisciplinary perspective, focused on solving problems and carried out by a specialized team,
module 1 is the conceptual framework of this intervention, with an emphasis on socio-educational intervention
evidence based.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Organização transdisciplinar e de trabalho de equipa. Os métodos poderão ser, entre outros: Exposição de temas por
parte das docentes, alunos e convidados;Exercícios práticos;Tutorias presenciais e à distância.
No respeito pelas regras gerais de avaliação em vigor na FPCEUC esta uc exige a realização de dois tipos de provas:
Tipo A: prova escrita de avaliação final (exame). A classificação obtida nesta prova corresponderá a 50% da
classificação final da u.c.; tipo B: trabalho prático,em grupo. Esta prova corresponderá a 50% da classif. final da u.c.
No trabalho prático:elaboração de projeto de aplicação fundamentada num dos temas de intervenção
socioed.abordados, recorrendo aos modelos lecionados de planeamento e avaliação. Esta prova, de trabalho escrito
realizado em grupos de 3 ou 4 elementos, será apresentada à turma e docentes. O trabalho final escrito entregue em
data a acordar entre formadores e formandos. A supervisão dos projetos ocorrerá nas aulas e em regime tutorial.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Within an organization of multidisciplinary and teamwork the methods involved may be, among others:Presentation of
contents on the part of teachers, students and guests;Practical exercises; Face to face tutorials and at distance
tutorials.
In full compliance with the evaluation rules at the FPCE, in this unit Course is required the completion of two types of
tests: Type A’: written exam that will take place in the end of the semester. The mark obtained in this test is 50% of the
final mark of the unit course Type B’proof: practical work (50%), to be held in work group. In the practical work each
student, within the group, will prepare a project based on one theme of socio-educational intervention covered in
class, using the learned planning models and evaluation. This is written work done in groups of 3 or 4 elements,
presented to the group class and teachers. The final work must be submitted in writing format. The project supervision
will take place in class and tutorial system.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular visa que os alunos conheçam, explorem e apliquem modelos de planeamento, intervenção e
avaliação de programas, de projectos e de acções socioeducativas, numa perspectiva assumidamente transdisciplinar,
centrada na resolução de problemas. O recurso a apresentações, não apenas pelos docentes e alunos (dos projectos
de intervenção que planificam), mas também por convidados com experiências originais e modelo de planificação e
intervenção socioeducativa, associadas a exercícios práticos, com orientação tutorial, responde aos objectivos da
unidade curricular
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course aims that students learn, explore and apply models of planning, intervention and evaluation of programs,
projects and socio-educational actions, admittedly in a transdisciplinary perspective, focusing on problem solving. The
use of presentations, not only by teachers and students (the intervention projects they have to develop), but also by
guests with unique and model experiences of socio-educational planning and intervention, combined with practical
exercises, with tutorial guidance, meet the objectives of the unit
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Armani, D. (2006). Como elaborar projectos? Guia Prático para a elaboração de projectos Sociais. Porto A.: Tomo Ed.
Caffarella, R. (2002). Planning Programs for Adult Learners: A Comprehensive Guide. San Francisco: Jossey-Bass.
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Gaspar, M. (2005). Educação familiar como intervenção sócio-educativa. Revista Portuguesa de Pedagogia, 39 (3), 6198.
Giacaglia, M. C. (2006). Organização de Eventos: Teoria e prática. S. Paulo: Pioneira Thomson Learning.
Perez Serrano, G. (2008). Elaboração de Projectos Sociais: Casos Práticos. Porto: Porto Editora.
Perez Serrano, G. (2003). Intervenção em Pedagogia social. In Pedagogia Social- Educação Social: construcción
científica e intervención prática Madrid: Narcea Ediciones.
Rojo, V., Jiménez, E., Flores, J., Clares, P., Rodriguez, S. & Santero, J. (2002). Diseño y Evaluación de Programas.
Madrid: Editorial EOS.
Roldão, V. S. (2005). Gestão de Projectos: Abordagem instrumental ao planeamento, organização e controlo. Lisboa:
Monitor.

Mapa XIV - Reabilitação com Populações Especiais/ Rehabilitation with Special Populations
10.4.1.1. Unidade curricular:
Reabilitação com Populações Especiais/ Rehabilitation with Special Populations
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marcelino Arménio Martins Pereira TP- 37,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Cristina Petrucci Albuquerque
A unidade curricular é assumida alternadamente, em cada ano, por cada um dos docentes.
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Cristina Petrucci Albuquerque
The curricular unit is held alternately in each academic year by each of the teachers.
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da uc o aluno deve estar apto a: Enquadrar/analisar com espírito crítico a evolução e tendências atuais da
legislação/políticas sociais da reabilitação no país; Conhecer a diversidade/prevalência dos diferentes grupos de
populações especiais; Caracterizar do ponto de vista semiológico/epidemiológico/nosográfico os grupos especiais da
população com: dificuldades de aprendizagem;deficiências sensoriais (visão e audição);deficiências motoras
(paralisia cerebral);deficiência mental;doença mental; Conhecer as dificuldades/desafios da intervenção com doentes
mentais, com destaque às intervenções psicoeducativas e comunitárias; Conhecer métodos/técnicas (com base nas
teorias do desenvolvimento humano e sistemas sociais) que permitam dinamizar/mobilizar recursos com o objetivo de
proporcionar respostas atempadas e adequadas, perspetivando um projecto de reabilitação integrado e realista;
Participar na planificação e execução de projetos terapêuticos de reabilitação/habilitação
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of UC students should be able to: Frame / critically analyze the evolution and current trends in legislation /
policies of social rehabilitation in the country; Knowing the diversity / prevalence of the different groups of special
populations; characterize the semiological point of view / epidemiological / nosographic special groups of population
with: learning disabilities, sensory impairments (vision and hearing), motor disability (cerebral palsy), mental
deficiency, mental illness, know the difficulties / challenges of the intervention with the mentally ill, with emphasis on
psychoeducative interventions and community; Meet methods / techniques (based on theories of human development
and social systems) that allow dynamic / mobilize resources in order to provide timely and appropriate responses,
perspetivando a rehabilitation project integrated and realistic; Participate in planning and execution of projects
therapeutic rehabilitation / habilitation
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1) Conceitos de deficiência, incapacidade e desvantagem; 2) Conceito de reabilitação de acordo com a OMS; 3)
Conceito de NEE; 4) Enquadramento legal e políticas sociais da reabilitação em Portugal; 5) Dificuldades de
aprendizagem: definições e etiologias mais relevantes; estratégias de reabilitação; 6) Deficiência visual:
taxionomia/etiologia; regularidades no desenvolvimento cognitivo e socioafetivo; estratégias de reabilitação; 7)
Deficiência auditiva: taxionomia/etiologia; estratégias de reabilitação; 8) Paralisia cerebral: taxionomia/etiologias mais
relevantes e estratégias de reabilitação; 9) Deficiência mental: taxionomia/etiologia; regularidades no desenvolvimento
cognitivo e socioafetivo; estratégias de reabilitação; 10) Saúde mental e respostas institucionais: análise do Relatório
sobre a Reestruturação e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde Mental em Portugal (2007-2016); 11) Intervenções
psicoeducativas na doença mental; 12) Intervenções comunitárias na doença mental.
10.4.1.5. Syllabus:
Concepts of impairment, disability and handicap, 2) Concept of rehabilitation according to the WHO, 3) Definition of
SEN; 4) Legal and social policies of rehabilitation in Portugal; 5) Learning disabilities: definitions and relevant
etiologies, strategies rehabilitation; 6) visual impairment: taxonomy / etiology; regularities in the socio-emotional and
cognitive development, rehabilitation strategies, 7) hearing loss: taxonomy / etiology; rehabilitation strategies; 8)
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cerebral Palsy: taxonomy / relevant etiologies and rehabilitation strategies , 9) mental retardation: taxonomy / etiology;
regularities in the socio-emotional and cognitive development; rehabilitation strategies; 10) mental health and
institutional responses: analysis of the Report on the Restructuring and Development of mental Health Services in
Portugal (2007-2016); 11) psychoeducative interventions in mental illness; 12) Community interventions in mental
illness.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A explicitação dos conceitos patentes nos pontos 1 a 12 do programa, permitirão enquadrar teoricamente e com rigor
a intervenção no campo da reabilitação psicoeducativa e psicossocial; assegurarão os fundamentos para um
posicionamento crítico e fundamentado sobre as práticas de reabilitação psicossocial e constituirão, em simultâneo,
as bases para o planeamento e implementação de intervenções adequadas por parte dos assistentes sociais que irão
trabalhar em contextos educativos e de saúde mental.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The details of the patent concepts in points 1 to 12 of the program will establish a theoretical framework and rigorous
intervention in the field of psychoeducational and psychosocial rehabilitation; ensure the foundations for a critical and
based on the practices of psychosocial rehabilitation and will be simultaneously the basis for planning and
implementing appropriate interventions by social workers who will work in educational and mental health
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino incluem as aulas expositivas, técnicas audiovisuais, visita a uma instituição de reabilitação
(Centro de Paralisia Cerebral de Coimbra).
A avaliação nesta unidade curricular será uma média ponderada, arredondada às décimas, do somatório da nota do
exame teórico (50%) com avaliação dos trabalhos efectuados ao longo do semestre (50%). que incluem, entre outros:
(i) relatório de uma visita de Estudo a uma Instituição de Reabilitação. (ii) ) Análise crítica de um dos seguintes
documentos: i) Dec.-Lei nº3/2008 de 7 de Janeiro, diploma que define os apoios especializados para crianças e jovens
com Necessidades Educativas Especiais permanentes; ii) Dec. Lei nº38/2004 de 18 de Agosto, diploma que define a
prevenção, habilitação, reabilitação e participação das pessoas com deficiência.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods include lectures, audiovisual techniques, visit to a rehabilitation institution (Cerebral Palsy Center
of Coimbra Psychiatric Hospital Sobral Cid).
The assessment in this course will be a weighted average, rounded to one decimal place, the sum of the note of the
theory test (50%) with evaluation of work done during the semester (50%). which include, among others: (i) report a
study visit to a rehabilitation institution. (ii)) Critical analysis of one of the following documents: i) Decree-Law No.
3/2008 of 7 January, a diploma that defines the support specialist for children and young people with Special
Educational Needs permanent ii) Decree Law No. 38/2004 18 August, a diploma that defines prevention, habilitation,
rehabilitation and participation of people with disabilities
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas expositivas fornecerão os fundamentos para o aluno enquadrar com rigor as práticas de reabilitação com
populações especiais e caracterizar do ponto de vista etiológico, semiológico, epidemiológico e nosográfico os
grupos estudados. O recurso a técnicas audiovisuais, servirão fundamentalmente para os alunos (i) conhecerem os
métodos e técnicas que permitem planificar uma intervenção; (ii) identificarem e caracterizarem os principais
instrumentos/recursos utilizados. As visitas de estudo serão oportunidades para os alunos analisarem criticamente as
limitações e problemas que se colocam à prática do técnico de serviço social neste domínio.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures provide the rationale for the student to frame accurately the rehabilitation practices with special
populations and characterize the etiological point of view, semiological, epidemiological and nosographic groups. The
use of audiovisual techniques, primarily to serve the students (i) know the methods and techniques to plan an
intervention, (ii) identify and characterize the major tools / resources used. The study visits will be opportunities for
students to critically analyze the limitations and problems that arise in the practice of social welfare officer in this area.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
-Bautista, R. (1999). Necesidades educativas especiales. Málaga: Ediciones Aljibe.
-Hodapp. R. M. (1998). Development and disabilities: Intellectual, sensory and motor impairments. New York:
Cambridge University Press..
-Navarro Gongora, J. (1996) Famílias com personas discapacitadas: características y fórmulas de intervención.
Valladolid: Junta De castilla Y León.
-Rodrigues, D. (2001). Educação e diferença: Valores e práticas para uma educação inclusiva. Porto: Porto Editora.
-Belloso, J., Garcia, B. & Prado, E. (2000). Intervención psicoeducativa en un centro de rehabilitación psicosocial. Ver.
Asoc. Esp. Neuropsiq., XX, 73, 23-40.
-McFarlane, W., Dixon, L., Lukens, E. & Lucksted, A. (2003). Family psychoeducation and schizophrenia: a review of the
literature. Journal of Marital and Family Therapy, 29, 2, 223-245.
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-Ministério da Saúde (2007). Relatório sobre a Reestruturação e Desenvolvimento dos Serviços de Saúde Mental em
Portugal (2007-2016). (http://www.min-saude.pt)

Mapa XIV - Psicopatologia/ Psychopatology
10.4.1.1. Unidade curricular:
Psicopatologia/ Psychopatology
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula CRistina Oliveira Castilho Freitas- TP-37,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Psicopatologia tem como objectivo principal dar a conhecer aos alunos os principais modelos
etiológicos e de compreensão dos sintomas psicopatológicos mais comuns, numa perspectiva biopsicossocial
integrativa e multidimensional, que inclua factores biológicos, psicológicos e sociais, com especial destaque para a
abordagem sociológica da doença mental. Nesse sentido são abordados genericamente os principais paradigmas da
aprendizagem (e.g., condicionamento clássico, operante, aprendizagem social e revolução cognitiva). A disciplina
pretende ainda transmitir conhecimentos relativos à avaliação psicopatológica (exame mental) e aos critérios clínicos
diagnósticos das perturbações mais prevalentes, incluindo a Esquizofrenia. Pretende ainda treinar os doentes nas
competências de avaliação para elaboração do exame mental psiquiátrico.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course has the aim of presenting the main models for understanding psychopathology, within an integrative and
multidimensional approach, which integrates biological, psychological and social factors, with special emphasis on
the sociological approach. Moreover, we generally taught the main paradigms of learning (e.g., classical conditioning,
operant, social learning and cognitive). The course also aims to transmit knowledge on the evaluation of
psychopathology (mental examination) and clinical diagnoses of the most prevalent disorders, including
schizophrenia. It also aims to train and enable students in skills assessment for the preparation of psychiatric mental
examination
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
-O conceito de doença mental
-A evolução histórica do conceito de perturbação psicológica(doença mental)e modelos explicativos:os modelos
biológicos/modelos psicológicos/modelos sociais
-Os conceitos de prevenção primária, secundária e terciária.
-Karl Jaspers e a abordagem fenomenológica: os conceitos de reacção,desenvolvimento e processo e a compreensão
genética.
-Esquizofrenia: critérios de diagnóstico da DSM-IVR; o conceito de sintomas positivos e negativos; os “sintomas
fundamentais” de Bleuler e os “sintomas de primeira ordem”/Kurt Schneider e as suas relações com os sintomas
positivos e negativos; prevalência da esquizofrenia.
10.4.1.5. Syllabus:
Definition and scope of the study of Psych..
The concept and study of Mental Disease.The historical evolution of the concept of psychological disorders (mental
illness) and its explicative models:
Karl Jaspers and the phenomenological approach:the concepts of reaction, development and process, and genetic
comprehension.
The diagnosis criteria of Schizophrenia according to the DSM-IV-TR; the concept of positive and negative symptoms;
Bleuler’s “fundamental symptoms” and Kurt Schneider’s “first order symptoms”, and their relationship with positive
and negative symptoms; the prevalence and types of schizophrenia: disorganized, paranoid, catatonic and
undifferentiated schizophrenia.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Obj.1 -“apresentar aos alunos os principais modelos de compreensão da psicopatologia: factores biológicos,
psicológicos e sociais. Cont.1. Definição e âmbito de estudo da Psicopatologia. 2.O conceito e evolução histórica de
doença mental 3.Os modelos biológicos, os modelos sociais e os modelos psicológicos.4. Karl Jaspers e a abordagem
fenomenológica: reacção, desenvolvimento e processo e a compreensão genética.
Obj.2:“dar a conhecer aos alunos os principais componentes do exame mental”.Cont.: 5. O exame mental,objectivos e
etapas:Apresentação, Motricidade e Linguagem, Contacto, Estado de Consciência e Atenção, Ansiedade,Humor e
Afectividade,Pensamento, Percepção, Memória, Inteligência e Funções Biológicas Vitais.
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Obj.3:“dar a conhecer aos alunos, genericamente,os critérios diagnósticos e características principais da
Esquizofrenia.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Obj. 1: “presenting the main models for understanding psychopathology S.: 1. Definition and scope of the study of
Psychopathology. 2 e 3. The historical evolution of the concept of mental illness and its explicative models. 4. Karl
Jaspers and the phenomenological approach: the concepts of reaction, development and process, and genetic
comprehension.
Obj. 2: “to teach students in the main criteria of mental examination”. S.: 5. The mental examination, its aim and
phases: presentation, motor behavior and language, contact, consciousness and attention, anxiety and the
psychopathology of humor and affectivity, psychopathology of thought, changes of perception, memory, intelligence
and vital biological functions.
Obje.3: “to teach globally students in the Schizophrenia diagnostic criteria and main characteristics”.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e interactivo. Demonstração prática através de role-playing e análise e discussão de casos clínicos
e feedback.
Avaliação periódica:
- um caso prático relativo ao Exame Mental - 5 valores;
- um caso prático relativo aos Conceitos de Doença Mental, Modelos explicativos e Paradigmas de Aprendizagem - 5
valores;
- um exame - 10 valores.
Avaliação final:
- exame final - 20 valores.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expositive and interactive methods. Role playing, clinical case analysis and discussion, and feeback.
Periodic Evaluation:
- mental examination: a practical case – 5 marks;
- definition of mental disease, conceptual models and learning paradigms: a practical case – 5 marks;
- an exam – 10 marks.
Final Evaluation:
- final exam – 20 marks.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A fim de atingir os objectivos previamente enumerados, a disciplina é leccionada em aulas teóricas e aulas práticas.
Os conteúdos teóricos (conceito de saúde mental, modelos de compreensão biológicos, psicológicos e sociais em
particular, áreas e sintomas psicopatológicos do exame mental, e esquizofrenia) são leccionados nas aulas teóricas e,
posteriormente, abordados e praticados nas aulas práticas, através de role-play, análise e discussão de casos clínicos
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Aiming to reach the objectives stated above, the curricular unit is divided into theoretical and practical classes. The
theoretical contents (mental health concept, biological, psychological and social comprehension models, mental exam
areas and symptoms, and squizophrenia) are taught in theoretical classes and, after that, practiced in the practical
classes, using role-play, and analysis and discussion of clinical cases.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Alloy, L. B., Jacobson, N. S., & Acocella, J. (1999). Abnormal Psychology: Current Perspectives. Boston: McGraw-Hill.
(Cap 4, (pg. 76-120).
•• Alloy, L. B., Jacobson, N. S., & Acocella, J. (1999). Abnormal Psychology: Current Perspectives. Boston: McGrawHill. (Cap 4, (pg. 76-120).
• American Psychiatric Association (2002). DSM-4-TR: Manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais
(4ª edição; texto revisto). Lisboa: Climepsi Editores.
• Davison, G. C. & Neale, J. M. & Kring, A. M. (2007). Abnormal Psychology. New York: John Wiley and Sons, Inc.
• Jaspers, K. (1997). General Psychopathology. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
• Trzepacz, P. T. & Baker, R. W. (2001). Exame Psiquiátrico do Estado Mental. Lisboa: Climepsi Editores.

Mapa XIV - Estágio II/ Pratice II
10.4.1.1. Unidade curricular:
Estágio II/ Pratice II
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
HELENA DA SILVA NEVES dos SANTOS ALMEIDA E-425
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10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Esta unidade curricular exige um acompanhamento tutorial, com sessões individuais e colectivas (em regime de
seminário), assegurado exclusivamente por docentes da área científica de Serviço Social
Outros Supervisores:
Cristina Maria Pinto Albuquerque
Clara Maria Rodrigues Cruz SAlva SAntos
Joana Carla Marquues Vale Mendes Guerra
Jacqueline Ferreira Marques
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
This course requires an oversight tutorial with individual and collective sessions (in a seminar), to be provided
exclusively by teachers in the scientific area of Social Work.
Other Supervisors:
Cristina Maria Pinto Albuquerque
Clara Maria Rodrigues Cruz SAlva SAntos
Joana Carla Marquues Vale Mendes Guerra
Jacqueline Ferreira Marques
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O ESTÁGIO (7º semestre) é pré-profissionalizante e visa proporcionar aos estudantes uma aprendizagem em contexto
profissional de forma a assegurar o aperfeiçoamento e aquisição reflexiva de competências e atitudes fulcrais para um
bom desempenho profissional: Competências de planeamento e de análise prospectiva na compreensão da realidade
social e institucional, integrando a dimensão estratégica da intervenção; competências analítico-reflexivas sobre
enquadramentos normativos, políticas sociais e procedimentos de intervenção; construção e uso de instrumentos
adaptados à dinâmica do diagnóstico e intervenção social; adequação dos métodos e procedimentos técnicos;
competências de comunicação oral e escrita; espírito de iniciativa, inovação e autonomia na gestão do seu processo
de aprendizagem; reconhecimento e compreensão da dimensão ético-deontológica da profissão; valorização da
pesquisa e do relacionamento interpessoal na construção e conquista de espaço e do projecto profissional.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
PRACTICE (7th semester) has a pre-vocational nature and aims to provide students learning in a professional context
liable to ensure the improvement and acquisition of a set of reflective attitudes and skills central to a good
professional performance, including:
Planning skills and foresight analysis in understanding the social and institutional reality, integrating the strategic
dimension of the intervention; analytical-reflective skills on normative frameworks, social policies and operating
procedures; construction and use of tools adapted to the dynamic diagnosis and social intervention; appropriateness
of technical methods and procedures; oral and written communication skills; entrepreneurship, innovation and
autonomy in managing their learning process; recognition and understanding of the ethical dimension of professional
conduct; enhancement of research and interpersonal skills in building and conquest of space and professional project.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
O ESTÁGIO tem uma duração de 20 semanas: 15 correspondem a presença no local de estágio, 4 semanas destinadas
à elaboração relatório final e 1 semana é consagrada à avaliação do mesmo. A carga horária global corresponde a 594
horas: 425 horas para actividades na instituição/ serviço receptor do estágio (4 dias/semana), 30 horas /supervisão na
Faculdade, 137 horas / trabalho autónomo e 2 horas a avaliação. A Supervisão colectiva é assegurada em regime de
Seminário (uc autónoma), A supervisão individual acompanha todo o estágio e assegura, sempre que o aluno o
solicite, um apoio especializado e contínuo.
10.4.1.5. Syllabus:
PRACTICE has 20 weeks of duration. It corresponds to the effective presence in their training 15 weeks, four weeks are
aimed at preparing the final report and one week is devoted to evaluation. The overall workload corresponds to 594
hours: 425 hours for activities within the institution / stage service receiver (4 days per week), 30 hours for supervision
in the Faculty, 137 hours of independent study and 2 hours for evaluation. Supervision will be provided under
collective Seminar (separated curricular unit), Individual Supervision is present along the internship and it will be
provided when solicited by students.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A supervisão constitui uma estratégia de ensino que permite a identificação das competências e conhecimentos a
desenvolver durante o estágio, favorece uma boa gestão das emoções e o desenvolvimento de competências
analíticas e argumentativas, a nível da escrita e oral, bem como o desenvolvimento do pensamento reflexivo e de
competências operativas de elevada qualidade.
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10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Supervision is a teaching strategy that allows the identification of skills and knowledge developed during the course of
training, favors the successful management of emotions and the development of analytical and argumentative skills, at
written and oral level, as well as the development of reflective thinking and operating skills of high quality.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Durante o Estágio os estudantes submetem à análise do supervisor da faculdade, para posteriormente serem
partilhados em sessão colectiva, um Plano de Estágio, a análise de uma actividade ou de um caso e um Artigo
Científico que resulta de pesquisa bibliográfica, documental e empírica efectuada pelo estagiário, nos termos da
contratualização assinada. O debate é efectuado à luz dos tópicos definidos para o Seminário. A avaliação do estágio
é individual e resulta da soma da nota obtida na componente prática (50%), com a colaboração do orientador
institucional e do supervisor da faculdade (após a análise efectuada com o aluno sobre o percurso efectuado, as
competências adquiridas e os documentos apresentados durante o estágio), com a classificação obtida no Relatório
de Estágio (50%), componente escrita e defesa oral. Os estagiários dispõem de um guião com informação sobre a
organização, funcionamento e avaliação do Estágio, o Plano de estágio e a calendarização das actividades.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
During Practice students submit to the examination of the faculty supervisor, to be collectively later shared in session,
a Training Plan, the analysis of a case and a scientific article that results from literature and documental research
carried out by the trainee under the signed contract system. The debate is made in light of the topics set for the
Seminar. The evaluation of Practice is individual and is the sum of the grade obtained in the practical component
(50%), in collaboration with the institutional advisor and supervisor of the college (after analysis with the student on
the journey performed, the skills and documents produced during the stage), with the results obtained on the training
Report (50%) written component and oral defense. Students have a guide with information about the organization,
operation and evaluation of the stage, the stage plan and schedule of activities.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O estágio é antecedido pelo estabelecimento de um acordo inter-institucional ou de um protocolo com as
organizações receptoras de estágio, onde se definem os seus objectivos, responsabilidades da faculdade e da
instituição receptora, duração, nome do orientador institucional e do supervisor da faculdade, e as actividades
contratualizadas. A aprendizagem in loco favorece o confronto com aptidões e capacidades, e potencia o
desenvolvimento de competências operativas e analítico-reflexivas, contribuindo dessa forma para a identificação das
potencialidade e constrangimentos sócio institucionais ao desenvolvimento da actividade profissional, para o
desenvolvimento da necessária maturidade exigida à natureza do Serviço Social. O Estágio constitui uma estratégia
no processo de construção de identidade profissional, na medida em que cria oportunidades de desempenho
profissional, testando a responsabilidade e a autonomia dos estagiários, e contribui para a aquisição e consolidação
da especificidade dos conhecimentos teóricos e práticos.
A supervisão individual e colectiva resulta num espaço de partilha de informação e formação valorizador da
articulação teoria-prática, que aproxima a Universidade ao mercado de trabalho pelos conhecimentos que potencia.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Practice is preceded by the establishment of an inter-institutional agreement or a protocol with the organizations
receiving students, which defines its objectives, responsibilities of the Faculty and the host institution, term, name of
the supervisors from institution and faculty, and contracted activities.
Learning in loco favors confrontation with skills and abilities, and encourages the development of operational and
analytical-reflective competences, thus contributing to the identification of potential social and institutional constraints
to the development of their profession, to develop the necessary maturity required by the nature of Social Work.
Practice is a strategy in the construction of professional identity, because it creates opportunities for professional
development, testing, accountability and autonomy of trainees, and contributes to the acquisition and consolidation of
specific theoretical and practical knowledge.
The supervision results in individual and collective space for sharing information and training, that values the
integration of theory and practice and brings the University to the labor market by the knowledge that enhances.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Será indicada bibliografia específica em função do contexto institucional e da área problemática em que se inscreve o
estágio.

Mapa XIV - Laboratório de Investigação em Serviço Social/ Laboratory of Social Work Research
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10.4.1.1. Unidade curricular:
Laboratório de Investigação em Serviço Social/ Laboratory of Social Work Research
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena da Silva Neves dos Santos Almeida PL-30
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Clara Maria Rodrigues Cruz Silva Santos
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Clara Maria Rodrigues Cruz Silva Santos
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos:
Enquadrar a investigação em serviço social no plano da metodologia e da prática de pesquisa em ciências sociais.
Fundamentar as diferentes abordagens, tipologias e funções da investigação no domínio do serviço social.
Explicitar a lógica da relação entre conhecimento e acção no desenvolvimento da Investigação -ação e das
investigações avaliativas.
Proporcionar a aquisição de competências analítico-reflexivas sobre os contextos críticos de intervenção e as
metodologias qualitativas de investigação-ação
Competências:
Compreensão dos objectivos e finalidades da Investigação em Serviço Social
Competências analíticas, operativas e reflexivas sobre a Investigação-ação
Estudos de casos e estudos comparados
Identificar indicadores de avaliação da pertinência, validade e fidelidade das investigações qualitativas.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
Framing research in social work, in terms of methodology and practice of social science research.
Justify different approaches, types and functions of research in the field of social work.
Explain the logic of the relationship between knowledge and action in the development of action research and
evaluative research.
Provide analytical-reflective skills about the critical contexts of intervention and the qualitative methods of actionresearch
Competences:
Understanding the goals of the Research in Social Work
Analytical, operational and research skills on reflective action
Case studies and comparative studies
Identify indicators for assessing the relevance, validity and reliability of qualitative research
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Cap.I – Enquadramento teórico e epistémico da Investigação em serviço social
1 – Condições para o desenvolvimento de uma cultura de investigação
2 - Tipologias e funções da investigação em serviço social: Investigação fundamental; Investigação aplicada;
Investigação sobre o serviço social; Investigação em serviço social; Investigações avaliativas; Investigações
explicativas
3 - Modos de investigação aplicáveis ao serviço social: O estudo de casos; Os estudos comparativos; As
experimentações sobre o terreno
Cap.II - Investigação-Acção: modo de investigação participativo e complexo
1 – Características da I-A . Modalidades Conceptuais e metodológicas
2 – Objectivos e Processos
3 - O processo metodológico da Investigação-Acção
Cap. III - Investigação avaliativa: Conceitos, estruturas e processos
1 – Princípios, objectivos e tipologias de avaliação
2 – Estrutura, modelos e etapas do processo avaliativo
3 - Pertinência, validade e fidelidade da avaliação
10.4.1.5. Syllabus:
Cap.I - Theoretical and epistemic background in social work research
1 - Conditions for developing a research culture
2 - Types and functions of research in social work: basic and applied research, research on and in social work;
Evaluative and explanatory research
3 - Modes of research relevant to social work: Case studies, comparative studies, the experiments on the ground
Cap.II - Action Research: a participative and complex research mode
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1 - Characteristics of IA. Conceptual and methodological Arrangements
2 - Objectives and processes
3 - The methodological process of Action Research
Chapter III - Evaluation research: concepts, structures and processes
1 - Principles, objectives and types of assessment
2 - Structure, models and stages of the evaluation process
3 - Relevance, validity and accuracy of the evaluation research

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular de LISS está directamente articulada com o estágio II e visa preparar laboratorialmente os
estudantes para a pesquisa em contexto de acção. Preconiza assim um conjunto de conhecimentos teóricos
articulados com exercícios práticos e trabalhos fundamentados no contexto da prática.
A afirmação do conhecimento em qualquer área científica pressupõe uma reflexão sobre condições da produção de
conhecimento, considerando a especificidade da área em análise. O serviço social não escapa a essa lógica. Impõe-se
a criação de um espaço de aprendizagem que permita cruzar conhecimentos e competências metodologicas de
investigação e que ultrapasse a dimensão técnica implícita.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit of LISS is directly linked with the stage II and intends to prepare, in a laboratory orientation, students for
research in the context of action. Calls for a well articulated set of theoretical knowledge with practical exercises and
works based on practice context
The assertion of knowledge in any scientific field requires a reflection on the conditions of knowledge production,
considering the specific area in analysis. Social work does not escape to this logic. It is imperative to establish a
learning space that allows cross knowledge and methodological research skills exceeding the technical dimension
implied.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
METODOLOGIAS:
• Exposição / informação dos conteúdos teórico-operativos por parte do docente;
• Metodologias assentes numa maior participação dos estudantes, a saber:
a - Análise de Textos e Documentos (Projectos de investigação-ação, Investigação avaliativa e estudos comparados)
b – Workshops: Investigar o agir – um percurso de aprendizagem e produção de conhecimentos
c- trabalhos de aplicação decorrentes do contexto do estágio
d – Apoio tutorial em sala de aula
AVALIAÇÃO
A avaliação será feita nos termos das normas em vigor na FPCEUC:
Avaliação periódica: Trabalho de Investigação sobre um dos tópicos da matéria, com a elaboração de um powerpoint
interactivo (50%), que respeite as normas da APA.. e Teste Individual sobre a restante matéria (50%)
Avaliação Final: Exame (100%)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
METHODOLOGIES:
• Exhibition of theoretical and operational content by the teacher;
• Methodologies based on greater participation of students, namely:
a - Texts and Documents Analysis (research-action projects, evaluative research and comparative studies)
b – Workshops: Investigate the action - a path of learning and knowledge production
c-work arising from the context of the implementation stage
d - tutorial support in the classroom
EVALUATION
The evaluation will be made under the rules in force in FPCEUC:
Periodic evaluation:
Research work on one of the topics of matter, with the elaboration of an interactive powerpoint (50%), which meets the
standards of the APA .Individual test on the remaining area (50%)
Final Assessment:
Examination (100%)

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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A colocação do debate sobre questões epistemológicas transversais à área das ciências sociais no quadro da
especificidade da área de serviço social, afigura-se um contributo importante para a análise da relação circular entre
conhecimento, acção e reflexão. Importa analisar as características dos modos de investigação que conciliam a
abordagem quantitativa e qualitativa dos contextos de vida pessoais e societais, como o estudo de casos e os estudos
comparados. A intervenção social está intimamente associada à avaliação dos sujeitos, dos contextos e das políticas,
pelo que a aquisição de conhecimentos sobre as investigações avaliativas nos parece incontornável.
Os objectivos e os conteúdos programáticos definem a metodologia a ser utilizada. Numa primeira instância e
tratando-se de uma UC do tipo TP é fundamental a combinação de metodologias para proporcionar ao aluno o
desenvolvimento de diferentes competências. Assim o método expositivo assegura, em parte, a transmissão oral do
conhecimento com adequada referenciação bibliográfica. Os métodos activos asseguram a consolidação da matéria
de uma forma mais comprometida entre alunos e docente, quer nas horas de contacto quer nas horas de estudo. Este
tipo de métodos reforça as competências individuais de análise crítica dos conteúdos teóricos e desenvolve
competências operativas utilizadas, designadamente, a nível das metodologias e técnicas de construção de projectos
que conciliem a investigação e a ação e avaliação de contextos, actores e políticas

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The placement of the debate on epistemological issues transverse to the social sciences within the specific area of
social service, it is an significant contribution to the analysis of the circular relationship between knowledge, action
and reflection. It’s important to analyze the characteristics of the modes of research that combine quantitative and
qualitative approach to the contexts of personal and societal life, as the case studies and comparative studies. The
social intervention is closely related to the assessment of subjects, contexts and policies, so the acquisition of
knowledge on evaluative research seems unavoidable
The objectives and syllabus define the methodology to be used. In the first instance and in the case of this CU with TP
nature is fundamental to combine methodologies that provide to the student the development of different skills. The
expositive method provides, in part, the oral transmission of knowledge through bibliographic reference. The actives
methods ensure the consolidation of the matters, whether in contact hours or in the study hours. Such methods also
promote an individualized education and critical analysis about planning and social projects but also the ability to
develop projects based on strategic planning and social innovation. Such methods reinforce individual skills of critical
analysis of theoretical concepts and develop operational skills used, in particular, in terms of methodologies and
techniques of construction of project combining research and action and the evaluation of contexts, actors and
policies.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
ALMEIDA, Helena (2005). “Diálogos do agir e investigar na construção de estratégias de intervenção social”, in Pereira,
Anabela e Decq Motta, Elisa “Acção social e aconselhamento psicológico no ensino superior. Investigação e
intervenção”, Actas do Congresso Nacional, Coimbra: Edições SASUC, 31-46.
BARBIER, René (1996), La Recherche-Action, Paris, Anthropos.
BECKER, Saul e Alan Bryman (eds.) (2004), Understanding research for social Policy and Practice. Themes, methods
and approaches, Bristol, Policy Press and the Social Policy Association
DUCHAMP, Michel; BOUQUET, Brigitte & DROUARD, Hervé (1989). La recherche en travail social , Col. Travail social,
Paris: Ed. Centurions.
FLICK, Uwe (2009). Introdução à Pesquisa Qualitativa, Porto Alegre, Artmed/Bookman (3ªed.),

Mapa XIV - Mediação Social e Desenvolvimento / Social Mediation and Development (Opcional/ Option)
10.4.1.1. Unidade curricular:
Mediação Social e Desenvolvimento / Social Mediation and Development (Opcional/ Option)
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena da Silva Neves dos Santos Almeida TP-37,5
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
-10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
-10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: Explicitar a pertinência social, política e científica da mediação, enquanto modo de regulação social e de
resolução de conflitos, no âmbito da dimensão estratégica do desenvolvimento social; Aprofundar a relação entre
mediação e o processo de construção de laços sociais; Analisar os processos inerentes à prática de mediação;
Desenvolver competências analíticas e operativas no campo da mediação profissional a nível familiar, escolar, social e
comunitária, enquanto modelo de intervenção social. Competências: compreender as diferentes dimensões analíticas
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da mediação; integrar conhecimentos teóricos e operativos em contextos de conflitualidade interpessoal e societal;
Analisar criticamente os limites conceptuais e processuais; Identificar e utilizar modelos e estratégias de acção
adequadas aos objectivos delineados; perspectivar processos de mediação a nível familiar, educativo e
sociocomunitário.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: Explain the social, political and scientific relevance of mediation, as a mode of social regulation and
conflict resolution within the strategic dimension of social development; deepen the relationship between mediation
and the process of building social ties; analyze the processes involved in mediation practice; develop analytical skills
and operative in the field of professional mediation at family, school, social and community level as a model of social
intervention. Skills: understand the different analytical dimensions of mediation, integrating theoretical knowledge and
operative in the context of societal and interpersonal conflict; Critically analyze the procedural and conceptual
boundaries, understand and undertake mediation as a tool for building social ties in processes of social exclusion;
identify and use models and strategies of action appropriate to the objectives outlined; perspective mediation
processes at family, educational and socio-community level.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
I – Parâmetros analíticos da mediação: O contexto – variável dinâmica e societal; Os actores intervenientes; A
dinâmica conflitual; A comunicação; As finalidades; Os modelos teóricos
II – Mediação, modo alternativo de resolução de conflitos e modo de regulação social: Conceitos adjacentes;
Estruturas fundamentais; Objecto e objectivos; Papel e competências do mediador; Metodologia da mediação; Ética
da mediação
III – Mediação, concepção e modelo de intervenção social: Dinâmicas sócio-políticas e a construção de laços, conflitos
e rupturas sociais; Mediação, (re)estabelecimento de laços sociais e desenvolvimento social; Mediação institucional e
profissional; Contextos de mediação; Modalidades de intervenção; Estratégias de ação
IV - Especificidades da mediação profissional e institucional - enquadramento sócio-político e características
processuais: Mediação familiar; Mediação escolar e Mediação social e comunitária

10.4.1.5. Syllabus:
I - Analytical parameters of mediation: The context - dynamic and societal variable, the stakeholders; conflictual
dynamics, communication, purposes, theoretical models
II - Mediation, alternative disput resolution and mode of social regulation: Adjacent concepts; fundamental structures;
purpose and objectives, role and skills of the mediator, mediation’s methodology, the mediation Ethics
III - Mediation, design and model of social intervention: socio-political dynamics and building ties; conflicts and social
disruption; Mediation, (re) establishment of social ties and social development; institutional and professional
mediation; contexts of mediation, intervention procedures; action strategies
IV - Specific professional and institutional mediation - socio-political framework and procedural characteristics: family
mediation, school mediation and social mediation and community
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A maioria das abordagens sobre a mediação, situam-na como um processo de resolução de conflitos alternativo,
muitas vezes confundido com processos de conciliação, arbitragem ou negociação. O Programa permite a distinção
conceptual e a sua afirmação em torno de 3 eixos: mediação - modo de resolução de conflitos, mediação – modo de
regulação social e mediação - concepção e modelo de intervenção, um instrumento teórico e operativo em processos
de exclusão social na defesa na construção do desenvolvimento social. O programa da uc inscreve-se num processo
de formação para a promoção do diálogo, do respeito pela diferença e da valorização da cidadania na construção de
uma cultura de paz.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Most approaches to mediation are located in a process of alternative dispute resolution, often confused with
procedures of conciliation, arbitration or negotiation. The CU program allows the necessary conceptual distinction and
its affirmation around 3 axes: Mediation - the mode of conflict resolution, mediation - the mode of social regulation and
mediation – the design and intervention model, a theoretical and operating tool in processes of social exclusion and
promotion of social development. This program is part of a training process to promote dialogue, respect for
differences and the valuation of citizenship in building a culture of peace.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
METODOLOGIAS : Exposição / informação dos conteúdos teórico-operativos por parte do docente; Análise e debate
em torno de textos e documentos; Apresentação de casos práticos com especial relevo para a participação do aluno;
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Pequenos workshops com profissionais convidados; Trabalho de grupo, apresentação e discussão em plenário dos
diferentes temas da Unidade Curricular; Exploração de competências comunicacionais.
AVALIAÇÃO (em opção)
MODALIDADE 1 . AVALIAÇÃO PERIODICA
Provas de tipo A (Teste - Avaliação individual): 10 valores (50%) + Prova tipo B (Trabalho individual ou em grupo): 10
valores (50%)
MODALIDADE 2. AVALIAÇÃO FINAL
Prova tipo A - Exame final a realizar na(s) época(s) normal e/ou de recurso = 20 valores.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
TEACHING METHODOLOGIES : Exhibition / information of theory and operative contents by the teacher; Analysis and
discussion around texts and documents (legislation); Presentation of case studies with particular emphasis on student
participation; Small workshops with professional guests; Exploration of relational skills.
EVALUATION (in option)
MODE 1. CONTINUOUS ASSESSMENT
Proof of type A (Test - Individual evaluation): 10 points (50%) + Proof Type B (Individual or group): 10 points (50%)
MODE 2. FINAL EVALUATION
Proof Type A - Final exam to be held in (s) time (s) normal and / or appeal = 20 values.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino possuem uma componente teórica e prática com principal ênfase para a participação e
envolvimento do aluno, uma vez que os objectivos da unidade curricular englobam, igualmente uma relação entre a
teoria e a prática que unicamente poderá ser apreendida com a junção destas duas componentes.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods have a theoretical and practice dimension with main emphasis on the student participation and
involvement, since the targets of the course unit include also a relationship between theory and practice that can only
be understood with the addition of these two components.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Milburn, Philip (2002). La médiation : espériences et compétences. Col. Alternatives Sociales, Paris : La Découverte
Ed., 51-76 ; 127-166.
Olivera, Mirta G. (2005). Mediación Comunitária. Bases para implementar un Centro Municipal de Mediación
Comunitária y de Resolución de Conflictos.Buenos Aires: Espacio Editorial
Petitclerc, Jean-Marie (2002). Pratiquer la médiation Sociale. Un nouveau métier de la ville au service du lien social.
Paris : Dunod, 53-66, 132-145.
Torremorell, Maria Carme (2008). Cultura de Mediação e Mudança Social. Col. Ciências sa Educação Século XXI, 24,
Porto: Porto Editora.
Ramsbotham, Oliver, Woodhouse, Tom y Miall, Hugh (2011). Resolución de conflitos. La prevención, gestión y
transformación de conflitos letales. Barcelona: Edicions Bellaterra, S.L.
Almeida, Helena (2001). Conceptions et pratiques de la médiation sociale. Les modèles de médiation dans le quotidien
professionnel des assistants sociaux, Coimbra, FBB/ ISBB.

Mapa XIV - Processos de Diagnóstico Territorial /Processes of Territorial Diagnostic (Opção/ Option)
10.4.1.1. Unidade curricular:
Processos de Diagnóstico Territorial /Processes of Territorial Diagnostic (Opção/ Option)
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque (Regência/ sem aulas) (regency/ without classes)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra - TP-37,5
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra - TP-37,5
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A valorização do território, como espaço geográfico e vivencial, e a capitalização de potencialidades e recursos, de
indivíduos e comunidades, emerge, atualmente, nos discursos sociopolíticos, como o princípio alquímico capaz de
fazer reverter a implosão social. Sob tal pressuposto pretende-se, na unidade curricular opcional de Processos de
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Diagnóstico Territorial, compreender a relevância do território como espaço de inovação e desenvolvimento, por via
da análise de experiências em curso, e identificar e saber aplicar processos de diagnóstico e dinâmicas participativas
numa ótica integrada e bottom-up. Compreender as relações entre o local e o global e saber utilizar eficazmente
ferramentas de diagnóstico comunitário constituem-se assim como os eixos centrais da unidade curricular que visa
complementar a formação adquirida em Desenvolvimento Social e Comunitário.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The value of the territory, as a geographic and experiential space, and the capitalizing of strengths and resources of
individuals and communities emerge, currently, in socio-political discourses, as the alchemical principle capable of
reversing the social implosion. Under this assumption it is intended, in the optional curricular unit Territorial
Diagnostic Procedures to understand the relevance of the territory as a space for innovation and development, through
the analysis of current experiments, and to identify and apply knowledge of diagnostic procedures and participatory
dynamics in an integrated and bottom-up approach. Understanding the relationship between local and global
knowledge and the effective use of diagnostic tools constitutes itself as the central axes of the c. unit which aims to
complement the training received in Social and Community Development.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O território como espaço de inovação e desenvolvimento
-A antropologia do território
-Abordagens sociológicas relativas à exclusão socioespacial
-O território nas políticas públicas atuais
-A relação entre o local e o global
-Novas experiências de âmbito local: transição; building for humanity…
2. Mapeamento das características e dinâmicas Territoriais
Processos de recolha e registo de informação: Carta territorial, Eco-mapas; Sociogramas e Culturagramas
Processos de determinação e avaliação da mudança territorial.
Processos de consulta/implicação da população
Técnicas de determinação de prioridades de acção
Análises causa-efeito: diagrama de Espinha; diagrama hierárquico; Diagrama Complexo
Análises de hierarquização: Diagrama “árvore social”.
Análises de contextualização complexa: Análise swot
A construção de Cronogramas e Planos de actividades

10.4.1.5. Syllabus:
1. The territory as a space of innovation and development
- The Anthropology of the territory
-Sociological approaches on spatial exclusion
-The territory on public policies
-The relationship between the local and the global
- New Expediencies on territorial ground: transition towns; building for humanity…
2. Mapping the territorial characteristics and dynamics
- Procedures for collecting and recording information: Territorial Charter, Eco-maps, sociograms and Culture-maps
- Procedures for assessment and determination of territorial change.
- Processes of consultation / involvement of the population
- Techniques for determining priorities for action
Analysis of cause and effect: Spine diagram, tree diagram, Complex Diagram
Analysis of hierarchy: Diagram "social tree."
Analysis of complex context: SWOT Analysis
The construction of plans and activities schedules

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular, embora ancorando-se numa perspetiva reflexiva, crítica e estratégica em torno das
potencialidades e limites do espaço local (patente sobretudo no módulo 1), tem uma focalização essencialmente
prática e operativa, procurando proporcionar aos discentes e futuros profissionais de Serviço Social um conjunto de
conhecimentos sobre ferramentas de diagnóstico e registo e de processos de intervenção e participação no espaço
territorial. Em profunda articulação com a unidade curricular obrigatória de Desenvolvimento Social e Comunitário
onde os pressupostos teórico-operativos são abordados pretende-se, nesta unidade curricular, explorar experiências
e projectos concretos (ultimo ponto do módulo 1), bem como aprofundar um conjunto de técnicas de diagnóstico e de
definição de prioridades essenciais para o desempenho de uma prática social mais estratégica, sistemática,
emancipadora, eficaz e eficiente.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives
The curricular unit, while anchoring in a reflective, critical and strategic perspective, about the potential and limits of
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the local contexts (especially patent in module 1) has an essentially practical and operational focus, seeking to provide
students and future professionals of Social Work a body of knowledge about diagnostic tools and procedures for
registration and participation in the intervention on territorial spaces. In deep connection with the mandatory curricular
unit of Social and Community Development where the theoretical-operative axes are introduced, it is intended in this
curricular unit, to explore experiences and projects (last point of the module 1), and a further set of diagnosis
techniques and definition of key priorities for achieving a better performance on social practice more strategic,
systematic, empowering, effective and efficient.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular terá uma orientação essencialmente prática, de modo a que os estudantes possam explorar e
saber aplicar as ferramentas de diagnóstico e registo. Nesta óptica, as estratégias de simulação, a análise de projetos
e registos audiovisuais, bem como o acesso ao terreno (em articulação com o Estágio I por exemplo) e a construção
de instrumentos de registo constituem-se como estratégias de ensino-aprendizagem a explorar. Em paralelo serão
explorados, pelo docente, os grandes debates e conceitos associados à abordagem territorial e as respectivas
conexões políticas e económicas.
A avaliação periódica comportará uma frequência (50% da nota final), e um diagnóstico territorial pressupondo uma
ancoragem empírica (50% da nota final).
A avaliação final traduz-se num exame cotado para 15 valores (75% da nota final) e num trabalho de análise de um
projecto de intervenção comunitária (25% da nota final).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit will have an essentially practical orientation, so that students can explore and learn to apply the
diagnostic and registry tools. Accordingly, strategies for simulation, analysis of projects and audiovisual recordings,
as well as access to real contexts (in conjunction with Stage I for example) and the construction of instruments for
registration are teaching-learning strategies to explore. It will be explored in parallel, by the teacher, the great debates
and concepts associated with the territorial approach and its political and economic connections.
The periodic evaluation must include a midterm exam (50% of final grade), and a territorial diagnosis assuming an
empirical grounding (50% of final grade).
The final assessment is reflected in an exam quoted for 15 marks (75% of final grade) and an analytical work about a
community intervention project (25% of final grade).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A orientação mais pragmática da unidade curricular pressupõe a previsão de metodologias de ensino centradas na
participação e implicação dos estudantes tendo em vista a aplicação, sempre que possível em contexto real, de
ferramentas de diagnóstico, de registo e de avaliação das dinâmicas territoriais e das intervenções. Nesta ótica, o
espaço da aula constitui-se como um espaço de precisão conceptual e operativa, bem como de reflexão holística
sobre os pressupostos de análise territorial, de aplicação e avaliação de políticas e projectos e de ponderação
objectiva sobre as respectivas dimensões, agentes, finalidades, procedimentos e resultados esperados e
concretizados.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The pragmatic orientation of this curricular unit requires the prediction of teaching methodologies focusing on
participation and involvement of students in order to apply, whenever possible in a real context, diagnostic tools,
registration and evaluation of territorial dynamics and interventions. In this perspective, the class space is itself an
area of conceptual precision, operative and holistic reflection on the assumptions of territorial analysis,
implementation and evaluation of policies and projects and objective balancing on their dimensions, agents, purposes,
procedures and results expected and achieved.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Bacqué, M.H., Rey, H. & Sintomer Y. (eds.)(2004). Gestion de proximité et démocratie participative : les nouveaux
paradigmes de l’action publique ?Paris:Découverte.
CEFAI D. & al. (2001). Les formes de l’action collective. Mobilisations dans des arènes publiques. Paris, Éd.l’EHESS.
EQUAL (2008).Histórias de Sucesso de Inovação Social : Lisboa/Gab. Equal.
Gret, M. & Sintomer Y. (2003). Porto Alegre. Learning Lessons from a Democratic Experiment. London: Zed Books.
GUERRA, I. C.(2002). Fundamentos e processos de uma sociologia de acção.Cascais:Principia.
LE GALÈS P. & al. (org.), « Partenariats contre l’exclusion ». Pôle Sud,Revue de Science Politique de l’Europe
Méridionale, nº 12, 2000.
ONU (2009). Case Studies on Community Participation. Regional Trends, issues and practices in rural poverty
reduction. ESCAP.
Sintomer, Y. (2003). Development of Democratic Citizenship and Responsive Leadership at Local Level », F.Report,
International Conference, Dec.2002,Council of Europe.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=457edaf7-fd85-858e-dc1d-4f26ed01170f&formId=b4deb080-0e96-7e05-600… 199/208

23/01/2020

ACEF/1112/0110157 — Guião para a auto-avaliação

Mapa XIV - Acompanhamento Social e Gestão de Caso/ Social Support and Case Management (Opção/Option)
10.4.1.1. Unidade curricular:
Acompanhamento Social e Gestão de Caso/ Social Support and Case Management (Opção/Option)
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Clara Maria Rodrigues Cruz Silva Santos (Regência/ sem aulas) (regency/ without classes)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Jacqueline Ferreira Marques - PT- 37,5
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Jacqueline Ferreira Marques - PT- 37,5
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Unidade Curricular “Acompanhamento Social e Gestão de Caso” visa conhecer e aprofundar os fundamentos
teóricos e práticos do processo de intervenção social do Serviço Social face à complexificação social e económica,
bem como à necessidade de criar novos mecanismos de apoio e intervenção social mais adequados a estas procuras
sociais. Neste sentido existe um enfoque nas competências práticas do Assistente Social, nomeadamente na sua
relação com o cidadão enquadrado nas novas diretrizes das politicas e medidas sociais, bem como pela influência de
novos modelos de intervenção social, como é o caso do modelo de gestão de caso.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Curricular Unit "Social Support and Case Management" seeks to know and to deepen the theoretical foundations
and practical process of Social Work intervention in. Face to the increasing social and economical complexity as well
as the need to create new mechanisms of social support and more appropriate intervention to new society demands. In
this sense it is focus on social worker practical skills, particularly in his relationship with the citizen framed by new
social policies guidelines and social measures, as well as the influence of new models of social intervention, such as
the model of case management.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O Acompanhamento Social: Princípios e Fundamentos
-Novas configurações e exigências do acompanhamento social
-Diferenças e complementaridades entre acompanhamento e seguimento social
-Processos de contratualização: pressupostos e paradoxos
-Relação Acompanhamento social / políticas sociais personalizadas
-A construção de planos de intervenção e acompanhamento social para públicos diferenciados
2 O Modelo de Gestão de Caso
-Características do modelo e distinção do casework
-Gestão de caso e mediação social
-A figura de “gestor de caso”: contextos e papéis
- Quadro Metodológico
- Perspectivas futuras da intervenção, acompanhamento e gestão de Caso em Serviço Social

10.4.1.5. Syllabus:
1. The Social Support: Principles and Foundations
-New settings and requirements of social support
-Differences and complementarities between social following and social support
-Contracting processes, assumptions and paradoxes
- Relationship between social support and personalized social policies
-Building plans and social support for different populations
2 The Case Management Model
-Distinguishing features of the case management model and the casework model
Case-management and social mediation
-The figure of "case manager": contexts and roles
- Methodological framework
- Future perspectives of intervention, monitoring and case management in Social work
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
De acordo com os objectivos descritos, a presente unidade curricular aliada ao “saber-fazer” pretende proporcionar
uma reflexão mais aprofundada sobre a modernização da intervenção social em Serviço Social através da utilização de
dois métodos centrais à prática profissional: O acompanhamento Social e a Gestão de Caso. De facto estes dois
métodos são utilizados quotidianamente e encontram-se presentes em diversos regulamentos da prática profissional
nos campos da segurança social, saúde, justiça, trabalho/emprego, entre outos. Nesta senda é importante dotar a
formação de Serviço social com os fundamentos teóricos, processuais e metodológicos que enquadrem este enfoque
da prática profissional. Esta preocupação encontra-se presente em toda a construção dos conteúdos programáticos.
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10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
According to the objectives described, the present curricular unit concerned with the 'know-how "aims to provide a
further reflection on social intervention modernization in Social Work by using two methods of the professional
practice: Social Support and Social Case Management. In fact the two methods are used daily and are found in several
regulations of professional practice in the fields of social security, health, justice, labor / employment, among others.
In this sense, it is important to provide the training of Social work with the theoretical, methodological and procedural
qualify for it positive approach to professional practice. This concern is present throughout the construction of the
syllabus.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Em cada módulo, procurar-se-á efectivar a seguinte metodologia de ensino:
• Exposição / informação dos conteúdos teórico-operativos por parte do docente;
• Análise e debate em torno de textos e documentos;
• Apresentação de casos práticos com especial relevo para a participação do aluno;
• Trabalho de grupo, apresentação e discussão em plenário dos diferentes temas da Unidade Curricular.
Métodos de avaliação
- Trabalho de investigação/Research work;, com uma percentagem de 50% da nota final
- Frequência/Midterm exam; com uma percentagem de 50% da nota final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In each module, an attempt is made to effect the following approach:
• Exhibition / theoretical information content of operating by the teacher;
• Analysis and debate around the texts and documents;
• Presentation of case studies with particular emphasis on student participation;
• Working group, presentation and plenary discussion of various topics on the Course
Evaluation Method:
a) Research Work with a percentage of 50 to the final grade
b) Midterm Exam with a percentage of 50 to the final grade
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino possuem uma componente teórica e prática com principal ênfase para a participação e
envolvimento do aluno, uma vez que os objectivos da unidade curricular englobam, igualmente uma relação entre a
teoria e a prática profissional que unicamente poderá ser apreendida com a junção destas duas componentes. Este
método (quer de ensino quer de avaliação) visa a aquisição das seguintes competências por parte dos alunos:
1) Planear a intervenção em Serviço Social nos domínios do Acompanhamento Social e na Gestão de Caso
Aconselhamento;
2); Aplicar os instrumentos técnicos na intervenção social
3) Desenvolver a capacidade de análise crítica e desenvolvimento de estratégias de reforço da autonomia do aluno
4) Dominar e aplicar uma linguagem científica: correcta identificação, contextualização e explicitação dos
instrumentos de intervenção social.
5) Alargar o debate teórico-metodológico
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods have a theoretical and practice dimension with main emphasis on the student participation and
involvement, since the targets of the course unit include also a relationship between theory and practice that can only
be understood with the addition of these two components.
This method (either of teaching or of evaluation) aims at the acquisition of the following skills by the students:
1) To plan the intervention in Social Work in the fields of Social Support and and Case Management
2) Apply the technical instruments in social intervention
3) Develop the ability to review and develop strategies to strengthen the autonomy of the student
4) Mastering and applying a scientific language: proper identification, contextualization and explanation of the
instruments of social intervention.
5) Extend the theoretical and methodological discussions
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Adams, R; Dominelli, L; Payne, M (2011), Critical Practice in Social Work. London: Palgrave.
Albuquerque, C. (2010). Singularização da acção pública e acompanhamento social. Direito e Cidadania «Política
Social e Cidadania», CV, Ano XI, nº 30, nº Especial, 67-85.
Hoven, V. (2003), “Teorias da Intervenção Social”, In Rodrigues, F. (coord.), Poor People, Frankfurt: Peter Lang.
Ranquet, M (2007) Los modelos en Trabajo Social. Intervención com personas y famílias. Madrid: Ed. Siglo.
Robertis, C (2005) Metodologia de La Intervención en Trabajo Social. Buenos Aires: Lumen Humanitas.
Santos, C (2011) Os modelos de intervenção em Serviço Social: uma análise prática-reflexiva dos modelos de Gestão
de Caso (case management) e modelo de Social Advocacy. Colóquio Internacional de Serviço Social Desafios do
Serviço Social. Universidade dos Açores: Açores.
Viscarrett, J (2007) Modelos y métodos de intervención en Trabajo Social. Madrid: Alianza Editorial.
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Mapa XIV - Projetos de Empreendedorismo Social/ Social Entrepreneurship Projects (Opção/ Option)
10.4.1.1. Unidade curricular:
Projetos de Empreendedorismo Social/ Social Entrepreneurship Projects (Opção/ Option)
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque - TP-18,75
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Clara Maria Rodrigues Cruz Silva Santos - TP- 18,75
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Clara Maria Rodrigues Cruz Silva Santos - TP- 18,75
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular constitui-se como uma introdução ao universo do empreendedorismo social como uma estratégia
actual e inovadora de resposta a problemas complexos e transversais. Assim, constituem-se como objectivos, por um
lado, a compreensão: do conceito e práticas de empreendedorismo social; das dinâmicas de inovação e dos factores
inerentes a boas práticas e aos factores de (in) sucesso das iniciativas e, por outro, a análise de experiências e
projectos de empreendedorismo de cariz social, bem como da produção de valor que lhes está associada. Pretende-se
deste modo que os estudantes sejam capazes de identificar projectos e iniciativas de empreendedorismo social, de
compreender a sua especificidade e importância e de operacionalizar alternativas de resposta, ancoradas num
pressuposto de inovação social e económica, a problemáticas atuais diversas.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit is established as an introduction to social entrepreneurship universe as a current strategy and
innovative answer to complex and cross problems. Thus, the objectives to achieve are, firstly, to understand: the
concept and practice of social entrepreneurship, innovation dynamics and factors inherent to good practices and the
factors of (un) successful initiatives and, secondly, the analysis of experiments and projects in social
entrepreneurship, as well as the production of value attached to them. It is intended in this way that students are able
to identify social entrepreneurship projects and initiatives, to understand its importance and specificity and to
operationalize response options, anchored on an assumption of social and economic innovation, to various current
issues.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Empreendedorismo Social
Conceito, experiências e projectos
Políticas e iniciativas de apoio à inovação e empreendedorismo
2.Modelização da Inovação Social
O Ciclo da Inovação
Impacto social e boas práticas
Factores críticos de (in)sucesso na implementação das iniciativas.
3.Projetos e iniciativas de empreendedorismo social
Concepção e especificidades
Dimensão estratégica e produção de valor social
Empreendedorismo social, economia e inclusão
Empreendedorismo e desenvolvimento
Processos de avaliação e scaling-up

10.4.1.5. Syllabus:
1. Social Entrepreneurship
Concepts, experiences and projects
Policies and initiatives to support innovation and entrepreneurship
2.Modeling of Social Innovation
The Cycle of Innovation
Social impact and good practices
Critical factors of (un) successful implementation of initiatives.
3.Projects and initiatives of social entrepreneurship
Design and specificities
Strategic dimension and production of social value
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Social entrepreneurship, economics and inclusion
Entrepreneurship and development
Evaluation process and scaling-up

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular procura agregar um conhecimento global sobre as especificidades, políticas e pressupostos
inerentes às iniciativas e projectos de empreendedorismo social, patente nos dois primeiros pontos do programa, e
um conhecimento mais concreto e operacional das experiências e processos de implementação de iniciativas e
projectos com tais objectivos, patente sobretudo no ponto 3 do programa. Neste pretende-se explicitar as
potencialidades e limites das acções empreendedoras na resposta a questões estruturais como o desemprego e a
pobreza, bem como o seu papel em termos de desenvolvimento social e económico e as possibilidades de
disseminação de boas práticas.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives
The curricular unit seeks to add a global knowledge about the specificities, policies and assumptions inherent in
initiatives and projects of social entrepreneurship, as reflected in the first two points of the program, and a more
concrete and operational knowledge about experiences and processes of implementation of initiatives and projects
with these goals, especially patent in section 3 of the program. On this point it is intended to clarify the potential and
limits of entrepreneurial actions in response to structural issues such as unemployment and poverty, as well as its role
in social and economic development and the possibilities of disseminating good practices.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas combinarão a exposição, discussão e trabalho autónomo dos estudantes, sempre que possível com enfoque
em recursos analíticos e em experiências concretas sobre empreendedorismo social. Serão também convidados
especialistas e empreendedores sociais de reconhecido mérito e desenvolver-se-ão colaborações visando o contacto
dos/as estudantes com o campo prático do empreendedorismo social e o desenvolvimento da intervenção.
A avaliação periódica consiste numa prova de frequência (50% da nota final) sobre os conteúdos leccionados, uma
análise de uma experiência de empreendedorismo social em registo audiovisual (20% da nota final) e uma proposta
devidamente fundamentada de uma iniciativa de empreendedorismo social (Pré projecto) (30% da nota final). A
avaliação final consiste numa prova de exame com todos os conteúdos leccionados e cotada para 20 valores (100%).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes combine exposure, discussion and independent work of students, whenever possible with a focus on
analytics and practical experiences on social entrepreneurship. It’ll also be invited experts and social entrepreneurs
with recognized merit and collaborations will be seeking to assure the contact of the students with the practical field of
social entrepreneurship and the development of the intervention.
The periodical assessment consists of a midterm exam (50% of final grade) on what was taught, an analysis of an
experiment in social entrepreneurship in an audiovisual record (20% of final grade) and a duly substantiated proposal
of a social entrepreneurship initiative (pre-draft) (30% of final grade). The final evaluation is a test for examining all the
contents taught and quoted to 20 (100%).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O programa incide essencialmente sobre a identificação de instrumentos analíticos e sua aplicação na análise de
experiências concretas de empreendedorismo social tendo em conta os processos de inovação, desenvolvimento e
amplificação das experiências e seus impactos, seus discursos e seus actores.
Considerando pois que os estudantes deverão conhecer e aplicar as metodologias de análise e de intervenção no
campo do empreendedorismo social e refletir sobre os perfis e papéis dos atores sociais intervenientes e sobre o
papel desempenhado por profissionais sociais nestes contextos, as metodologias de ensino-aprendizagem visam
estimular a capacidade de iniciativa, de reflexão crítica e de criatividade na forma como a realidade social e económica
é analisada e abordada.
Assim, os alunos serão estimulados ao nível das suas competências analíticas e auto-reflexivas e da autonomia,
iniciativa e espírito de colaboração, que enformam o discurso e a prática do empreendedorismo social e que se
traduzirão, por exemplo, em debates e na elaboração de uma proposta final de uma iniciativa de empreendedorismo
social apresentada à turma.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The program focuses on the identification of analytical tools and their application in the analysis of concrete
experiences of social entrepreneurship, taking into account the processes of innovation, development and
amplification of the experiments and their impacts, their discourses and their actors.
Considering therefore that students should know and apply the methods of analysis and intervention in the field of
social entrepreneurship and reflect on the profiles and roles of social actors involved and the role played by social
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professionals in these contexts, the teaching-learning methodologies aim to stimulate the capacity for initiative,
creativity and critical reflection on how the economic and social life is analyzed and discussed.
Thus, students will be encouraged at the level of analytical skills, self-reflexivity and autonomy, initiative and spirit of
cooperation, shaping the discourse and practice of social entrepreneurship and that will be reflected, for example, in
discussions and preparation of a final proposal for a social entrepreneurship initiative presented to the class.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
ASHOKA Empreendedores Sociais & McKinsey & Co. Empreendimentos Sociais Sustentáveis: Como elaborar planos
de negócio para organizações sociais. São Paulo: Peirópolis, 2001
BORNSTEIN, D. Como Mudar o Mundo: Os Empreendedores Sociais e o Poder de Novas Ideias, Afragide: Estrela Polar,
2007.
BOTTING, N. e NORTON, M. Complete Fundraising Handbook, London: Directory of Social Change, 2007
DUCLOS, Hélène. Evaluer l'utilité sociale de son activité - Conduire une démarche d'auto-évaluation, Les Cahiers de
L’AVISE, N.5, 2007
ELKINGTON, John e HARTIGAN, Pamela.Empreendedores Sociais, R. de Janeiro: Campus, 2009
ROCHE, Chris. Avaliação de Impacto dos trabalhos de ONGs, São Paulo: Cortez; Associação Brasileira de ONG, 2002.
STEYAERT, Chris e HJORTH, Daniel. Entrepreneurship as social change: a third movements in entrepreneurship book.
2006. [COP-1878]
Universidade Cooperativa Europeia. "O Referencial Europeu do Empresário Social": UCE, 2003.
http://www4.fe.uc.pt/cec/ucereferencial.pdf

Mapa XIV - Gestão de Organizações do Terceiro Sector/ Management of Third Sector Organizations (Opção/ Option)
10.4.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Organizações do Terceiro Sector/ Management of Third Sector Organizations (Opção/ Option)
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Clara Maria Rodrigues Cruz Silva Santos - TP- 18,75
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Jacqueline Ferreira Marques - TP- 18,75
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Jacqueline Ferreira Marques - TP- 18,75
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Unidade Curricular tem como objectivos familiarizar os alunos com a natureza e as actividades desenvolvidas pelas
organizações do Terceiro Setor, consciencializando-os para o tipo e a importância da intervenção do Serviço Social
nesse domínio, com realce para a sua actuação democrática e para o aprofundamento das dimensões social,
económica e política. Por último, pretende-se aprofundar os aspectos metodológicos e instrumentais de acção
profissional nas organizações do terceiro sector, nomeadamente as que se referem com a gestão de equipas e
processos de liderança, instrumentos de gestão e mecanismos de avaliação.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Curricular Unit aims to familiarize students with the nature and activities carried out by Third Sector organizations,
promoting their awareness to the type and importance of social work intervention on this domain, specially its
performance and the democratic deepening of the social, economic and political dimensions. Finally, it is intended to
deepen the methodological and instrumental tools engaged on the professional action in third sector organizations,
particularly those relating to team management and leadership processes, management and evaluation mechanisms.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I. –. O Terceiro Sector: identidade e organizações
-Identidade e Orgânica
-O Estado e as organizações do terceiro sector: dependências e construção da autonomia
-Tipologia de Organizações do Terceiro Setor: especificidades e papéis
-Natureza das organizações e respectivas actividades
-Dimensão Social, Politica e Económica das Organizações do terceiro setor
Módulo II. –.Práticas de Gestão no Terceiro Sector
-Administração do Terceiro Setor
-Modelos e Processos de Gestão das OTS
-Gestão de Equipas
-Sustentabilidade económica e valores de solidariedade
Módulo IV – O Serviço Social na Gestão Social do terceiro Sector
-Gestão do quotidiano
-A mediação e a negociação como competências estruturantes
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10.4.1.5. Syllabus:
Module I. -. The Third Sector: Identity and Organizations
-Identity and organic
-The state and the third sector organizations: dependencies and construction of autonomy
-Third Sector Organizations tipology: specificities and roles
-Nature of organizations and its activities
-Social, Political and Economical Dimension of third sector organizations
Module II. -. Management Practices in the Third Sector
- Management of the Third Sector
- Models and Processes of Management
-Management of teams
-Economic sustainability and solidarity values
Module IV - The Social Work in Social in the Management of the Third Sector organizations
-Day to day management
-Mediation and negotiation as structuring competences
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A Unidade Curricular de Gestão de organizações do Terceiro Sector em estreita coerência com os seus objectivos
apresenta uma estrutura curricular que parte de temas, inicialmente, mais conceptuais e analíticos de forma a
proporcionar a compreensão por parte do aluno da tipologia e importância destas organizações na sociedade actual
para no Módulo II e III apresentar de forma mais instrumental e operativa os processos , dinâmicas e instrumentos de
gestão destas organizações. Num último módulo (módulo IV) pretende-se, de acordo com os propósitos da uc e da
licenciatura em Serviço Social, enquadrar o tema, numa perspectiva, mais concreta e tendo em conta as finalidades do
Serviço Social discutir a importância e papel do Serviço Social no terceiro sector e o seu enquadramento profissional
e metodológico.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The Curricular Unit Management of Third Sector Organizations in close consistency with its objectives presents a
curricular structure of the issues, initially, more conceptual and analytical in order to provide an understanding by the
students of its typology and importance in today's society. In the Module II and III it presents, in a more instrumental
and operational way, the processes, the dynamics and the management tools of these organizations. In the last module
(module IV) it intends, in accordance with the purposes of the c. unit and the degree in Social Work, to place the theme
in a more concrete perspective and with regard to the purposes of Social Work to discuss the importance of the third
sector in social work and its professional and methodological framework.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Em cada módulo, procurar-se-á efectivar a seguinte metodologia de ensino:
• Exposição / informação dos conteúdos teórico-operativos por parte do docente;
• Análise e debate em torno de textos e documentos;
• Apresentação de casos práticos com especial relevo para a participação do aluno;
• Trabalho de grupo, apresentação e discussão em plenário dos diferentes temas da Unidade Curricular.
Métodos de avaliação
- Trabalho de investigação/Research work;, com uma percentagem de 50% da nota final
- Frequência/Midterm exam; com uma percentagem de 50% da nota final.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In each module, an attempt is made to effect the following approach:
• Exhibition / theoretical information content of operating by the teacher;
• Analysis and debate around the texts and documents;
• Presentation of case studies with particular emphasis on student participation;
• Working group, presentation and plenary discussion of various topics on the Course
Evaluation Method:
a) Research Work with a percentage of 50 of the final grade
b) Midterm Exam with a percentage of 50 of the final grade
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino possuem uma componente teórica e prática com principal ênfase para a participação e
envolvimento do aluno, uma vez que os objectivos da unidade curricular englobam, igualmente uma relação entre a
teoria e a prática profissional que unicamente poderá ser apreendida com a junção destas duas componentes. Este
método (quer de ensino quer de avaliação) visa a aquisição das seguintes competências por parte dos alunos:
1) Delimitar o campo teórico e prático das organizações do terceiro sector
2) Promover a consciência crítica dos alunos para esta área de intervenção do profissional do Serviço Social com
realce para a sua actuação democrática
3) Preparar os estudantes para a gestão de organizações do terceiro sector utilizando processos e instrumentos
sociais e económicos
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4) Desenvolver a capacidade de análise crítica e desenvolvimento de estratégias de reforço da autonomia do aluno
5) Dominar e aplicar uma linguagem científica: correcta identificação, contextualização e explicitação dos
instrumentos de intervenção social.
6) Alargar o debate teórico-metodológico
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods have a theoretical and practice dimension with main emphasis on the student participation and
involvement, since the targets of the course unit include also a relationship between theory and practice that can only
be understood with the addition of these two components.
This method (either of teaching or of evaluation) aims at the acquisition of the following skills by the students:
1) Circumscribing the theoretical and practical field of the third sector organizations
2) Promoting critical consciousness of students in this area of scientific expertise and professional social work with
emphasis to its democratic action
3) Prepare students for the management of third sector organizations using social and economic processes and
instruments
4) Develop the ability to review and develop strategies to strengthen the autonomy of the student
5) Mastering and applying a scientific language: proper identification, contextualization and explanation of the
instruments of social intervention
6) Extend the theoretical and methodological discussions
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Andion, C. (1998) Gestão em organizações da economia solidária: contornos de uma problemática, in Revista de
Administração Pública, 32(1): 7-25. Rio de Janeiro: FGV.
Ferreira, S (2009) A intervenção estratégica do terceiro sector in Revista Critica de Ciências Sociais, 84 , pp 169-193.
Coimbra: CES
França, G.; Laville (2004).A economia solidária: uma abordagem internacional. Porto Alegre: UFRGS.
Giager, L (2009) Constryendo diálogos en torno a la economia solidária in Revista Critica de Ciências Sociais, 84 , pp
81-101 Coimbra: CES
Lawler, J & Bilson, A (2010) Social Work Management and LeaderShip: Managing Complexity with Creativity. London:
Routledge.
Montano, C. (2005) Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção social. São Paulo:
Cortez.

Mapa XIV - Vulnerabilidade e Processos de Capacitação/ Vulnerability and Capability Processes (Opção/ Option)
10.4.1.1. Unidade curricular:
Vulnerabilidade e Processos de Capacitação/ Vulnerability and Capability Processes (Opção/ Option)
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Pinto Albuquerque; TP-18,75
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra; TP-18.75
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Joana Carla Marques Vale Mendes Guerra; TP-18.75
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Na unidade curricular de Vulnerabilidade e Processos de Capacitação (Opcional) pretende-se aprofundar
conhecimentos adquiridos em outras unidades curriculares obrigatórias, nomeadamente, Contextos Sociais de
Desigualdades e Exclusão. Deste modo, é valorizada uma abordagem centrada na compreensão de dinâmicas de
vulnerabilidade e na discussão crítica de políticas centradas em lógicas de mera capacitação individual. No final da
unidade curricular o estudante deve conseguir: explicitar a complexidade dos fenómenos de vulnerabilidade e a sua
conexão com os contextos de acção; compreender e discutir a relação entre vulnerabilidade e sofrimento social e
explicar a sua relevância nas sociedades atuais; compreender e explicar as potencialidades, limites e efeitos
perversos das políticas individualizadas orientadas para a capacitação.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit of Vulnerability and Capability Processes (Optional) aims to deepen the knowledge acquired in
other obligatory subjects namely Social Contexts of Inequalities and Exclusion. Thus, it is a valuable approach in
understanding the dynamics of vulnerability and critical discussion of policies focusing on a mere logic of individual
empowerment. At the end of the c. unit the student should be able to: explain the complexity of the vulnerability
phenomena and its connection to the contexts of action, understand and discuss the relationship between
vulnerability and social suffering and explain its relevance in contemporary societies, understand and explain the
potential, limits and perverse effects of policies aimed at individualized training
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Vulnerabilidade e Sofrimento Social
Conceito e dinâmica de vulnerabilidade nas sociedades contemporâneas
A noção complexa de sofrimento social e a sua relevância social, política, económica e pessoal
Estados e situações de vulnerabilidade: as dissociações do “eu” e entre o “eu” e o “nós”
Vulnerabilidade e laço social: a função de “religação negociada” do S. Social
2.Políticas públicas e práticas de capacitação
A lógica da personalização da intervenção: entre responsabilidade e responsabilização
Políticas de capacitação e ativação no contexto nacional e europeu
Os limites da construção de competências e as dinâmicas de inclusão
A multidimensionalidade da capacitação: as estruturas de oportunidades e os activos pessoais, familiares e
comunitários
3.Práticas de capacitação no contexto da intervenção social: constrangimentos, potencialidades e limites
Abordagem da capacitação e empowerment
Contextos e práticas de capacitação pessoal e social (Educação de adultos e formação…)
10.4.1.5. Syllabus:
1.Vulnerability and Social Suffering
Concept and dynamics of vulnerability in contemporary societies
The complex notion of social suffering and its social, political, economic and personal relevance
States and situations of vulnerability: the dissociation of the "I" and between "I" and "us"
Vulnerability and social bond: the role of " negotiated rewiring “of Social Work practice
2.Public Policies and capabilities practices
The logic of the personalization of intervention: between responsibility and being responsible
Capabilities and activation policies in the national and European levels
The limits of skills construction and the dynamics of inclusion
The multidimensionality of capabilities: opportunity structures and the personal, family and community assets
3.Capabilities practices in the context of social intervention: constraints, potentials and limits
Capabilities approach and empowerment
Contexts and practices of capacitation (Adult education and training…)
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos curriculares procuram assegurar, em consonância com os objectivos, uma abordagem mais concetual
(ponto 1 do programa) e analítica (ponto 1 e ponto 2), com uma dimensão mais operativa centrada no modo como
práticas de capacitação se consubstanciam em contextos de intervenção social (ponto 3 de programa).

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus seeks to ensure, in line with the objectives, a conceptual approach (section 1 of the program) and an
analytical one (point 1 and point 2), with an operational dimension more focused on how training practices are
embodied in intervention social contexts (section 3o the program).
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular procura conciliar metodologias de ensino mais expositivas com metodologias mais interactivas
orientadas para a análise e discussão de textos, casos práticos e planos de acompanhamento individualizado.
Avaliação:
A avaliação periódica pressupõe a realização de duas frequências (50% da nota final) e análise de um caso prático
com proposição de plano de intervenção e acompanhamento (25% da nota final).
A avaliação final enquadra a realização de um exame final (100%).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit seeks to reconcile more expository teaching methods with interactive-oriented methodologies
centered on the analysis and discussion of texts, case studies and plans of individualized monitoring.
-Evaluation:
Periodic assessment assumes the realization of two midterm exams (75% of final grade) and an analysis of a case
study, proposing a plan of intervention and follow-up (25% of final grade).
The final evaluation fits a final exam (100%).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A compreensão das dinâmicas de vulnerabilidade pressupõe a utilização de estratégias de ensino-aprendizagem que
permitam explicitar e discutir a sua complexidade e multidimensionalidade. Deste modo são privilegiados momentos
de discussão crítica em torno de casos e processos de intervenção de modo a identificar e compreender as
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=457edaf7-fd85-858e-dc1d-4f26ed01170f&formId=b4deb080-0e96-7e05-600… 207/208

23/01/2020

ACEF/1112/0110157 — Guião para a auto-avaliação

ambiguidades, potencialidades e efeitos perversos dos mesmos. A análise crítica e a exploração das medidas e
políticas centradas na capacitação e os limiares e constrangimentos associados ao empowerment constituir-se-ão
como eixos estruturantes dos debates a desenvolver em cada aula.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Understanding the dynamics of vulnerability requires the use of teaching and learning strategies that allow to explain
and discuss its complexity and multidimensionality. Thus are privileged moments of critical discussion around cases
and intervention processes to identify and understand its ambiguities, potential and adverse effects of the same. A
critical analysis and exploitation of the measures and policies focused on capacitation and the thresholds and
constraints associated with empowerment will be set up as the structuring axis of the debates to be developed in each
class.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
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