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OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
1. Criar um referencial de análise necessário à perspectivação do conhecimento e da prática do Serviço Social à luz do
pensamento crítico.
2. Identificar diversos modelos de prática devolvendo-os à sua historicidade e aos contextos de actuação, considerando as suas
possibilidades e limites na actualidade.
3. Proporcionar o conhecimento e o confronto teórico crítico metodológico entre diferentes perspectivas de pensamento e de
ação.
4. Contribuir para a operacionalização dos modelos da prática, através da utilização de técnicas e da consciencialização de
atitudes, com base na simulação de situações profissionais.
5. Aprofundar conhecimentos, métodos e técnicas para a intervenção profissional, aos níveis das instituições e comunidades,
potenciando a qualidade do diagnóstico e da intervenção, na ótica da dialética singular/coletivo.
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Serviço Social, pensamento crítico e ação profissional no quadro dos problemas sociais contemporâneos.
2. Perspetivas do Serviço Social Crítico e suas implicações teórico-metodológicas e ético-políticas.
3. Princípios, métodos, posturas e finalidades da prática profissional em diferentes correntes do Serviço Social Crítico.
4. Tensões presentes na ação e na investigação.
5. A intervenção profissional: modelos da prática e perspectivas críticas.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
O programa desta unidade curricular visa desenvolver competências teóricas-metodológicas e técnico-operativas adequadas a
uma intervenção informada, de maneira a que o estudante consiga, identificar os problemas, e visualizar o caminho a seguir
para os resolver.
MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
• Exposição do conteúdo programático
• Calendarização dos temas
• Indicações bibliográficas obrigatórias, para cada conteúdo temático
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• Articulação entre exposição do docente e apresentação de temas pelos alunos
• Debate, coletivização e síntese dos conteúdos tratados em cada unidade temática
• Exercícios de operacionalização de métodos, técnicas e posturas profissionais: simulações de entrevistas e outros atos
profissionais no decurso das aulas
• Recurso à colaboração de assistentes sociais e outros profissionais de diferentes áreas de atuação profissional
• Exercícios teórico-práticos em grupo sobre os conteúdos temáticos.
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
As metodologias de ensino combinam aulas expositivas sobre as temáticas em análise, debates, bem como a realização de
trabalhos grupo para consolidação de conhecimento, tendo em vista desenvolver no estudante a reflexão crítica, a participação,
a autonomia, o trabalho em equipa, a apropriação do conhecimento e sua utilização na prática.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
1. Teste escrito, de natureza teórico-prática, na aula, nos períodos de avaliação.
2. Trabalho de grupo sobre um tema do programa (um modelo de intervenção, sua fundamentação teórica e operacionalização
prática)
3. Participação nas aulas através de apresentação do tema de trabalho de grupo e do seu debate e reflexão. Esta participação
na aula sobre os temas do trabalho dos grupos constitui uma das componentes da avaliação deste instrumento.
4. Exame escrito.
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