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Pré-requisitos (se aplicável): Não se aplica
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
1.

Desenvolver atitudes e posturas profissionais de acordo com os princípios éticos da profissão

2.

Aprofundar a aplicação de métodos e técnicas de intervenção em contexto profissional

3.

Construir, executar e avaliar um projeto de intervenção no âmbito do Serviço Social

4.
Refletir criticamente sobre o processo de estágio curricular e delinear estratégias de superação de
constrangimentos
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. A prática profissional do Assistente Social em contexto organizacional
2. Os referenciais éticos, teóricos e metodológicos do Serviço Social na intervenção em situações sociais concretas
3. A construção, execução e avaliação de um projeto de intervenção em Serviço Social adequado à natureza dos problemas e
potencialidades identificadas no contexto de estágio curricular
4. As competências e estratégias de ação do Assistente Social na relação com os vários interlocutores da esfera de ação
profissional
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
A coerência entre os objetivos desta unidade curricular e os seus conteúdos é demonstrável pela correspondência, articulação e
sequencialidade dos mesmos. Deste modo, é possível constatar o seguinte:
- Conteúdo programático 1. A prática profissional do Assistente Social em contexto organizacional/objetivo 1
- Conteúdo programático 2. Os referenciais éticos, teóricos e metodológicos do Serviço Social na intervenção em situações
sociais concretas/objetivo 2
- Conteúdo programático 3. A construção, execução e avaliação de um projeto de intervenção em Serviço Social adequado à
natureza dos problemas e potencialidades identificadas no contexto de estágio curricular/objetivo 3
- Conteúdo programático 4. As competências e estratégias de ação do Assistente Social na relação com os vários interlocutores
da esfera de ação profissional/objetivo 4
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MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
A avaliação das competências adquiridas nesta unidade curricular é contínua, formativa e sumativa, contemplando:
•
Exploração de temáticas através de métodos expositivos por parte do docente e de dinâmicas de trabalho ativas que
envolvam os estudantes;
•

Simulação e resolução de casos práticos relativos aos conteúdos programáticos, em contexto de sala de aula;

•

Partilha de experiências e apresentação à turma de conclusões de trabalhos realizados em pequenos grupos;

•
Estimulo ao trabalho autónomo orientado para a pesquisa e recolha de informação, posteriormente trabalhada e
apresentada em sala de aula;
•
Recurso a tecnologias de informação, comunicação e multimédia de apoio ao processo de ensino –
aprendizagem
DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS*
As metodologias de ensino aprendizagem e avaliação devem contribuir para o desenvolvimento de competências profissionais,
gerais e específicas, nomeadamente o fomento do trabalho em equipa e o estímulo das capacidades de síntese e
comunicação.
MÉTODOS DE AVALIAÇÃO
Avaliação
1. Relatório escrito de trabalho (individual)
2. Apresentação oral (individual)
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