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Criação de Unidade Curricular  

Fundamentação 
da proposta: 

Esta UC de Boas práticas procura introduzir inovação nas práticas do assistente 
social nas diferentes unidades de intervenção do Serviço Social em contexto de 
Saúde. 

Introduz a preocupação no profissional de refletir sobre a intervenção desenvolvida 

na instituição, no contexto político e na relação com a pessoa. 

Docente 
responsável:  

Jorge Ferreira 

Docência Sónia Guadalupe Abreu 

 

 
FICHA DE UNIDADE CURRICULAR 

Nome (pt):  Boas Práticas & Inovação em Saúde  

Name (en): Good Practices & Innovation in Health 

Créditos ECTS:  6 

Departamento:  Ciência Política e Políticas Públicas 

Escola: Sociologia e Políticas. Públicas 

Curso em que é obrigatória: Pós-graduação Serviço Social na Saúde 

Curso em que é optativa:  

Optativa livre:  

Área científica:  Serviço Social 

Nível:  1.º Ciclo  2.º Ciclo  3.º Ciclo   

Língua(s) de ensino: Portugês 

Tipo:  Semestral 

Horas de Contacto:  

Teóricas (T): 0.0  

Teóricas-Práticas (TP): 20.0  

Laboratório (PL): 0.0  

Seminário (S): 0.0  

Trabalho de Campo (TC): 0.0  

Estágio (E) : 0.0 h  

Orientação Tutorial (OT): 1  

Outras (O): 0.0  

Horas de Trabalho Total (Horas de Contacto + Trabalho Autónomo): 20+1+129 = 150 

No FÉNIX os campos acima são editáveis exclusivamente pela Gestão Curricular 
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Pt En 
Pré-requisitos (1000 caracteres):  Pre-requisites: 

  
 

Objetivos Gerais (1000 caracteres): Objectives: 

- Conhecer boas práticas do Serviço Social na área da 
Saúde 
- Favorecer a reflexividade profissional acerca das 
boas práticas e da inovação em diferentes subáreas e 
contextos de intervenção na área da saúde 
 

- To know good practices of Social Work in 
Health  
 
- To promote professional reflexivity about good 
practices and innovation in different subareas 
and contexts of intervention in the health area 

Objetivos de Aprendizagem (1000 caracteres): Learning outcomes: 

- Capacidade de refletir e inovar a prática no âmbito 
das unidades de saúde; 
 
- Aplicar indicadores de boas-práticas na intervenção 
social nos diferentes contextos de atuação na saúde; 
 
- Avaliar a prática segundo os standards de qualidade. 
 

- Ability to reflect and innovate the practice 
within the health units; 
 
- Apply good practice indicators in social 
intervention in the different contexts of action in 
health; 
 
- Evaluate the practice according to the quality 
standards. 

Programa (1000 caracteres):  Syllabus: 

1. Ideias-chave na construção social da saúde e da 
doença 
2. Boas práticas em Serviço Social na área da saúde 
nos diferentes níveis de cuidados e áreas de 
intervenção. 
2.1. O triângulo basilar de uma boa prática em Serviço 
Social 
2.2. Análise de boas práticas do Serviço Social em 
Cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares, 
cuidados continuados, cuidados paliativos, intervenção 
precoce, reabilitação, saúde materna, saúde infantil, 
doença crónica, oncologia, saúde mental e 
dependências. 
2.3. Boas práticas com famílias e redes de suporte 
social na área da saúde 
3. Inovação em Serviço Social na área da Saúde 
3.1. Tendências na investigação 
3.2. As metodologias participativas  
3.3. Análise crítica de propostas de boas práticas 
inovadoras 
 

1. Key ideas in social construction of health and 
disease 
2. Good practices in Social Work in the 
healthcare area at different levels of care and 
intervention areas. 
2.1. The basic triangle of good practice in 
Social Work 
2.2. Analysis of good practices in Social Work 
in primary healthcare, hospital care, continuous 
care, palliative care, precocious intervention, 
rehabilitation, maternal healthcare, child 
healthcare, chronic diseases, oncology, mental 
health and dependencies. 
2.3. Best practices with families and social 
support networks in the Health field 
3. Innovation in Social Work in Health  
3.1. Trends in research 
3.2. Participatory methodologies 
3.3. Critical review of innovative good practice 
proposals 

Demonstração da coerência dos conteúdos 
programáticos com os objetivos da UC: (1000 

caracteres):  

Demonstration of the syllabus coherence 
with the curricular unit’s objectives: 

O ponto 1 permite fazer um enquadramento 
conceptual. O ponto 2 concretiza o primeiro e segundo 
objetivo. O ponto 3 articula-se fundamentalmente com 
os pontos 3 e o subponto 2.2. 
 

Point 1 provides a conceptual framework. Point 
2 fulfills the first and second objectives. The 
second objective is linked to points 3 and 2.2. 

Processo de avaliação (500 caracteres):  Assessment: 

 

Regime de avaliação periódica. A avaliação 

consiste na realização de um teste escrito (40%) 

uma análise individual sobre uma boa pratica de 

Serviço Social na Saúde. Máximo 4 páginas 

(60%).  
 
Avaliação por exame final 
 

 

Periodic evaluation regime. The evaluation 

consists of performing a written test (40%) 

an individual analysis on a good practice 

of Social Work in Health. Maximum 4 

pages (60%). 

 
Final exam 

Processo de ensino-aprendizagem (500 caracteres):  Teaching methodology: 

- Exposição teórica da matéria em momentos 

relevantes do programa. 

- Theoretical exposition of the subject at 

relevant moments of the program. 
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- Análise e interpretação de documentos pelos 

alunos. 

- Pesquisa de informação por parte dos alunos. 

- Trabalho de campo. 

- Analysis and interpretation of documents 

by students. 

- Research of information by the students. 

- Fieldwork 

Demonstração da coerência das metodologias de 
ensino com os objetivos de aprendizagem da UC: 
(3000 caracteres):  

Demonstration of the coherence between 
the teaching methodologies and the 
learning outcomes: 

O conhecimento faz-se pela partilha e co-construção, o 
que justifica a dimensão expositiva. A reflexividade 
profissional e a análise crítica surgem eminentemente 
da discussão de práticas e de casos de estudo. 

Knowledge results of sharing and co-
construction, which justifies the expository 
dimension. Professional reflexivity and critical 
analysis emerge eminently from the discussion 
of practices and case studies. 
 

Observações:  Observations: 

 
 

 

Bibliografia: 

Básica (1000 caracteres) 

Cowles, L. A. F. (2003). Social Work in the health field – A care perspective (2nd edition). New 
York: The Haworth Press. 

White, S., Fook, J., & Gardner, F. (2006). Critical reflection in health and social care. 
Maidenhead:  Open University Press. 

Carvalho, M. I (coord.) (2012). Serviço Social na Saúde. Lisboa: Pactor. 

 

Complementar (máx. 50 títulos) 

 

 
Direção Geral da Saúde (2006). Manual de Boas Práticas para os Assistentes Sociais da 

Saúde na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Portugal URL: 
http://www.dgs.pt/upload/membro.id/ficheiros/i008206.pdf  

Guadalupe, S. (2011). Anotações cronológicas sobre a trajetória do serviço social no sistema 
de saúde em Portugal [A brief chronology on the trajectory of social work in the health 
system in Portugal]. Serviço Social & Saúde, X (12), 99-126. ISSN: 167-6806. URL: 
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=50186&opt=1   

Guadalupe, S. (2012). A intervenção do serviço social na saúde com famílias e em redes de 
suporte social. In M. I. L. B. Carvalho (Coord.). Serviço Social na Saúde (pp. 183-217). 
Lisboa: Pactor. 

Jones, K, Cooper, B & Ferguson, H. (eds.) (2008). Best Practice in Social Work: Critical 
Perspectives. New York: Palgrave 

Masfret, D.C. (2008). El trabajo social sanitario. Madrid: Siglo XXI de España 

Matos, M. C. (2013). Serviço Social, ética e saúde – Reflexões para o exercício professional. 
São Paulo: Cortez. 

PNSM e APSS (2016). Serviço Social na Saúde Mental. Lisboa: Ed. Ex-Libris. 

Indicar para cada tipo de metodologia adoptada o número de horas totais. Ex. T – 15; PL – 30. (T - Ensino teórico; TP - 
Ensino teórico-prático; PL - Ensino prático e laboratorial; TC - Trabalho de campo; S – Seminário; E – Estágio; OT - 
Orientação tutorial; O - Outra) 
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