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Criação de Unidade Curricular  

Fundamentação 
da proposta: 

Com esta UC procuramos introduzir elementos teórico-metodológicos que 
proporcionem a aquisição de conhecimentos para uma intervenção baseada em 
competências, por forma a garantir a especificidade e maior qualidade da prática 
profissional no contexto da Saúde. 

Docente 
responsável:  

Alexandra Cortês  

Docente Alexandra Cortês 

 

 
FICHA DE UNIDADE CURRICULAR 

Nome (pt):  Competências, para a Prática do Serviço Social na Saúde 

Name (en): Competencies for the practice of Health Social Work  

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: Português 

Tipo: Semestral Semestral 

Horas de Contacto:  

Teóricas (T): 0.0  

Teóricas-Práticas (TP): 20.00 

Laboratório (PL): 0.0  

Seminário (S): 0.0  

Trabalho de Campo (TC): 0.0  

Estágio (E) : 0.0 h  

Orientação Tutorial (OT): 1.0  

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: 

Não aplicável  
 

Not applicable 
 

Objetivos Gerais (1000 caracteres): Objectives: 

 

Desenvolver conhecimento, valores e habilidades 
sobre o Serviço Social na Saúde numa perspetiva 
teórico-prática  
 

 
Develop knowledge, values and skills about Health 
Social Work from a theoretical-practical perspective 

Objetivos de Aprendizagem (1000 caracteres): Learning outcomes: 

1.Aprofundar o debate sobre o contexto e papel do 
Serviço Social do domínio da saúde no século XXI  
2.Compreender e analisar o posicionamento do 
Serviço Social na Saúde no quadro das políticas de 
saúde e ação social em Portugal 
3.Compreender as diferentes dimensões do 
conceito de saúde-doença e determinantes sociais 
na saúde e sua inter-relação com o Serviço Social 
4.Identificar e analisar as teorias, metodologias, 
papéis e abordagens da intervenção do Serviço 
Social na Saúde  
5. Compreender a relevância da definição de 
competências na saúde e sua relação com a 
atuação profissional do assistente social  
6.Identificar e analisar as competências do Serviço 
Social na Saúde em diferentes contextos da prática 
no domínio nacional e internacional 

1. Deepen the debate about the context and role of 
Social Work in the field of health in the 21st century 
2. Understand and analyse the position of Social 
Work in Health within the framework of health and 
social policies in Portugal 
3. Understand the different dimensions of the 
concept of health-disease and social determinants 
in health and its interrelation with Social Work 
4. Identify and analyse the theories, methodologies, 
roles and intervention approaches in Health Social 
Work   
5. Understand the relevance of the definition of 
competences in health and its relationship with the 
professional activity of the social worker 
6. Identify and analyse the competences of Health 
Social Work in different contexts of the practice in 
the national and international domain 

Programa (1000 caracteres):  Syllabus: 

1.Dinâmica organizacional do Serviço Social na 
Saúde: 
a) Estrutura/funcionamento/ Políticas de saúde e 
ação social/ especificidades da prática 
2.Processo e método diferenciado da intervenção 
do Serviço Social na Saúde: 
a) Teorias; abordagens e papéis; metodologias; 
ferramentas; estratégias 
b) Especificidades da prática (comunicação em 
saúde; trabalho em equipa; apoio à família; morte e 
luto; determinantes culturais e vulnerabilidades 
sociais…) 
3.Competências profissionais na Saúde: 
a) Abordagem ao conceito de competências 
b) Importância da definição de competências 
c) Competências para a prática do Serviço Social 
na Saúde (perspetiva nacional e internacional): 
Padrões e molduras de competências para a 
prática do Serviço Social na saúde  
4. Especificidades da prática baseada na 
investigação 

1. Organizational Dynamics of Social Work in 
Health: 
a) Structure / Functioning / Health and social 
policies / Practice specificities  
2. Process and differentiated method of Health 
Social Work intervention: 
a) Theories; approaches and roles; methodologies; 
tools; strategies 
b) Practice specificities (health communication, 
teamwork, family support, death and grief, cultural 
determinants and social vulnerabilities ...) 
3. Professional competences in Health: 
a) Approach to the concept of competences 
b) Importance of the definition of competences 
c) Competencies for the practice of Health Social 
Work (national and international perspective): 
Standards of practice and competency frameworks 
4. Specificities of research-based practice 
 

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

O P. 1 a) do programa articula com o objetivo nº 1 
e 4. O P. 2 a) com o objetivo nº 2 e 3. O P. 2 b) 
corresponde ao objetivo nº 3. O P.3 a) e b) tem 
correspondência com o objetivo 5 e 6. O P. 4 
articula com o conjunto dos objetivos. 
 

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

P. 1 (a) of the program is linked to Objectives 1 and 
4. P. 2 (a) for Objective 2 and 3. P. 2 (b) 
corresponds to Objective 3. P.3 a) and b) has 
correspondence with objective 5 and 6. The P. 4 
articulates with the set of objectives. 

 
Processo de avaliação (500 caracteres):  Assessment: 

 

Regime de avaliação periódica. A avaliação 

consiste na realização de um teste escrito 

(60%); 

 
Periodic evaluation regime. The evaluation consists 
of a written test (60%); 
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- Um debate em sala em grupo sobre um 

tópico do programa (40%)  
 
Avaliação por exame final 
 

- A group discussion on a topic of the program 
(40%) 
 
Final exam 

Processo de ensino-aprendizagem (500 
caracteres):  

Teaching methodology: 

- Exposição teórica da matéria em momentos 

relevantes do programa. 

- Análise e interpretação de documentos pelos 

alunos. 

- Pesquisa de informação por parte dos alunos. 

- Trabalho de campo. 
 

- Theoretical exposition of the subject at 

relevant moments of the program. 

- 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: 

A metodologia de ensino é caracterizada por 

exposição e debate, promovendo um método 

reflexivo, expresso nos objetivos do seminário 

aliando o tratamento teórico dos conteúdos 

programáticos associados a uma dimensão 

participativa do estudante com vista á 

compreensão e assimilação dos conteúdos 

teóricos e a sua pertinência quando aplicados 

no exercício profissional. 

The teaching methodology is characterized by 

exposure and debate, promoting a reflexive 

method, expressed in the objectives of the 

seminar combining the theoretical treatment of 

the programmatic contents associated to a 

participatory dimension of the student with a 

view to understanding and assimilation of the 

theoretical contents and their pertinence when 

applied in professional practice. 
Observações:  Observations: 
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Policy, and Research, Springer Publishing Company, New York. 
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(online), consultado em 05.02.2016. Disponível em: 
http://www.socialworkers.org/pubs/code/default.asp. 

 NASW (2004), “Standards for palliative and end of life care”, National Association of Social 
Workers, Washington DC (online), consultado em 06.04.2015. Disponível em: 
https://www.socialworkers.org/practice/bereavement/standards/default.asp. 

 Sidell, Nancy and Denise Smiley (2008), Professional Communication Skills in Social Work, 

Pearson Education, Inc. 
 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Janna+C.+Heyman&search-alias=books&field-author=Janna+C.+Heyman&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Elaine+P.+Congress+DSW&search-alias=books&field-author=Elaine+P.+Congress+DSW&sort=relevancerank
http://www.socialworkers.org/pubs/code/default.asp
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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) 
 
 
 
 
 




