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Fundamentação 
da proposta: 

A mutação de paradigma que temos vindo a observar cada vez mais, ao longo das 
últimas décadas, na área da saúde dá ênfase a uma medicina modernizada não 
apenas no que diz respeito aos avanços tecnológicos, mas também pela sua 
dimensão cada vez mais humanizante, inter, multi e transdisciplinar (Cortês1, 
2017). A saúde está longe de ser uma área exclusiva da “biomedicina”, assumindo-
se, desde sempre, como um “fenómeno social”, tendo uma natureza cultural, 
biopsicossocial e espiritual (Cortês2, 2015). 
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FICHA DE UNIDADE CURRICULAR 

Nome (pt):   

Seminário de prática diferenciada no campo de intervenção do 

Serviço Social na Saúde.  

 

Name (en): Seminar of differentiated practice in the field of intervention of 

Social Work 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 x 3.º Ciclo   

Língua(s) de ensino: Português 

Tipo:  Semestral 

Horas de Contacto:  

Teóricas (T): 0.0  

Teóricas-Práticas (TP): 12 

Laboratório (PL): 0.0  

                                                 
1 Tese Doutoramento em Serviço Social Alexandra Cortês/2017 (ISCTE – IUL) 
2 (Cortês, 2015) – Trata-se de um texto produzido pela investigadora, porém, não foi oficialmente publicado como 

um CIES e-Working Paper (2015), nem em nenhum outro formato on-line ou qualquer outro tipo de publicação sob 

autorização da autora 
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Seminário (S): 24 

Trabalho de Campo (TC): 20 

Estágio (E) : 0.0 h  

Orientação Tutorial (OT): 8 

Outras (O): 0.0  

Horas de Trabalho Total (Horas de Contacto + Trabalho Autónomo): (24h (S) + 12 (TP) +20 h (TC) + 8 (T) = 

57h + 93h = 150h 

No FÉNIX os campos acima são editáveis exclusivamente pela Gestão Curricular 

 
Pt En 
Pré-requisitos (1000 caracteres):  Pre-requisites: 

  
 

Objetivos Gerais (1000 caracteres): Objectives: 

 

Inovar as metodologias de trabalho 

interdisciplinar, interprofissional e em 

rede /parceria, entre a unidade prestadora 

de cuidados de saúde e as unidades de 

cuidados sociais. 
 

 

Innovate the methodologies of 

interdisciplinary, interprofessional and 

network / partnership work between the 

health care unit and the social care units. 

Objetivos de Aprendizagem (1000 caracteres): Learning outcomes: 

 

a) Aprofundar as perspetivas teóricas- 

metodológicas do Serviço Social na 

Saúde ao nível dos modelos de 

intervenção, seus fundamentos e suas 

possibilidades de articulação nos 

diferentes contextos da prática 

profissional; 

b) Identificar as estratégias de 

intervenção individual, com famílias, 

comunidades e organizações, 

consolidando o conhecimento acerca 

da operacionalização das 

metodologias de intervenção 

integrada. 

c) Treinar competências teóricas e 

práticas integradas e avançadas nas 

áreas hospitalares, cuidados 

primários, RNCC e, saúde mental, no 

diagnóstico social e encaminhamento. 

d) Integrar atividades de 

sustentabilidade ecológica e 

ambiental nos planos de intervenção 

do Serviço Social na Saúde. 
 

 

a) To deepen the theoretical and 

methodological perspectives of the Social 

Health Service at the level of intervention 

models, their foundations and their 

possibilities of articulation in the different 

contexts of professional practice; 

 

b) Identify individual intervention 

strategies, with families, communities and 

organizations, consolidating knowledge 

about the operationalization of integrated 

intervention methodologies. 

 

 

c) To train integrated and advanced 

theoretical and practical skills in the areas 

of hospital, primary care, RNCC and 

mental health, in social diagnosis and 

referral. 

d) Integrate activities of ecological and 

environmental sustainability into the 

intervention plans of the Social Work in 

Health. 

Programa (1000 caracteres):  Syllabus: 

 

1. Intervenção em Serviço Social: teorias e 

práticas. Modelos e Metodologias especializadas 

 
1. Intervention in Social Work: theories and practices. 

Models and Specialized Methodologies of Social Service 

in Health. 
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do Serviço Social na Saúde.  

2. Abordagens centradas no sujeito (psicossocial, 

centrada na tarefa, comportamental, intervenção 
em crise). 

3. Abordagem crítica e radical (modelo sistémico e 

ecologista; desenvolvimento social e comunitário). 

4. Capacitação, advocacia social, empowerment e 

Intervenção em rede. 

5. Experienciação do exercício de rede avançada 

em Serviço Social. 

6. Complexidade da prática do assistente social na 
saúde 
 

2. Subject-centered approaches (psychosocial, task-

centered, behavioral, intervention in crisis). 

 

 

3. Critical and radical approach (systemic and ecological 

model, social and community development). 

4. Training, social advocacy, empowerment and 

Networking. 

5. Experience of advanced network exercise in Social 

Work. 

 

6. Complexity of social worker practice in health 

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

Pretende-se que este seminário seja de 

natureza interativa, e com natureza 

essencialmente prática. 
 

Objetivo a) tem correspondência com o P. 

1 do programa. Objetivo b) e c) articulam 

com os P2, 3 e 4 do programa. O Objetivo 

d) corresponde com os pontos do 

programa nº 5 e 6 do programa. 

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

It is intended that this seminar be of an 

interactive nature, and with an essentially 

practical nature. 

 

Objective a) corresponds to P. 1 of the 

program. Objective b) and c) articulate with 

the P2, 3 and 4 of the program. Objective (d) 

corresponds to the points in program No 5 and 

6 of the program. 

 
Processo de avaliação (500 caracteres):  Assessment: 

 

Regime de avaliação continua.  

A avaliação consiste na realização de um 

exercício prático em sala (aplicação de uma 

técnica ou de um modelo) (30%). 

Relatório de estágio (individual), 15 págs. 

mínimo (50%); 

Participação em sala (20%). 
 
Avaliação por exame final 
 

 

Continuous assessment regime. 

The evaluation consists in the realization of a 

practical exercise in room (application of a 

technique or a model) (30%). 

Internship report (individual), 15 pp. 

Minimum (50%); 

Participation in room (20%). 

 
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 

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 
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teóricos e a sua pertinência quando aplicados 

no exercício profissional. 

theoretical contents and their pertinence when 

applied in professional practice. 
Observações:  Observations: 

 

Esta UC, funciona com aulas práticas nas unidades 

de saúde (hospital, centros de saúde, outros), em 

grupos.  

Realização de exercícios com historias sociais 

e discussão formal de casos sociais, para além da 

interação com as equipas multidisciplinares.  

 

 
This UC works with practical classes in health units 
(hospitals, health centers, others) in groups. 
 
Carry out exercises with social histories and formal 
discussion of social cases, in addition to interaction 
with multidisciplinary teams. 

Bibliografia: 

Básica (1000 caracteres) 

 

Adams, Robert, (2008) “Empowerment, participation and social work” (4th edition), Palgrave Macmillan 

Beder, Joan (2006), Hospital Social Work – The Interface of Medicina and Caring, Routledge, Taylor and 

Francis Group. 

Castro, M., Oliveira, L. (2012), “Serviço Social e saúde: Os instrumentos e técnicas em questão, 

Intervenção Social, Lusíada, nº39, Lisboa 

Coppock, Vicki e Bob Dunn (2010) Understanding Social Work Practice in Mental Health, SAGE. 

Publications Ltd. 

Guerra, Inês (2015), O que é o caso social? Estudo sobre a construção do caso social em contexto 

hospitalar, Tese de Doutoramento em Serviço Social, Lisboa, Faculdade de Ciências Humanas, 

Universidade Católica Portuguesa 

Mclaughlin, J. (2015), “Social work in acute hospital settings in Northern Ireland: The views of service 

users, carers and multi-disciplinary professionals”, Journal of social work, Vol 16 (2) 135-154 

Power, S., Gronen, M. (2016), “Pediatric Healthcare Social Work Practice”, em Allen, K e Spitzer, W. 

(2016) Social Work Practice in Healthcare: Advanced Approaches and Emerging Trends, SAGE 

Publications, Inc., pp. 315-356 

Úcar, X. (2010) “El trabajador social entre la complejidad social y las profesiones de 

lo social”. P. 145-153, em RODRIGUEZ, A. RAYA, E.E. (Coords.) Una Europa 

social y plural. Actas del VII Congreso Estatal de las Escuelas Universitarias 

de Trabajo Social 

Complementar (máx. 50 títulos) 

 
Dumoulin, Philipp; Dumont, Régis; Bross, Nicole; Masclet, Georges, (2006 ) « Travailler en réseau, 
méthodes et pratiques en intervention sociale », Ed Dunod,  

Cowles, L. (2003), Social Work in Health Field – A Care Perspective. Nova Iorque, The Haworth Social 

Work Practice Press. 

Monteiro, M. (2010), Vivências dos cuidadores familiares em internamento hospitalar – 

o início da dependência, Dissertação de Mestrado em Ciências da Enfermagem, Porto, 

Universidade do Porto, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar  
 

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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