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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

TEORIA DO SERICÇO SOCIAL CONTEMPORÂNEO  6 ECTS 

THEORY OF CONTEMPORARY SOCIAL WORK  

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Doutoramento em  Serviço Social / 1.º Semestre / 2019-2020  

PhD in Social Work / 1st Semester/ 2019-2020 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Cristina Maria Pinto Albuquerque 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

32 horas 

32 hours 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

Objectivos:  

 Compreender a discutir criticamente o processo de construção do conhecimento 

em Serviço Social na atualidade, nomeadamente os desafios associados à 

articulação entre conhecimento científico, conhecimento prático e conhecimento 

“indígena”; 

 Desenvolver um debate aprofundado sobre a (re)configuração da teoria do Serviço 

S. na contemporaneidade, à luz dos contributos do pensamento e da teoria social 

atual, e respetivas aplicações na prática profissional; 

 Promover um debate aprofundado e uma leitura actual sobre os valores centrais 

do Serviço Social e respectivas influências no quadro da pesquisa e da intervenção. 

No final da uc os doutorandos deverão ser capazes de discutir criticamente as grandes 

orientações científicas e axiológicas contemporâneas e as respetivas implicações para a 

produção de conhecimento e para a prática do Serviço Social. 
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 Critically understand and discuss the process of knowledge construction in Social Work 

at the present time, namely the challenges of coordination between scientific knowledge, 

practical knowledge and "indigenous" knowledge; 

 Develop a profound discussion on the (re) configuration of the theory of S. Work in 

contemporary times, in the light of the contributions of thought and current social 

theory, and respective applications in professional practice; 

 romote a full debate and a current reading on the core values of social work and their 

influences in the context of research and intervention. 

At the end of the curricular unit the doctoral students should be able to critically discuss the 

major scientific and  contemporary axiological orientations and their respective implications for 

the production of knowledge and the practice of social work 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. Construção do conhecimento em Serviço Social 

1.1. As novas configurações e debates sobre as relações entre a teoria e a prática 

profissional: do conhecimento científico aos conhecimentos “indígenas”   

1.2. Associações e dissociações entre Serviço Social e Ciências sociais: questões 

críticas 

2. Teoria do Serviço Social: Debates Contemporâneos Aprofundados 

2.1. Tradições clássicas e críticas: reinterpretações atuais e contributos para a 

compreensão das problemáticas sociais atuais e da ação do SS 

2.2. Por uma teoria integrada do Serviço Social - Novas perspetivas do pensamento 

social e contributos teórico-concetuais para a (re)construção do saber e da 

intervenção do Serviço Social contemporâneo 

3. Revisitar os valores fundamentais do S. Social: agenda ética renovada para o 

conhecimento e para a ação. 

 

1. Construction of knowledge in Social Work 

1.1. The new settings and debates on the relationship between theory and professional 

practice: from the scientific knowledge to the "indigenous" knowledge  

1.2. Association and dissociation between Social Work and Social Sciences: critical issues 

2. Theory of Social Work: Profound Contemporary Debates  

2.1. Classical and critical traditions: current reinterpretations and contributions to the 

understanding of current social issues and the S.W. action 

2.2. An integrated theory of Social Work - New perspectives in social thought and 

theoretical-conceptual  contributions to the (re) construction of knowledge and 

intervention of contemporary social work 
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3. Revisit the core values of S. Work: ethical agenda renewed for knowledge and action 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

A unidade curricular privilegiará a dimensão de debate e análise crítica de textos de 

referência, comportando igualmente momentos de apresentação e aprofundamento de 

conteúdos específicos pelos docentes. Em cada unidade do programa serão desenvolvidos 

fóruns de discussão, ancorados nos objectivos e conteúdos da unidade curricular, 

preparados e dinamizados pelos estudantes em consonância com as preocupações 

analíticas das respectivas teses de doutoramento (a plasmar no projeto de tese a 

apresentar no final do 2ºsemestre). 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

The c. unit will emphasize the debate and critical analysis of reference texts, also behaving 

moments of presentation and deepening of specific content by teachers. In each content of the 

program will be developed discussion forums, anchored on the objectives and contents of the c. 

unit, prepared and energized by the students in line with the analytical concerns of their 

doctoral theses (to shape in the thesis project due at the end of 2nd Semester). 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  
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