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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

SEMINÁRIO: TEMAS E DEBATES EM SERVIÇO SOCIAL I 6 ECTS 

SEMINAR: ISSUES AND DEBATES IN SOCIAL WORK I 
 

 

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 / 2020-2021  

PhD in Social Work / 1st Semester/ 2020-2021 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Ana Oliveira 

Francisco José do Nascimento Branco 

Isabel Maria Paula Amado de Freitas Vieira 

 

 

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)                

  

O Seminário de Temas e Debates em Serviço Social I, em consonância com os objetivos a 

prosseguir no primeiro semestre do Curso de Doutoramento pretende promover: 

 Reflexão complexa, em torno dos grandes debates sociais e científicos 

contemporâneos, que sejam considerados essenciais para a fundamentação 

analítica das abordagens privilegiadas no Programa de Doutoramento e para a 

construção reflexiva do objeto de estudo e do respetivo modelo de análise.  

 Identificar e discutir paradigmas e problemáticas, sociais, políticas e económicas, à 

luz dos (novos) dados das sociedades atuais,  
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No final da Unidade Curricular o doutorando deve ser capaz de demonstrar capacidades 

de análise crítica, reflexividade e argumentação adequadas ao objecto de estudo que 

pretende investigar. 

 

The Seminar Themes and Debates in Social Service I, in line with the objectives to pursue in the 

first half of a PhD, aims to promote a  

 complex reflection on the major social and contemporary scientific debates, which are 

considered essential for analytical reasoning of the privileged in the PhD program 

approaches and reflective construction of the object of study and the appropriate 

analysis model.  

 to identify and discuss issues and paradigms, social, political and economic, in the light 

of the (new) current corporate data. 

At the end of the course the doctoral student should be able to demonstrate skills of critical 

analysis, reflexivity and argumentation suitable to the object of study that he aims to investigate. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

Eixos de discussão intimamente articulados: 

1. Processos de re-experimentação e redimensionamento das políticas públicas vs 

leituras complexas da Questão Social contemporânea 

2. “Confiança Activa” e Re-emergência do sujeito na retórica filosófica, política e social 

da actualidade. Implicações na intervenção social 

3. Invisibilidade social e processos de ação: novas complexidades, novos paradigmas, 

novas formas de intervir 

4. Políticas Públicas e Capacitação: análises críticas e novas perspectivas. 

 

Closely articulated discussion points: 

1. Re-trial processes and resizing of public policies vs complex readings of contemporary 

Social Issues 

2. " Active Trust" and Re-emergence of the subject in philosophical political and social 

rhetorics of our time. Implications for social intervention 

3. 3.Invisibility and social action processes: new complexities, new paradigms, new ways to 

intervene 

4. Public Policy and Capacity Building: Critical analysis and new perspectives 
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7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

O Seminário contará com a colaboração de inv., especialistas de reconhecido mérito, 

doutorandos, e outros convidados, de Univ. nacionais e estrangeiras, de modo a assegurar 

a partilha de conhecimentos e de experiências essencial para a construção de um 

pensamento analítico, exigente e multifacetado. Assim sendo, o Seminário centrar-se-á na 

análise de textos, trabalhos de grupo, conferências e debates, privilegiando-se modelos 

interativos de ensino-aprendizagem.  

A avaliação terá por base a participação dos mestrandos nos espaços de contacto coletivo, 

por via da análise e apresentação de textos. 

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

The Seminar will with the collaboration of researchers, specialists of recognized merit, doctoral 

students, and other guests, domestic and foreign universities, to ensure the sharing of knowledge 

and experiences essential to building a thought analytical, demanding and multifaceted. Thus, 

the seminar will focus on the analysis of texts, working groups, conferences and debates, 

privileging interactive models of teaching and learning.  

The evaluation will be based on the participation of masters in the spaces of collective contact, 

through the analysis and presentation of texts. 

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.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

 Doel; Mark & Shardlow, Steven (2012) Modern Social Work Practice. USA: Ashgate 

Editor 

 Santos, Clara; Albuquerque, Cristina & Almeida, Helena (2013)(Org.) Serviço Social: 

Mutações e Desafios. Imprensa da Universidade de Coimbra 

 Reisch, Michael (2014). The Routledge International Handbook of Social Justice. 

USA: Routledge. 

 Faleiros, Vicente P. (2014). Globalização, correlação de forças e serviço social. 

Cortez Editora 

 Sheedy, Martin (2013). Core Themes In Social Work: Power, Poverty, Politics And 

Values. EUA: OUP 


