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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

SEMINÁRIO DE PROJETO II – INVESTIGAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 10 ECTS 

PROJECT II – SOCIAL WORK RESEARCH 
 

 

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)              

 

Mestrado -Serviço Social  /2.º Semestre / 2021-2022 

Master’s in Social Work  / 2º. Semester / 2021-2022 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Isabel Maria de Freitas Vieira 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana  

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

▪ Situar os debates atuais em torno das metodologias de investigação e produção do 

conhecimento disciplinar e profissional em Serviço Social. 

▪ Proporcionar a discussão e reflexão teórica a partir dos referenciais das teorias da 

complexidade aplicadas à sistematização de saberes próprios do Serviço Social. 

▪ Fornecer os suportes teóricos e metodológicos, para a articulação dos diversos 

saberes profissionais e disciplinares, com recurso a metodologias qualitativas e 

participativas a partir da construção dos saberes da prática 

▪ Estruturar e fundamentar um argumento em torno de um objeto de estudo, 

partindo da construção de uma problemática em contexto, desenhar o percurso de 
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investigação e estruturação metodológica, realizar a análise de dados e discutir os 

resultados  

 

▪ Identify the current debates around the methodologies and knowledge production in 

Social Work. 

▪ Provide theoretical discussion and reflections about theories of complexity applied to 

specific knowledge of Social Work 

▪ Provide theoretical and methodological support using qualitative and participatory 

methodologies based on the construction of practical knowledge in Social Work 

▪ Design and presentation of the research project and its findings and results. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

▪ Situar os referenciais paradigmáticos e as opções epistemológicas para a utilização 

das metodologias próprias do Serviço Social, na relação sujeito/sujeito e 

sujeito/objeto/mundo. 

▪ Situar a complexidade dos contornos do objeto de estudo em Serviço Social 

▪ Desenhar o mapa conceptual que fundamenta o projeto de investigação; planificar 

e realizar um percurso de investigação-acção reflexiva. 

▪ Questionar as escolhas éticas e as decisões metodológicas na utilização dos 

instrumentos de recolha, análise e divulgação de dados. 

▪ Refletir sobre as práticas de investigação e construção do conhecimento 

profissional, os seus referenciais, os procedimentos e os instrumentos operativos. 

 

▪ Identify the paradigmatic references and epistemological options for the use of social 

work methodologies, in the subject/object/world relationship 

▪ Design the research project, plan and carry out a reflexive research-action course 

▪ Question ethical choices and methodological decisions in the use of data collection, 

analysis and dissemination tools 

▪ Reflect on the research and professional practices, its references, procedures and 

operational instruments 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

O Seminário envolve o recurso a diferentes metodologias: exposições por docentes e 

discentes, apresentações de experiências, comentário de textos, análise de casos e debate, 
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prevendo apresentações seguidas de debate e questionamento coletivo em cada uma das 

sessões.  

A avaliação dos conhecimentos e competências tem por base a apresentação do projeto 

de investigação em aula e a realização de um trabalho escrito individual, que combina 

dimensões teóricas, metodológicas e operativas. O trabalho final é um texto escrito que 

consiste num projeto de investigação e este pode revestir três formatos: uma dissertação 

em torno de uma problemática, o desenho de um projeto de inovação social ou o relato 

fundamentado de um estágio sobre a prática profissional num contexto institucional.  

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

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

The seminar involves the use of different methodologies: presentations by professors and 

students, presentations of experiences, commentary of texts, case analysis and debate, providing 

presentations followed by debate and collective questioning in each of the sessions 

The evaluation of knowledge and skills is based on the presentation of the research project in 

class and the development of an individual paper, which combines theoretical and operative 

dimensions 

The final work is a written text consisting of a research project and it can cover three formats: a 

dissertation on a problem, the design of a social innovation project or the reasoned report of an 

internship on professional practice in an institutional context. 

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   

 

▪ Albuquerque, Cristina; Almeida, Helena e Santos, Clara, 2013, Serviço Social, 

Mutações e Desafios Actuais, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra. 

▪ Albuquerque, Cristina e Arcoverde, Ana Cristina, 2017, Serviço Social 

Contemporâneo, reflexividade e Estratégia, Lisboa, Pactor 

▪ Amado, João (coord..), 2013, Investigação Qualitativa, em Educação, Coimbra, 

Imprensa da Univesridade de Coimbra 

▪ Amaro, Maria Inês, 2015, Urgências e Emergências do Serviço Social, Lisboa, 

Universidade Católica Editora 

▪ André, Graça e Jesus, Antonela (coord.), 2020, Social Work, Human Rigths and 

Intercultural Relations, Universidade Católica Editora (ebook) 

▪ Carvalho, Maria Irene e Pinto, Carla, 2014, Serviço Social, Teorias e Práticas, Lisboa, 

Pactor 
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▪ Carvalho, Maria Irene (coord), 2020, Ser Assistente Social, Retratos da Profissão, 

Lisboa, Pactor 

▪ Coutinho, Clara Pereira, 2013, Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e 

Humanas: Teoria e Prática, Coimbra, Almedina 

▪ D’Cruz, Heather, Jones, Martin, 2004, Social Work Research, Ethical and Political 

Contexts, London, Sage 

▪ Dias, Sónia e Gama, Ana, 2019, Introdução à Investigação Qualitativa em Saúde 

Pública, Lisboa, Almedina 

▪ Engel, Rafael, and Schutt, Russel, 2005, The Practice of Research in Social Work, 

London, Sage 

▪ Flick, Uwe, 2004, Uma Introdução à Pesquisa Qualitativa, Brasil, Bookman 

▪ Guerra, Isabel Carvalho, 2006, Pesquisa qualitativa e análise de conteúdo. Sentidos 

e formas de uso, Lisboa, Princípia  

▪ Lejeune, Christophe, 2019, Manual de Análise Qualitativa, Analisar sem contar nem 

classificar, Lisboa, Edições Piaget 

▪ Nosich, Gerald M., 2011, Aprender a Pensar Criticamente, um manual para 

estudantes de todas as áreas curriculares, Porto, Universidade Católica Editora 

▪ Robertis et al, 2019, A intervenção social de interesse coletivo, Porto, Porto Editora 

▪ Santos, Boaventura de Sousa, 2020, Na Oficina do Sociólogo Artesão, Aulas 

Magistrais, 2011-2016, Coimbra, Almedina 

▪ Santos, Maria e Seabra, Fernando, 2015, Inovação Social e Desenvolvimento, 

Reflexões e estudos de caso, RH Editora 

▪ Stake, Robert E., 2013, A Arte de Investigação com Estudos de Caso, Lisboa, 

Fundação Calouste Gulbenkian, (3.ª edição) 

▪ Teles, Helena, 2020, Serviço Social nas Empresas, Práticas de Responsabilidade 

Social, Lisboa, Pactor 

▪ Trevithick, Pamela (2013), Social Work Skills & Knowledge: A practical handbook 

(3rd ed.). London: Open University Press  

▪ Vieira, Isabel De Freitas, 2017, A Participação um paradigma para a intervenção 

social, Lisboa, Universidade Católica Editora (2.ª edição) 

 


