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DOUTORAMENTO EM SERVIÇO SOCIAL

2. Curso

 3

3. Ciclo de Estudos

Programa da Unidade Curricular

SERVIÇO SOCIAL E PROBLEMAS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS

Ano Lectivo 2018/2019

SERVIÇO SOCIAL E PROBLEMAS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS (I2004)

4. Unidade Curricular

 1

6. Ano curricular

º

º

5. Área Científica

2º Semestre

7. Tipo de Unidade Curricular / Semestre

Instituto Superior de Serviço Social (3º Ciclo)

1. Unidade Orgânica
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8. Tipo de aula e carga horária (tempo de trabalho)

 20,00

 10,00

 10,00

9. Créditos

Aulas Teóricas:

Aulas Práticas:

Aulas Teórico-práticas:

Orientação Tutorial:

10. Coordenador da Área Científica

11. Regente

Prof. Doutora BERTA PEREIRA GRANJA

12. Assistentes

13. Língua de ensino

Português

14. Objectivos Gerais

1 - Proporcionar a reflexão sobre a evolução dos problemas sociais na sociedade actual, suas 

novas configurações e aprofundar os problemas emergentes.

2 - Desenvolver a capacidade de análise crítica face à complexidade das sociedades actuais, à 

não linearidade entre a origem e consequências dos problemas, à multiplicidade de dinâmicas 

sociais em presença bem como à diversidade de sujeitos individuais e colectivos envolvidos.

15. Objectivos Específicos

1 - Identificar as consequências teóricas e praticas que a evolução dos problemas e a 

emergência dos novos colocam ao serviço social, bem como os desafios e dilemas ético 

políticos que é necessário enfrentar na intervenção profissional e nos processos de construção 

de conhecimento e investigação no campo disciplinar.

2- Contribuir para construção das problemáticas teóricas e capacitar para os processos de 

investigação em curso

Competências reflexivas e de análise sobre os problemas sociais contemporâneos

Aprofundar capacidade de procura de referencias teóricas multidisciplinares que integrem o 

conhecimento necessariamente complexo e multi referencial sobre os problemas sociais das 

sociedades contemporâneas.

Capacidade para articular referenciais teóricos com os problemas e objectos de investigação.

16. Competências a adquirir
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Considerando que a este nível do ciclo de estudos já existe autonomia e maturidade intelectual 

bem como experiência de trabalho intelectual e profissional as sessões vão decorrer com 

recurso às seguintes métodos:

Exposições orais da docente sempre com suporte visual e fundamentados e em textos da sua 

autoria ou de autores apresentados na bibliografia.

Apresentações orais dos estudantes sobre um artigo ou parte de livro relacionados com o seu 

tema de pesquisa, mas relacionado com o programa e q

17. Metodologia de ensino

Os temas a tratar bem como os contributos dos autores foram seleccionados de acordo com 

perspectivas multidisciplinares que abordam problemas actuais mas sem que isso signifique 

uma ruptura com a análise crítica da história, para permitir a compreensão da evolução e 

dinâmicas sociais bem como das novas condições objectivas das sociedades actuais como é o 

caso das novas tecnologias de informação. 

Assim o conteúdo tem elementos relacionados com as desigualdades, a justiça social, os 

direitos humanos e sociais, as novas configurações do Estado, a violência, a sustentabilidade 

do planeta e das políticas, bem como aborda a questão da democracia, riscos e desafios para a 

sua consolidação, os problemas do individualismo negativo e da individualização das políticas

1-O serviço social e os desafios colocados no exercício da profissão e na construção da 

disciplina, de acordo com os princípios aprovados nas instâncias internacionais da profissão : 

Construir a Justiça Social e combater às desigualdades sociais; construir solidariedades e 

desenvolver laços sociais; enfrentar políticas e praticas injustas.

2-O crescimento das desigualdades globais: locais nacionais, internacionais, à escala 

planetária num contexto de interdependências sociais globalizadas. Problemas emergentes 

desencadeados pelos interesses económicos, financeiros e geopolíticos actuais (desemprego, 

consumismo, crise e sustentabilidade do planeta, migrações)  

3-As alterações e evolução do Estado Social, o fenómeno demográfico e a evolução e 

sustentabilidade das políticas públicas. Consequências no bem- estar das populações da 

Europa e do mundo face à crise económica e financeira desencadeada no início de séc. XXI. A 

pobreza, suas representações. Análise de programas sociais implementados face à crise. 

4-Os direitos humanos e sociais e a violência nas sociedades actuais. A violência objectiva e 

simbólica. Criminalidade e insegurança, racismo, xenofobia, violência doméstica, terrorismo e 

guerra. 

5-A individualização das políticas sociais, a destruição dos laços sociais e dos actores 

colectivos e o reforço do individualismo negativo fenómenos que acompanham os processos de 

criminalização da pobreza como justificação das desigualdades

6-Os problemas actuais da democracia: a necessidade de tornar o social inteligível para agir 

sobre o social e construir competência política para interferir e participar na construção das 

políticas. As novas tecnologias de informação e a participação democrática: riscos e desafios.

7-A construção do saber em serviço social face à complexidade da acção profissional

18. Conteúdos Programáticos

19. Métodos de Avaliação
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A avaliação vai ter dois instrumentos com a mesma ponderação:

?A apresentação oral dos estudantes sobre o texto proposto.

?Um texto escrito cujo núcleo central será o conteúdo do texto apresentado por cada um dos 

estudantes em aula. O conteúdo deste trabalho escrito deve demonstrar capacidade de 

articulação com os conteúdos de todos os textos apresentados nas aulas quer pela quer pelos 

estudantes.

Apresentações visuais de suporte às apresentações orais com recurso a powerpoint e ao 

sistema PREZI.

20. Recursos Didácticos

Desigualdades sociais

Justiça social e Estado social

Individualismo e democracia 

Complexidade

21. Palavras Chave
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Granja, BertaAutor(es):

23. Bibliografia Principal

Ethical Challenges on education and pratice on social work facing up 

changeson society and social po

Titulo:

Edição:

Praga

 2019

Local:

Ano:

SLONEditora:

Navarro, VincençAutor(es):

Ataque à la democracia y el bienestar - critica al pensamiento 

económico dominante

Titulo:

Edição: 1ª

Barcelona

 2015

Local:

Ano:

AnagramaEditora:

Mayorg, AngieAutor(es):

Debates contemporáneos sobre la pobreza: entre causas , 

representaciones y programas sociales

Titulo:

Edição:

Bogotá

 2018

Local:

Ano:

Departamento de trabajo social -Universidade Nacional de ColombiaEditora:

Innerarity, DanielAutor(es):

24. Bibliografia Complementar

Compreender a democraciaTitulo:

Edição: 1ª

Barcelona

 2018

Local:

Ano:

GedisaEditora:

Wieviorka, MichelAutor(es):

Subjectivation et désubjactivation: le cas de la violenceTitulo:

Edição:

Brasilia

 2015

Local:

Ano:

Revista Sociedade e Estado, volume 30 numero 1Editora:
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Ficha técnica MIP

Título

Autor

Classificação

Descritores

Colaborador(es)

Data/Hora

Formato de dados

Estatuto de utilização

Relação

(c) Universidade Lusíada de Lisboa, 2019

Programa da unidade curricular 'SERVIÇO 

SOCIAL E PROBLEMAS SOCIAIS 

CONTEMPORÂNEOS': Ano Lectivo 2018/2019

-

-

-
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Prof. Doutora BERTA PEREIRA GRANJA
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