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NOTICIAS
ENTREGA DE DIPLOMAS 1995/200
Realizou-se no passado dia 13 de Feve- ,....,......"'T""'""".,...........-.reiro de 200 l a Entrega Solene dos Diplomas aos Licenciados em Servi9o Social1995 I 2000. A cerim6nia contou
corn a presen9a do Ex.mo Sr. Director
Geral do Ensino Superior- Prof. Doutor Manuel Brandao Alves. Na sessao,
para a! em da entrega dos diplomas foi
proferida uma comunica9ao pela prof.a
Edite Esteves subordinada ao tema: "Rede Social no interface do Servi~o Social e da nova
questao social" .

FUNDO HONORATO ROSA- ISSSL
Evocando mais urn aniversario de nascimento do Padre Honorato Rosa, realizou-se, em L3 de
Dezembro de 2000, a Sessao Anual do FHR- ISSSL. 0 Prof. Doutor Jorge Vala, docente do
ISCTE e investigador do ICS/UL, a! uno de Honorato Rosa em Hist6ria da Filosofia Moderna,
proferiu uma comunicayao sabre a tematica: "Racismo e Naturaliza~ao das Diferenyas Culturais".
Como e ja habitual nesta ocasiao procedeu-se aentrega dos premios contemplados pelo Fun do
Honorato Rosa-ISSSL, respectivamente:
Premia de Melhor Aproveitamento, na disciplina de Filosofia e Deontologia do 5° ano da
licenciatura em Servi~o Social, em 1999/2000, atribufdo a Susana Maria Ribeiro Neves,
classifica~ao de 18 (dezoito) valores.
Premia de Melhor Aproveitamento, nos 1o e 2°
anos da licenciatura em Serviyo Social, em 1998/
1999 e 1999/2000, atribufdo a Daniel Femando da
Soledade Carolo, classifica~ao de 15,78 (media de
dezasseis) valores.
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Os Premios atribufdos compreenderam urn cheque no valor de 50.000$00 eo Jivro A Dignidade Humana: As Coisas Tern Pre<;o. 0 Ho mem Dignidacle.
No presente ano, nao houve lugar aatribui<;ao dos Premios de Merito, que contemplam as
pesquisas em Servi<;o Social realizadas no 5' ano da Licenciatura, por ausencia de candidaturas.
No final houve ainda lugar aactua<;ao da Tuna Academica do ISSSL.

IVMANIFESTA
Entre 27 e 30 de Abril realizou-se, em Tavira, a 4a edi<;ao da ManiFesta- Assembleia, Feira e
Festa do Desenvolvimento Local. 0 ISSScoop esteve presente atraves da mostra de paineis,
publica~6es, mostra de resumos e materiais de projectos, estudos e trabalhos e venda de livros
e revistas, tendo igualmente participado nalguns debates e sessocs da assembleia.
Para a ISSScoop a participa<;ao na MaojFesta enquadrou-se na sua pratica de presta<;ao de
servi<;os as comunidades, organiza<;5es e profissionais que desenvoJvem a sua actividade no
ambito de projectos de desenvolvimento local.

SEMINARIO ''SERVI(:O SOCIAL- A AC(:AO E OS SABERES"
Nos pas sa dos dias 19, 20 e 21 de Junho de 2001 real izou-se o Seminario "Servi<;o Social- A
Ac<;ao e os Saberes", o qual teve lugar no auditoria da Torre do Tombo em Lisboa . Este
seminario constituiu um espa<;o importante de divulga<;ao e debate da produ<;ao cientifica mais
recente no ambi to do Servi<;o Social decorTente das acti vidades de investiga<;ao realizadas no
ambito da p6s-gradua<;ao academica ao nfvel de Mestr·ado e Doutoramento. As comunica~oes
apresentadas recobriram urn significativa diversidade de tematicas estando prevista para breve a publica~ao das respectivas aetas. A abertura do Seminario contou corn a presen~a do
Ex.mo Ministro da Ciencia e Tecnologia Ent Maria no Gago.

CURSOS DEPOS-GRADUA<;AO PARA AINTERVEN(:AO SOCIAL
Aten to anecessidade de uma interven<;ao cad a vez mais qualificada- porque a realidade
social, complexa e em permanente muta~ao, assim o exige- o lnstituto Superior de Servi<;o
Social, a par de outros nfveis de forma<;ao, promove a realizayao de Cursos de P6s-graduayao
em areas diversificadas, quanto diversificados sao os campos de ac~ao quer dos Assistentes
Sociais, quer de outros interventores sociais.
0 patrim6nio academico-cientffico de que dispoe o ISSSL eo garante da qualidade da
forma~ao que presta e toma a sua responsabilidade ainda maior na aten9ao a dar a qualificayao
tecnica daqueles que, no exercfcio de uma profissao social, podem e devem ser agentes de
transforma9ao da realidade social.
Em areas de interven~ao social tradicionais ou em domfnios mais recentes que exigem dos
interventores sociais novas competencias profissionais, estas sao as propostas de forma<;ao
apresentadas pelo ISSSL. Os cursos e respectivas diciplinas sao as seguintes:
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- Administra9ao Social
Trabalho Social na Saude: hist6ria e desafios actuais
A Saude ea Doen9a na Sociedade Actual
Polfticas de Saude e Protec9ao na Doenc;a
Psicologia da Saude e da Doenc;a
Model os de lnterven~ao
Aspectos Psicossociais da Doen9a Cr6nica
Promo9ao da Saude em contexto de Trabalho
Preven9ao e Promo9ao da Saude
Gestao de Servi9os de Saude e Qualidade
Seminario de Projecto

-

- Saude e Intervenyao Social
Estado e Polftica Social
- Teoria e Diagn6stico das Organizac;oes
- Gestao de Recursos Humanos
Comportamento Organizacional
Analise Financeira e Controlo de Gestao
Gestao Estrategica de Organiza96es Nao Lucrativas
- Marketing para Organizayao Nao Lucrativas
Gestao de Projectos e Programas Comunitarios
Direito de Trabalho
- Marketing Social
Fundamentos de Marketing
Comunicac;ao Social
Contabilidade ApJicada
- Comportamento Organizacional
Estrategias Criativas
Comportamento do Consumidor
Marketing Social (Marketing em Organizayoes Nao Lucrativas)
Ecologia Social
Finan9as Aplicadas
Economia Social Aplicada
Estudos de Mercado
Projecto (Plano de Marketing)

IV CURSO DEPOs-GRADUAc;AO PROFISSIONAL EM GERONTOLOGIA SOCIAL
0 DFPS do ISSScoop, em colaborac;ao corn o Instituto de Gerontologia Social da Universidade da Provenya- Franc;a, vai promover a realizac;ao do IV Curso Profissional em
Gerontologia Social, o qual teni infcio a 26 de Outubro de 200 l.
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CURSODEESTUDOSAVAN<;ADOSEMSERVI<;OSOCIAL
0 DPGA no seguimento do seu empenho na forma~ao dos Assistentes Sociais, em especial do
corpo docen te desta area, realizou entre Mar<;o e Junho de 2001 o I Curso de Estudos Avan<;ados em Servi9o Social, o qual integrou os cursos: 0 Pensamento Crftico no Servi~o Social e
Investiga<;ao e Metodos para o Servi<;o Social, realizados soba a regencia da Prof. Doutora
Josefina McDonongh da Universidade de Arisona- EUA.

NOVOSDOUTORAMENTOSEMSER~~OSOCIAL

Em Abril de 200 I concluiram o seu processo de Doutoramento em Servi<;o Social os seguintes
docentes do ISSSL corn as respectivas teses:
- Marflia Andrade- Servi9o SociaL e Muta~i5es do Agir na Modernidade
-Francisco Branco- A Face Lunar dos Direitos Sociais- virtualidades e limites do RMG
como direito de cidadania em PortugaL
- Marlene Louren9o- Cmpo, Sexualidade e Violencia Sexual na Modernidade
- Maria do Rosario Serafim- Sociedade em Rede e Meio Rural: um estu.do das tecnoLogias de
informarao no desenvolvimento local
Este facto que se constitui -se de gran de significado institucional para a vida do ISSSL e para
a profissao de Serviyo Social que ve assirr{concretizado mais urn importante passo no processo de desenvolvimento cientffico da area de Servi<;o Social no nosso pafs.

NOVAPAGINA WWWOOISSSL
0 ISSScoop eo ISSSL inauguraram recentemente a nova pagina
Internet desta institui~ao. Foram
privilegiadas na concep~ao deste espa9o cibernetico a organiza<;ao da infonna~ao e f<kil navegayao, bem como o design grafico simples mas atractivo. Aqui podeni encontrar toda a informayao relativa aLicenciatura em Servi~o Social, bem como cursos de P6s-gradua9ao, Forma<;ao Permanente, projectos de investiga<;ao, publicayi5es, organiza<;ao de eventos e outras iniciativas.
Desdeja fica o convite para uma visita ao www.isss.pt.

CURSODEVERAO
0 primeiro Curso de Verao da Intervenyao Social, «Interculturalidades- a Gesrao das Relac;6es
Inrerculturais", decorreu de 17 a 20 de Setembro de 2001 per to de Peniche. Mais de 50
participantes, apoiados por especialistas nacionais e estrangeiros, experimentaram urn
modelo de formac;ao inovador, global mas flex(vel: nas man has, sess6es plenarias sobre os
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remas: ((Comunicac;ao e Mediae?a Interculrural", ''Para Ale m das Fron teiras ... desenvolvimentos e globalizayao", ((Intervenyao Social versus Inrerven~ao Cultural?'' e ulnterven~ao Social
Qualificada: da diversidade aCidadania'; durante as tardes realizaram-se diferenres cursos em
simulraneo: ''Mediayao intercultural: analise e intervenyao em situa~oes de confliro», ''Fundamentos culturais da doen~a", ((Metodos de anima~ao de grupos'', Vulnerabilidadesocial e
conflirualidades: a questao cigana na Ew-opa e na Romenia'', ((Hist6ria e cultura cigana", "Praricas educativas e interculruralidade" e ('Em busca de instrumentos de avaliayao e inrervenc;ao em
conrexto inrerculrural". Os fins da tarde foram rotalmente praticos, eo m diversos workshops:
{(Caminhadas adescoberta", ((Jogos de educa<;ao ao desenvolvimento'', ((Dan~ Cigana'', "Dan~
Africanas», «Mushin, uma s{ntese de saberes orientais)) e ((Rend as de bilros". Houve ainda tempo
para conversar nos ((Cafe corn ... '', conviver e experimentar a gasrronomia da regiao ... Valeu a
pena!

INMEMORIAM

Vasco Faustino (1956- 2001)
Faleceu no passado dia 25 de Setembro de 2001, o professor do ISSSL Vasco Jose
Faustino Ferreira, docente do ISSSL des de Dezembro de 1980 da area de Sociologia
do Curso Superior de Servi9o Social e fundador da cooperativa de ensino IS SS COOP.
Licenciado e Mestre em Sociologia, Vasco Faustino revelou-se desde sempre urn
colaborador empenhado a quem a re vista Interven9ao Social expressa a sua sentida
homenagem e gratidao.
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