MESTRADO EM

Intervenção Social
naInfânciae
instituto superior de Juventude em Risco
serviço social do porto de Exclusão Social
Objectivos

• Promover uma leitura integradora dos factores económicos,
políticos, sociais e culturais que pesam sobre as práticas dos
diversos agentes de socialização, na infância e na juventude,
nomeadamente a escola e a família;
• Promover estudos que permitam avaliar a relação custos/
benefícios dos diversos tipos de serviços, designadamente
os que remetem para a institucionalização e os que
privilegiam o trabalho comunitário em rede;
• Promover investigações que contribuam para conceber
métodos de intervenção voltados para a construção
de trajectos de qualificação escolar, pessoal e social,
potenciadores de transições bem-sucedidas à idade adulta.
Organização e duração do curso

1. O curso de mestrado organiza-se segundo um sistema de
unidades de crédito ECTS. A respectiva estrutura curricular
é descrita no Plano de Estudos do curso.
2. A elaboração da dissertação, do trabalho de projecto ou a
realização do estágio com relatório original desenvolvem-se
nos 3º e 4º semestres.
Funcionamento em horário pós-laboral
Formalização da Candidatura

Prazos de Candidatura: 23/04 a 08/10
Informações: www.isssp.pt
Pedido de creditação de equivalências: Os candidatos
poderão apresentar, no acto da candidatura, um pedido de
creditação de equivalências que será sujeito a análise posterior
pelo Conselho Científico.

1º semestre

Plano de Estudos

DISCIPLINAS

Bolsas de Acção Social
ECTS

HORAS

Teoria social aplicada à análise da pobreza e exclusão social

5

30h

Teoria social aplicada à análise dos problemas da
socialização primária na sociedade contemporânea

5

30h

Teoria social aplicada à análise da desqualificação escolar no
âmbito da massificação do ensino

5

30h

Diagnóstico psicossocial de crianças e jovens cuja
socialização é marcada por rupturas e choques biográficos

7,5

45h

Diagnóstico sócio-institucional das instituições de
acolhimento de menores retirados do meio familiar

7,5

45h

TOTAL

30

180h

2º semestre
DISCIPLINAS

ECTS

HORAS

3

30h

Investigação/Acção aplicada à intervenção dirigida para a
interrupção dos processos sociais de exclusão social

7,5

45h

Estudo aprofundado do fenómeno da ressocialização: como
criar contextos compatíveis com a reelaboração do habitus

7,5

45h

Estudo aprofundado do fenómeno da aprendizagem como
ponto de partida para a concepção de práticas pedagógicas

7,5

45h

Seminário de Tese/Trabalho de Projecto/Estágio

4,5

15h

TOTAL

30

180h

ECTS

HORAS

Políticas de Protecção da Infância e da Juventude

Os alunos que frequentam os cursos
de mestrado estão abrangidos pelo
“Regulamento de Atribuição de
Bolsas de Estudo a Estudantes do
Ensino Superior” atribuídas nos
termos legais pela DGES. O ISSSP
dispõe de Gabinete de Acção Social,
com técnicos especializados, que
orientam e apoiam todo o processo
de candidatura.

Investimento

- 42€ por ECTS
- 1260€ por semestre, ou seja, 30 ECTS
- 3780€ para os 90 ECTS – 3 semestres
- 5040€ para os 120 ECTS – 4 semestres

3º semestre
DISCIPLINAS
Seminário de Tese/Trabalho de Projecto/Estágio

2,5

15h

Dissertação de natureza científica

27,5

15h de O.T.

ou Trabalho de Projecto

27,5

15h de O.T.

ou Estágio com Relatório Final

27,5

15h de O.T.

30

30h

TOTAL

4º semestre
DISCIPLINAS

ECTS

HORAS

Seminário de Tese/Trabalho de Projecto/Estágio

2,5

15h

Dissertação de natureza científica

27,5

15h de O.T.

ou Trabalho de Projecto

27,5

15h de O.T.

ou Estágio com Relatório Final

27,5

15h de O.T.

30

30h

TOTAL

MAIS INFORMAÇÕES:
Gabinete de Mestrados
SANDRA PINHO
sandra.pinho@isssp.pt
Tel.: 229 577 217

www.isssp.pt

LOCAL DE FUNCIONAMENTO:
INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL DO PORTO
Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela, 370 | 4460-362 Senhora da Hora
Tel.: 22 957 72 10 | Fax: 22 957 72 19
Segue-nos:

@isssp1

isssp_oficial

60anos
A formar interventores sociais

