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Curso de Verão 2011 

                                
 

Competências Culturais na Pratica de Serviço Social 

 

                                       
 

 

 

 

Local CETRAD/UTAD 

 

Vila Real, 16 e 17, e 24 e 25 de Junho de 2010 
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Informações Gerais 

O curso é de admissão livre, o que significa que não necessita de apresentar 
qualquer certificado ou candidatura prévia.   

O curso terá uma duração de 21 horas lectivas e dará direito à obtenção de um 
certificado de participação (para o qual será necessária a participação em todas 
as sessões).  

 

 

INSCRIÇÕES  

COMO SE INSCREVER 
 
Pode fazê-lo: 

 Por e-mail para: mmourao@utad.pt  
 Presencialmente, na secretaria do DESG – Av. Almeida Lucena 1, 5000-

660 Vila Real 

Se optar pelo preenchimento do formulário online, assim que recebermos os 
seus dados, procederemos à sua inscrição e enviaremos a confirmação por e-
mail 

Note que a sua inscrição só será efectiva depois de efectuado o respectivo 
pagamento. 

 

 

PRAZOS DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO 

 Os prazos de inscrição são os seguintes: 
a partir do dia 15 de Abril até ao final do Mês de Maio 

 Nº de Vagas: Mínimo de 15 e Máximo de 25 

 *Note, por favor, que as inscrições poderão encerrar em data anterior às 
indicadas, a partir do momento em que o curso atinja o seu número 
limite de vagas. 

 

Preço  

Curso Profissionais     Estudantes  

Inscrição 100 € 50 €  

    

 

CANCELAMENTOS 

A organização do Curso de Verão 2011 reserva-se o 
direito de cancelar o curso caso não tenha o número 
mínimo de inscrições para um adequado 
funcionamento. Em caso de cancelamento do curso, 
todas as quantias pagas serão integralmente 
devolvidas. 

 

   

 

 

  



 

3 
 

Fundamentação do curso: 

Face a um mundo cada vez mais globalizado e diverso culturalmente, 

autores como Nagy e Falk argumentam que o “requisito mínimo é que os 

Assistentes Sociais devam estar preparados para saber trabalhar 

localmente numa crescente sociedade inter/multi-cultural” (in Wehbi, 

2009: 48). 

Os Assistentes Sociais confrontam-se amiúde com a diversidade cultural 

na sua prática. A complexidade, associada às questões culturais, exige do 

profissional conhecimentos e competências próprias nesta matéria. 

Em Portugal, o Serviço Social tem alguma experiência na intervenção 

social junto de minorias étnicas, sobretudo etnia cigana e população 

imigrante, oriunda de países Africanos (ex-colónias) e países de leste. 

Todavia, impera ainda a ideia de diversidade cultural associada à raça e 

etnia, mas actualmente defende-se que a diversidade abrange um 

domínio mais vasto que inclui as experiências socioculturais das pessoas 

de diferentes géneros, classes sociais, religião, orientação sexual, idade, 

incapacidades físicas ou mentais, etc. 

Pretende-se, com este curso, desenvolver a abordagem ao «serviço social 

culturalmente sensível»1 e, assim, dotar os Assistentes Sociais de 

«competências culturais», que incluam, não só uma boa comunicação 

transcultural, indo ao encontro do que defende Boyle e colegas (1999), 

mas também de ferramentas de trabalho que possam ser usadas no 

âmbito da intervenção, nomeadamente as narrativas culturalmente 

sensíveis e os culturagramas. 

A pertinência desta temática tem sido amplamente salientada, 

nomeadamente na “Cultural Competence in the Social Work Profession” 

publicada na Social Work Speaks: NASW Policy Statements (2000b) e que 

imputa aos Assistentes Sociais a responsabilidade de ser culturalmente 

competentes.  

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Culturally sensitive social work, constitui-se actualmente como uma abordagem em 

expansão e desenvolvimento nas praticas de serviço social contemporâneas. 
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Roteiro Formativo 

 

1.Modelos de conceptualização da diferença 

2. Perspectivas de relação face ao outro “diferente” 

3. As lógicas da Diferença Cultural: 

4. Pólos do multiculturalismo 

5. Os processos de esteriotipia cultural 

6. Competências Culturais na Prática de Serviço Social 

5. Diagrama do perfil profissional do Assistente Social monocultural e 
inter/multicultural 

6. Instrumentos de avaliação de trabalho do assistente social 
inter/multicultural 
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Docentes 

 

Profº Doutor  

José Luís D`Almeida 

_________________ 

(Coordenação 
Cientifica) 

 

 

Docente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

Licenciado em Ciências da Educação,  

Mestrado em Educação Desenvolvimento e Mudança Social 

Doutorado em Serviço Social 

Mestre  

Paula de Sousa 

 

 

Docente da Universidade Católica Portuguesa 

Licenciada em Serviço Social   

Licenciada em Ciências da Educação 

Mestrado em Educação e Diversidade Cultural 

Doutoranda em Serviço Social na Universidade Católica 

Mestre  

Margarida Silva 

 

 

 

 

Docente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Licenciada em Serviço Social 

Mestre em Serviço Social 

Doutoranda em Sociologia na Universidade do Minho 

 

 

 


