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Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver: 
1.Compreender a dinâmica da comunicação e das relações interpessoais em 
contextos gerais e específicos de Serviço Social; 
2.Compreender a utilidade das perícias de comunicação e a sua utilização em 
contextos generalistas e em contextos específicos. 
3.Compreender as potencialidades das técnicas de observação e de entrevista 
no contexto de consulta de Serviço Social. 
Competências: 
1.Desenvolvimento de competências de comunicação no contexto profissional 
com utentes; 
2.Desenvolvimento de competências técnicas eficazes na condução da 
entrevista semi-directiva; 
3.Correcta utilização de perícias de comunicação gerais e específicas 
 
Objectives of the curricular unit and competences to be developed: 
1. To understand the dynamics of communication and interpersonal 
relationships in general and specific contexts of Social Work; 
2. To understand the usefulness of communication skills and their use in 
general contexts and in specific contexts. 
3. To understand the potential of techniques of observation and interview in the 
context of practice Social Work. 
Competences: 
1. Development of communication skills in a working environment with clients; 
2. Development of skills in conducting effective techniques of semi-directive 
interview; 
3. Proper use of general and specific communication skills 
 
Conteúdos programáticos: 
1.A importância da Comunicação em Serviço Social 
1.1.Princípios gerais do processo de comunicação. 
1.2.Expectativas dos cidadãos sobre uma consulta de Serviço Social. 
2. Desenvolvimento de perícias de comunicação em Serviço Social 
2.1. Perícias básicas 
2.2. Perícias em contextos específicos: gestão de conflitos, emoções negativas 
e atitudes não colaborantes. 



3. A Entrevista em Serviço Social 
3.1. Definição de entrevista 
3.2. Tipos de entrevista 
3.3. As entrevistas mais utilizadas em Serviço Social: entrevista de motivação, 
entrevista de diagnóstico, entrevista 
de aconselhamento. 
3.4. Teorias da Entrevista: o paradigma existencial-humanista, o paradigma 
sistémico, o paradigma 
comportamental-cognitivo e perspectivas integracionistas. 
3.5. Pragmática da Entrevista 
3.5.1. Condições externas 
3.5.2. Atitudes e comportamentos do Assistente Social 
3.5.3. Comportamentos e respostas a situações-tipo 
3.6. A entrevista com populações específicas. 
 
Syllabus: 
1.The Importance of Communication in Social Work 
1.1. General principles of communication process. 
1.2. Expectations of citizens on a Social Work’s query. 
2. Developing communication skills in Social Work 
2.1. Basic Skills  
2.2. Expertise in specific contexts: management of conflicts, negative emotions 
and attitudes not supportive. 
3. The Interview in Social Work 
3.1. Definition of interview 
3.2. Types of interview 
3.3. The interviews used more in Social Work: Motivation Interview, diagnostic 
interview, Counselling interview. 
3.4. Theories of the Interview: the existential-humanist paradigm, the systemic 
paradigm, cognitive-behavioral paradigm and integrationist perspectives. 
3.5. Pragmatic Interview 
3.5.1. External conditions 
3.5.2. Attitudes and behaviors of the Social Worker 
3.5.3. Behaviors and responses to standard situations 
3.6. The interview with specific populations 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os 
objectivos da unidade curricular: 
Os alunos apreendem a importância da comunicação em contexto de consulta 
de Serviço Social através do primeiro ponto do programa que trabalha a 
importância do desenvolvimento de relações empáticas como meio para o 
processo de ajuda. 
Os alunos aprendem e treinam as perícias básicas e específicas de 
comunicação no desenvolvimento do ponto dois do programa. 
Os alunos apreendem teoricamente o desenho da técnica de entrevista, 
treinam a condução desta técnica em cenários típicos do contexto de consulta 
de Serviço Social durante o desenvolvimento do ponto três do programa. 
 
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's 
objectives: 



Students understand the importance of communication in the context of Social 
Work through the first point of the program that works the importance of 
developing empathic relationships as a mean to the help process. 
Students learn and practice the basic and specific communication skills in the 
development of the second point of the program. 
Students understand the theoretical design of the interview, train typical 
scenarios in the context of Social Work during the development of the third point 
of the program. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída): 
As metodologias de ensino consideram a natureza teórico/prática da UC. Desta 
forma é utilizado o método expositivo para apresentação e explicação das 
matérias e de forma complementar são utilizados métodos activos que 
permitem a consolidação da matéria. Habitualmente são utilizados exercícios 
que implicam roll-playing. A avaliação dos conhecimentos respeita os princípios 
regulamentares do DEGCS e é apresentada aos alunos no início de cada 
semestre. Nesta UC a avaliação é do tipo mista, combina a avaliação contínua 
com a avaliação periódica. Os parâmetros são os seguintes: 1) Prova escrita 
de avaliação individual com ponderação na nota final de 40%; 2) Trabalho 
individual com apresentação escrita e oral com ponderação de 50%; 3) 
Assiduidade e participação nas aulas com ponderação na nota final de 10%. 
 
Teaching methodologies (including evaluation): 
The teaching methodologies consider the nature of theory / practice of the CU. 
Thus the lecture method is used for presentation and explanation of matters 
and actives methods are used as complementary assets that allow the 
consolidation of the matters. Typically are used exercises involving roll-playing. 
The evaluation regards the principles and regulations of DEGCS and is 
presented to students at the beginning of each semester. The evaluation is 
mixed type, combining continuous assessment with periodic evaluation. The 
parameters are: 1) Frequency with consideration of the final grade of 40%, 2) 
Individual work with written and oral with a consideration of 50%, 3) attendance 
and class participation with consideration of the final grade 10%. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os 
objectivos da unidade curricular. 
Os objectivos e os conteúdos programáticos definem a metodologia a ser 
utilizada. Numa primeira instância e tratando-se de uma UC com características 
de Oficina é fundamental a combinação de metodologias para proporcionar ao 
aluno o desenvolvimento de diferentes competências. Assim o método 
expositivo assegura, em parte, a transmissão oral do conhecimento com 
adequada referenciação bibliográfica. Os métodos activos asseguram a 
consolidação da matéria de uma forma mais comprometida entre alunos e 
docente, quer nas horas de contacto quer nas horas de estudo. Nesta UC os 
métodos activos são particularmente importantes para que os alunos treinem 
as competências de comunicação. 
 
Demonstration of the teaching methodologies coherence with the 
curricular unit’s objectives. 



The objectives and syllabus define the methodology to be used. In the first 
instance and in the case of a CU with fundamental features of workshop is a 
combination of methodologies that provide to the student the development of 
different skills. The lecture method provides, in part, the oral transmission of 
knowledge through bibliographic reference. The actives methods ensure the 
consolidation of the matters, whether in contact hours or in the study hours. In 
this CU, actives methods are particularly important for students to trains 
communication skills. 
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