Supervisão em Trabalho Social
A supervisão em trabalho social é um processo em que um/a técnico/a, geralmente mais experiente e
informado/a, orienta outro/a profissional tendo como referência o desenvolvimento pessoal e profissional,
implicando uma orientação prática e tem como finalidade melhorar a prática no sentido do desenvolvimento
profissional e pessoal. Enquanto processo metodológico, possibilita o desenvolvimento e a consolidação da
intervenção e da profissão.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
1. Evolução da Supervisão
2. Alguns conceitos de Supervisão
3. Objetivos da Supervisão
4. Condições necessárias à prática da Supervisão
5. Recursos, meios e modalidades da Supervisão
6. O papel do/a Supervisor/a
7. A importância da Supervisão (no aperfeiçoamento do desempenho dos/as profissionais e no
desenvolvimento da competência técnica dos/as profissionais)

OBJETIVO GERAL
Aumentar os conhecimentos e a competência dos/as profissionais, permitindo melhorar a prática profissional
através da orientação e do aconselhamento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Aumentar os conhecimentos e a competência dos profissionais, permitindo melhorar a prática profissional
através da orientação e do aconselhamento
- Potenciar e melhorar a prática do trabalhador social no sentido do desenvolvimento profissional e pessoal

METODOLOGIAS DE FORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
Métodos ativos; interrogativos e expositivos. Avaliação contínua e realização de exercícios/estudos de caso.

DATAS

INSCRIÇÃO Associados/as da EAPN Portugal: 15€ | Não associados/as: 25€

27 e 28 janeiro de
2022

PÚBLICO-ALVO Técnicos/as, Coordenadores/as de equipas, Diretores/as
técnicos/as e Dirigentes de Organizações Sociais e/ou Entidades Públicas e Privadas

HORÁRIO

e Sociedade Civil em geral

14.00h - 17.00h

ÁREA DE FORMAÇÃO 762 – Trabalho Social e Orientação
DURAÇÃO

MODALIDADE DE FORMAÇÃO Formação contínua de atualização

6h

FORMA DE ORGANIZAÇÃO Formação a distância
LOCAL
Plataforma Zoom

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO Prioridade a associados da EAPN Portugal | Entidades e
Instituições do Distrito de Beja| Número de ordem de receção da inscrição

FORMADORA

CERTIFICADO DE FORMAÇÃO Frequência obrigatória de pelo menos 80% do

Maria Cândida
Santos

total da duração da ação e aproveitamento no final da formação

Assistente Social,
Supervisora Profissional,
Docente no ex-Instituto
Superior de Serviço
Social de Lisboa e Beja

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES Ficha de Inscrição Online neste link:
https://forms.gle/ESVvUMnvyUyNpsSv6
Após confirmação da sua inscrição, o pagamento deverá ser efetuado por
transferência bancária (mediante envio do respetivo comprovativo).
As inscrições são limitadas a 25 participantes e devem ser realizadas até ao
próximo dia 20 de janeiro para:
EAPN Portugal / Núcleo Distrital de Beja
Telefone: 967084511| n.beja@eapn.pt

