Duração
12 horas

Organização
Horário
10.00h | 13.00h

Acção de Formação

14.00h | 17.00h

Local
Universidade Católica Portuguesa—Pólo de Viseu
Estrada da Circunvalação
3504-505 Viseu

Núcleo Distrital de Viseu
Rua D. António Alves Martins, nº 14-4ºBE
Ed. Liberal
3500-071 Viseu
Tel: 232 468 472 Fax: 232 468 474
E-mail: Viseu@reapn.org

Inscrição

Ética e

Associados da REAPN/Estudantes 15 €

Visita Domiciliária

Não associados da REAPN: 30 €
Documentação de Apoio incluída no valor da inscrição.
(A este valor acresce 5€, referente ao Imposto de Selo, caso o

A REAPN é uma entidade acreditada pelo

contrato seja celebrado em nome individual).

Instituto para a Qualidade na Formação.

Destinatários
Técnicos e Dirigentes de Organizações Não
Governamentais, Técnicos de Acção Social, Alunos.

Apoio

18 e 19 de Dezembro de 2006

Critérios de Selecção
Condição perante a associação à REAPN | Distrito de
exercício de actividade | Número de ordem de

Centro Regional das Beiras da Universidade

recepção da candidatura | Número de candidaturas

Católica Portuguesa –Pólo de Viseu

por instituição

Centro Regional das Beiras
Universidade Católica Portuguesa

Ética

Assim,

torna-se

imprescindível

produzir

e

Projecto

Profissional:

análise

organizacional

conhecimentos, capacitar, denunciar, articular,

IV.

pesquisar,

Princípios Éticos da Visita Domiciliária: análise

enfim,

agir

para

consolidar

as

dimensões da ética no quotidiano profissional.

crítica
Modalidade de Formação

Objectivo Geral
Após a formação, os formandos deverão ser capazes
de reconhecer e aplicar as dimensões da ética na
intervenção social e na visita domiciliária.

Formação contínua / de actualização

Metodologia de Formação
Durante a formação os formandos serão colocados

Objectivos Específicos

exercícios onde testem e experimentem na prática a
aplicação de técnicas e instrumentos. Neste sentido

Equacionar
subjacentes à
profissional;

os
pressupostos
filosóficos
determinação de uma ética

serão utilizados os métodos activos, complementados
com o método expositivo.

- Reflectir sobre a determinação dos princípios e
valores dos Códigos de Ética como indicadores da
direcção social da profissão;

Formador

- Compreender as diversas possibilidades que a
dimensão ética matiza nas suas manifestações de
projecto profissional.

Estudos do Instituto Superior Miguel Torga

Rosa da Primavera Carvalho Neves de Castro
Mestre em Serviço Social pela Escola Superior de Altos
Assistente Social do quadro dos Hospitais da
Universidade de Coimbra.

F i c h a

perante situações de explanação teórica seguidas de

à

dos cidadãos.

relativos à identificação, endereço e contactos para efeitos de auscultação

III.

Os dados recolhidos são alvo de tratamento exclusivamente no âmbito desta acção. Autorizo a REAPN a disponibilizar ao IQF os meus dados pessoais

aproximem a sua prática das necessidades reais

As inscrições são limitadas a 15 participantes e devem ser realizadas até 15 de Dezembro para:
Núcleo Distrital de Viseu da REAPN
Rua Dom António Alves Martins nº 14, 4ªBE
3510-071 Viseu
Telefone: 232 468472
Fax: 232 468474

Ética e Competência profissional: análise técnica

Não Associados: 30€

que

* A este valor acresce 5€, referente ao pagamento do Imposto de Selo dos Contratos de Formação, caso o contrato seja celebrado em nome individual.

iniciativas

Inscrição: Associados: e estudantes: 15€

desenvolver

Nome: ______________________________________________ Cargo/Profissão ____________________________
Instituição: _______________________________________________________
Morada: ________________________________________________________________________________________
CP e Localidade: _____________________________________________
Telefone: _____________________ Fax: ___________________ E-mail: ____________________________________

projecto,

D o m i c i l i á r i a

num

II.

V i s i t a

reconstruir as mediações e procurar, com base

Ética, moral e deontologia: análise conceptual

e

Neste contexto, compete ao Trabalhador Social

I.

É t i c a

final da acção.

Programa

I n s c r i ç ã o

a intencionalidade do seu actor até ao produto

d e

A Ética permeia o quotidiano profissional, desde

