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Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Coimbra
A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade De Psicologia E De Ciências Da Educação (UC)
A3. Ciclo de estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A3. Study programme:
PhD in Education
A4. Grau:
Doutor
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho n.º 11295/2009 de 07 de Maio; Declaração de rectificação n.º 1606/2009 de 02 de Julho.
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências da Educação
A6. Main scientific area of the study programme:
Educational Sciences
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF):
142
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL74/2006, de 26 de Março):
3 anos
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL74/2006, March 26th):
3 curricular years
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
20
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A11. Condições específicas de ingresso:
De acordo com o disposto no artigo n.º 58, do Regulamento n.º 315 de 19 de agosto de 2013, podem candidatar
se a este ciclo de estudos conducente ao grau de Doutor:
a) Os titulares do grau de mestre ou equivalente legal;
b) Os titulares do grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante
que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho
Científico da FPCEUC;
c) Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando
capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da FPCEUC.
A11. Specific entry requirements:
According to order no. 58 of Regulation no. 315, 19th of August, 2013, the following candidates can apply to this
study cycle, leading to a PhD degree:
 Holders of a Master degree or legal equivalent;
 Holders of a higher education degree, holders of a highly relevant academic or scientific curriculum recognized
as attesting the capacity to carry out this study cycle by the Scientific Council of the FPCEUC;
 Holders of an academic, scientific or professional curriculum recognized as attesting the capacity to carry out
this study cycle by the Scientific Council of the FPCEUC.

A12. Ramos, opções, perfis...
Pergunta A12
A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de
percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento (se aplicável)
A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que
o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)
Opções/Ramos/... (se aplicável):
Áreas de especialidade: Filosofia e Teoria da Educação
Áreas de especialidade:Psicologia da Educação
Áreas de especialidade: Sociologia da Educação
Áreas de especialidade:História da Educação
Áreas de especialidade:Teoria e Desenvolvimento Curricular
Áreas de especialidade:Análise e Organização do Ensino
Áreas de especialidade:Administração e Gestão Educativa e
Escolar
Áreas de especialidade:Tecnologias Educacionais e da
Comunicação
Áreas de especialidade:Supervisão Pedagógica e Formação de
Formadores
Áreas de especialidade:Formação de Professores
Áreas de especialidade:Educação Permanente e Formação de
Adultos

Options/Branches/... (if applicable):
Area of Specialization: Philosophy and Theory of Education
Area of Specialization: Psychology of Education
Area of Specialization: Sociology of Education
Area of Specialization: History of Education
Area of Specialization: Theory and Curricular Development
Area of Specialization: Analysis and Teaching Organization
Area of Specialization: Educational and Scholar Managment and
Administration
Area of Specialization: Technologies of Education and
Communication
Area of Specialization: Pedagogical Supervision and Teacher
Training
Area of Specialization: Teacher Training

Áreas
Áreas
Áreas
Áreas

Area of Specialization: Social Education
Area of Specialization: Methodology of Educational Research
Area of Specialization: Special Education
Area of Specialization: Educational Assessment

de especialidade:Educação Social
de especialidade:Metodologia da Investigação Educacional
de especialidade:Educação Especial
de especialidade:Avaliação Educacional

Area of Specialization: Permanent Education and Adult Training

A13. Estrutura curricular
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Mapa I  Especialidade em Filosofia e Teoria da Educação
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em Filosofia e Teoria da Educação
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization on Philosophy and Theory of Education

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa I  Especialidade em Psicologia da Educação
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em Psicologia da Educação
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specilization on Educational Psychology

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0
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Mapa I  Especialidade em Sociologia da Educação
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em Sociologia da Educação
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization on Sociology of Education

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa I  Especialidade em História da Educação
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em História da Educação
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization on History of Education

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0
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Mapa I  Especialidade em Teoria e Desenvolvimento Curricular
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em Teoria e Desenvolvimento Curricular
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization on Theory and Curricular Development

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa I  Especialidade em Análise e Organização do Ensino
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em Análise e Organização do Ensino
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization on Teaching Analysis and Organization

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0
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Mapa I  Especialidade em Administração e Gestão Educativa e Escolar
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em Administração e Gestão Educativa e Escolar
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization on Administration and Educational and Scholar Management

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa I  Especialidade em Tecnologias Educacionais e da Comunicação
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em Tecnologias Educacionais e da Comunicação
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization on Educational Technologies and Communication

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0
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Mapa I  Especialidade em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization on Pedagogical Supervision and Trainers Training

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa I  Especialidade em Formação de Professores
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em Formação de Professores
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization on Teacher Training

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0
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Mapa I  Especialidade em Educação Permanente e Formação de Adultos
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em Educação Permanente e Formação de Adultos
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization on Continuous Education and Adult Training

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa I  Especialidade em Educação Social
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em Educação Social
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization on Social Education

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0
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Mapa I  Especialidade em Metodologia da Investigação Educacional
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em Metodologia da Investigação Educacional
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization on Methodology of Educational Research

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Sigla /
Acronym
Ciências da Educação/Educational Sciences CE
SMetodologia/Estatística /Methodology
MET/EST
/Statistics
(2 Items)
Área Científica / Scientific Area

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS
168

ECTS Optativos / Optional
ECTS*
0

12

0

180

0

Mapa I  Especialidade em Educação Especial
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em Educação Especial
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization on Special Education

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0
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Mapa I  Especialidade em Avaliação Educacional
A13.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A13.1. Study programme:
PhD in Education
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Especialidade em Avaliação Educacional
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Specialization on Educational Assessment

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

A14. Plano de estudos
Mapa II  Plano de estudos comum às 15 Especialidades da Área de Ciências da Educação  1º
ano: 1º e 2º semestres/ 2º e 3º anos
A14.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
A14.1. Study programme:
PhD in Education
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Plano de estudos comum às 15 Especialidades da Área de Ciências da Educação
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Study Plan common to all 15 Specializations on the main Area of Educational Sciences
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano: 1º e 2º semestres/ 2º e 3º anos
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st curricularyear: 1st and 2nd semesters/ 2nd and 3rd years

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Seminários Temáticos na Área de Especialidade I 
Thematic seminar in the area of specialization I

CE

semestral 243

S  60

Seminários Temáticos de Metodologia da
Investigação e Estatística I  Thematic seminar in
Research Methodology and Statistics I

MET/EST

semestral 162

TP  45

Seminário de Acompanhamento do Plano de Tese 
Seminar for Monitoring the Thesis Plan

CE

semestral 810

S: 15  OT: 15 30

Dissertação de Doutoramento  2º e 3º anos/
Doctoral Thesis 2nd and 3rd years

CE

Anual

S: 30  OT: 30 120

Seminários Temáticos de Metodologia da
Investigação e Estatística I I Thematic seminar in
Research Methodology and Statistics II

MET/EST

semestral 162

TP  45

6

Seminários Temáticos na Área de Especialidade II 
Thematic seminar in the area of specialization II

CE

semestral 243

S60

9

3240

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
ECTS /
Observations
(5)
Ver:
Observação 6
9
e 8 do campo
A.20
Ver:
Observação 8
6
do campo
A.20

Ver:
Observação 8
do campo
A.20
Ver:
Observação 7
e 8 do campo
A.20
Ver:
Observação 6
e 8 do campo
A.20

(6 Items)

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Outros
A15.1. Se outro, especifique:
O ciclo de estudos, com componente letiva funciona às sextas feiras e sábados.
A15.1. If other, specify:
This cycle of studies  in a teching component mode  works on fridays (afternoon) and saturdays.
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)
António Gomes Alves Ferreira

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Mapa III  Protocolos de Cooperação
Mapa III
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=174654bd8ef30a366175543f60ab648b&formId=b2f4fd4b559746ef2e14546b3e33b402
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A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço
demonstrando a adequação dos recursos disponíveis.
<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.
<sem resposta>
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the inservice training
periods.
<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.
<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).
Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher
training study programmes)
Nome / Instituição ou estabelecimento a Categoria Profissional / Habilitação Profissional /
Name que pertence / Institution
Professional Title
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /
No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos é ministrado na FPCEUC nos seus dois edifícios situados Rua do Colégio Novo 3000115
COIMBRA e no Largo D. Dinis. A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação (FPCEUC), criada ao
abrigo do DecretoLei n.º 529/80, de 5 de Novembro, integra a mais antiga das Universidades Portuguesas – A
Universidade de Coimbra (UC).
The cycle of studies is taught in the FPCEUC, in its two buildings, located at Rua do Colégio Novo 3000115
Coimbra and Largo D. Dinis. The Faculty of Psychology and Education Sciences (FPCEUC), established under
DecreeLaw No. 529/80, of 5th of November integrates the oldest Portuguese University  The University of
Coimbra (UC).
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Regulamento_CreditacoesUC.pdf
A20. Observações:
1O CE estruturase em 2 modalidades: com e sem curso de doutoramento. Numa 1.ª modalidade de formação
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comporta uma parte curricular, correspondente a 60 ECTS, designada por curso de estudos avançados e a
elaboração de uma dissertação, correspondente a 120 ECTS. Numa 2.ª modalidade de formação — sem curso
de doutoramento — contempla se, num enquadramento tutorial, a planificação, desenvolvimento e
concretização de um projeto de investigação original na área de especialização em que o doutorando se
encontre situado. Nesta modalidade, ao abrigo da alínea a) do artigo 31.º do DecretoLei n.º 74/2006 na sua
redação atual, o trabalho autónomo do doutorando, supervisionado por 1 ou 2 orientadores, é direcionado
especificamente para a elaboração da dissertação de doutoramento, que corresponde a 180 ECTS.
2 Aos alunos que se encontrem inscritos na primeira modalidade de formação — com curso de doutoramento
— após obterem aproveitamento em todas as uc que concretizam o primeiro ano desse plano, serlhesá
concedido um Diploma de Estudos Avançados.
3 No 1.º ano de uma edição de doutoramento com curso não serão aceites candidaturas a doutoramento sem
curso na mesma área de especialidade e temática.
4 O n.º de vagas mencionado no campo A10 referese ao n.º de vagas do doutoramento com componente letiva,
da especialidade de formação de professores, a qual teve a sua última edição em 2013/2014. A estas vagas
deverão ser acrescidas as dos doutoramentos sem componente letiva, que não sujeitos a limites anuais;
5Compete ao Conselho Científico a decisão, anual, sobre a abertura de edições nas diferentes especialidades
do DCE.
6No campo das observações do mapa II  Plano de estudos, foi retirada a palavra "opção" uma vez que se
pretendeu dizer que estas uc eram opção em função da especialidade de doutoramento. No entanto, estas uc
são obrigatórias em cada especialidade, tal como consta no mapa I.
7 No plano de estudos – mapa II  foi corrigido um lapso cometido aquando a acreditação preliminar – tratase
da área científica da uc: Seminários Temáticos de Metodologia da Investigação e Estatística II (MET/EST).
8 Foi corrigido um erro de validação:"Racio ECTS e horas de trabalho" resultante quer de erros de inserção
aquando a submissão do processo acreditação preliminar quer erros de publicação do despacho n.º
11295/2009 ( horas trabalho de uc's).
9 Nos dados referentes ao acesso ao CE apenas foram considerados os indicadores “Vagas” e “Colocados”.
A coordenação considerou que os restantes indicadores não são aplicáveis ao presente CE. O indicador
"Colocados" referese a DCE sem curso e com curso.
10 Nos dados da eficiência formativa (diplomados) foram também tidos em conta os diplomados prébolonha.
11 Nos dados de empregabilidade foram colocados os valores 100% em todos os indicadores por se
considerar que este CE tem sido frequentado por estudantes inseridos no mercado de trabalho.
12Temáticas específicas a fixar anualmente pelo Conselho Científico.
A20. Observations:
1 The SC is structured in two modalities: with and without doctoral program. A 1st training modality includes a
curricular component, corresponding to 60 ECTS, called advanced studies course and the preparation of a
dissertation, corresponding to 120 ECTS. A 2nd training modality  without doctoral course  includes tutorial
support, planning, development and implementation of an original research project in the area of expertise in
which the doctoral student is situated. In this modality, under item a) of Article 31st of LawDecree no. 74/2006 in
its current wording, the autonomous work of doctoral student, supervised by one or two advisers, is specifically
directed to the preparation of the PhD dissertation , corresponding to 180 ECTS.
2 Students who are enrolled in the first training modality  with PhD course  after completion of all units that
constitute the first year of this plan, will be granted a Diploma of Advanced Studies.
3 In each first year of an edition of a PhD with course, PhD applications without couse shall not be accepted in
the same area of specialty and theme.
4 The number of vacancies mentioned in field A10 refers to the number of PhD vacancies with course
component, in the specialty teacher training, which had its last edition in 2013/2014. To these vacancies it should
be added the PhD vacancies without course component, which are not subject to annual limits;
5Every year the Faculty's Scientific Council decides which specialization areas, from the Doctorate in
Education Sciences, will be offered.
6In the observations field of map II  Study Plan, it has been removed the word "option” since it is intended to
mention that these units were optional depending on the PhD specialty. However, these units are mandatory in
each specialty , as listed on the map I.
7 In the study plan  map II  an inaccuracy done during the preliminary accreditation has been corrected  it is
related to the scientific area of the unit : Seminars of Research Methodology and Statistics II (MET/EST).
8 A validation error was corrected: "Ratio ECTS and work hours” resulting from insertion errors when
submitting the preliminary accreditation process, and from publication mistakes of the dispatch no. 11295/2009
(units’ work hours).
9In the data on the access to the SC only the indicators “Vacancies” and “Admitted” were considered. The
coordination considered that the remaining indicators are not applicable to the present SC. The indicator
“Admitted” refers to DCE with and without course.
10In the training efficiency data (graduates) the pre Bologna graduates were also considered.
11 In the employability data, the percentage 100% was placed in all the indicators, based on the fact that this SC
has had students who are already integrated in the labor market.
12Specific thematics to be determined annually by the Scientific Council.
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1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Este ciclo de estudos visa a criação de massa crítica em domínios disciplinares específicos da Educação, que
viabilizem uma dinâmica técnica e cultural de elevada exigência científica.
Assim, pretendese que os doutorandos adquiram uma formação especializada em diferentes áreas das
Ciências da Educação, aprofundando e exercitando as suas competências de investigação, desenvolvendo
capacidades críticas de modo a reforçar o conhecimento do sistema educativo, promovendo a sua qualificação,
desenvolvendo o pensamento reflexivo, fundamentando e diversificando o diagnóstico das situações
problemáticas e as suas hipóteses de solução.
Concomitantemente, pretendese impulsionar a capacidade científica da própria instituição, expandido os
projetos de investigação em curso e desenvolvendo novos projetos em resposta às necessidades das próprias
comunidades
1.1. Study programme's generic objectives.
This study cycle aims to create critical thinking in specific disciplinary areas of Education, which enable
technical and cultural dynamics of high scientific demand.
Thus, it is intended that PhD students acquire specialized training in different areas of the Education Sciences ,
deepening and exercising their research skills , developing critical capabilities to enhance the knowledge of the
education system, promoting their qualifications , developing the reflective and grounded thinking, diversifying
the diagnosis of problematic situations and their possible solutions.
At the same time, we intend to foster the scientific capacity of the institution, expanding the ongoing research
projects and developing new projects in response to the needs of the communities
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A Universidade de Coimbra é uma instituição de criação, análise crítica, transmissão e difusão de cultura, de
ciência e de tecnologia que, através da investigação, do ensino e da prestação de serviços à comunidade,
contribui para o desenvolvimento económico e social, para a defesa do ambiente, para a promoção da justiça
social e da cidadania esclarecida e responsável e para a consolidação da soberania assente no conhecimento.
Em consonância com esta missão global da Instituição em que está inserida, a FPCE tem por missão a
produção de conhecimento científico (investigação fundamental e aplicada), a promoção de formação de
qualidade e favorecedora de integração de novos públicos (cf., paradigma da aprendizagem ao longo da vida) e
prestação de serviços de qualidade, via aplicação do conhecimento produzido e da sua transferência para
outros contextos (sociais, laborais). Estruturase, assim, segundo 4 pilares (cf., art. 1º, cap. 1, Estatutos): a)
produção de conhecimento científico, conducente à sua afirmação enquanto centro de excelência nos domínios
do saber que cultiva; b) promoção de formação de qualidade que favoreça a posterior inserção dos seus
graduados na vida ativa, bem como a integração de novos públicos no âmbito do paradigma da aprendizagem
ao longo da vida; c) prestação de serviços de qualidade, através da aplicação do conhecimento produzido,
tendo como objetivo o reforço da sua capacidade de intervenção junto da comunidade; d) promoção de
condições de sucesso educativo e de desenvolvimento social dos estudantes, atendendo à sua diversidade e
visando a sua integração.
Em articulação com os propósitos globais da FPCEUC, os objetivos do presente Doutoramento justificamse
como forma de dar continuidade ao conjunto de 2.º Ciclos, na área das ciências da educação, concluindo, deste
modo, a formação superior especializada.
A frequência do doutoramento em Ciências da Educação visa, por isso, o alargamento e a expansão dos
conhecimentos, competências e atitudes dos profissionais que pretendam adquirir preparação adequada para
a constante inovação que subjaz aos contextos económicos e de trabalho, cada vez mais competitivos e
exigentes. Por outro lado, este CE favorece ainda a criação de contextos e de redes de investigação
consistentes, contribuindo para a promoção de programas de investigação e de cooperação internacional e o
fomento da atividade científica, em sintonia com os propósitos defendidos pela FPCEUC já referidos, onde a
investigação e a difusão do conhecimento têm um papel crucial.
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's
mission.
The University of Coimbra is an institution which aims the creation, critical analysis, transmission and
dissemination of culture, science and technology, through research, teaching and provision of services to the
community, thus contributing to economic and social development, to environmental protection, the promotion
of social justice and the enlightened and responsible citizenship and to the consolidation of sovereignty based
on knowledge. In line with this institution's overall mission which is part of, the FPCE's mission is the production
of scientific knowledge (fundamental and applied research), the promotion of quality education encouraging the
integration of new audiences (cf., lifelong learning paradigm) and the provision of quality services, through the
application of the knowledge produced and their transfer to other contexts (social, labor). Thus, it is structured
according to four pillars (cf. article 1, Chapter 1, Statutes): a) production of scientific knowledge, leading to its
affirmation as a center of excellence in the fields of knowledge which it cultivates; b) promotion of quality
training that favors the later insertion of its graduates in the active life, as well as the integration of new
audiences within the lifelong learning paradigm; c) provision of quality services through the application of the
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knowledge produced, aiming to strengthen their capacity to intervene in the community; d) the promotion of the
conditions of students’ educational success and social development, taking into consideration their diversity
and aiming their integration.
In connection with the overall purposes of the FPCEUC, the objectives of this PhD are justified as a way to
continue the set of 2nd cycles in the area of education sciences, thus, concluding the higher specialized training.
The participation in the PhD in Education Sciences aims, therefore, the extension and expansion of knowledge,
skills and attitudes of professionals who wish to acquire adequate preparation for the constant innovation
underpinning the economic and work contexts increasingly more competitive and demanding . On the other
hand, this SC also favors the creation of consistent contexts and research networks, contributing to the
promotion of research programs and international cooperation and the promotion of the scientific activity, in line
with the aims defended by FPCEUC already mentioned, in which research and the diffusion of knowledge play a
crucial role.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos do Ciclo de Estudos, encontramse acessíveis a todos os estudantes e docentes e são divulgados
por via da plataforma de gestão académica Nónio: aos docentes através do infordocente e aos estudantes
através do inforestudante. Para o público em geral, a informação está disponível na página web da UC, em
http://cursos.uc.pt.
O número reduzido de estudantes permite desenvolver um clima de proximidade entre os vários interlocutores
(coordenador/docentes/estudantes), possibilitando não só uma melhor divulgação dos objetivos como uma
explicitação do seu sentido.
A atenção e a disponibilidade permanente do coordenador do curso para prestar informações e
esclarecimentos sobre o funcionamento ciclo de estudos são acompanhadas por um igual empenho das
funcionárias que com ele estão especialmente relacionadas.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The SC's objectives are disclosed via the academic management platform Nónio: to teachers through
infordocente and students through inforestudante. To the general public the information is available on the
website of the UC in http://cursos.uc.pt.
The reduced number of students allows to develop a climate of proximity between the various partners
(coordinator/professors/students), allowing not only a better disclosure of goals but also an explanation of their
meaning.
The attention and the permanent availability of the course coordinator to provide information and clarification on
the functioning of the study cycle are accompanied by an equal commitment from the employees who are
specially related with him.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão
e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
A criação do CE envolve a FPCE –através dos docentes, Conselho Cientifico (CC),Conselho Pedagógico(CP) –e
a UC através do C. Serviços Comuns e Especializados, a Reitoria/Senado e o Conselho Geral. Este processo
concertado tem início com uma proposta de oferta formativa a qual é apreciada pelos CC e CP, seguindo, após
a aprovação do CC e o parecer vinculativo do CP, para as entidades competentes da UC, terminando com a
submissão junto da A3ES para acreditação. A tramitação das alterações decorre de forma
idêntica,devendo,depois de aprovadas,ser comunicadas à DGES e publicadas em DR.
A distribuição de serviço docente é realizada pela coordenação em cooperação com os docentes sendo,
posteriormente, aprovada pelo CC, homologada pelo Diretor e inserida na plataforma informática.
Após cada edição do curso,o coordenador, em articulação com os docentes,analisam a pertinência de
alteração/atualização dos conteúdos programáticos, tendo por base a perceção tendo em atenção a
autoavaliação do CE
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.
The creation of the SC involves the FPCE through the professors, SC, PC and the UC through the Common and
Specialized Services C., the Rectory/Senate and the General Council. This combined process begins with a
proposal for a training offer which is appreciated by the SC and PC, following, after the approval of the SC and
the mandatory appreciation of the PC, to the competent authorities of the UC, ending with the submission at the
A3ES for accreditation.
The processing of amendments follows the same rules, and once approved must be communicated to the
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(Higher Education Department) and published in POG.
Teaching service distribution is carried out by the coordination in cooperation with professors and is
subsequently approved by the SC, approved by the Director and inserted into the IT platform.
After each edition of the course, the coordinator in articulation with the professors analyze the relevance of
changing/updating the syllabus,taking into account the selfassessment of the SC.
2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
A participação ativa dos docentes e estudantes é assegurada pela aplicação regular de inquéritos pedagógicos
e pela reflexão inerente ao processo de autoavaliação realizado no CE e pela UO. Para além dos dados
quantitativos são também analisados comentários e sugestões de estudantes e docentes em reuniões
semestrais, integrando o processo de melhoria da UC.
Os estudantes e docentes são ainda representados nos órgãos de governo da UC (C. Geral, C. de Gestão,
Senado), bem como nos órgãos do governo da UO – Assembleia, Cons. Científico (docentes e investigadores
doutorados) e Cons. Pedagógico.
Com a finalidade de envolver os vários interlocutores na tomada de decisão e na identificação de melhorias, a
Direção da FPCE promove, regularmente, reuniões com vários elementos da comunidade universitária, entre
as quais se destacam as reuniões de coordenação.
Refirase ainda a integração de docentes e estudantes em várias comissões: avaliação interna da FPCE;
reestruturação; autoavaliação CE.
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decisionmaking processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.
The active participation of professors and students is ensured by the regular application of pedagogical surveys
and the reflection inherent to the selfassessment process carried out in the SC by the OU. In addition to the
quantitative data, comments and suggestions of students and professors in semiannual meetings are also
analyzed, integrating the improvement process of the UC.
Students and professors are also represented in the UC governing bodies, including General C., Management C.,
Senate and the UO governing bodies  Assembly, Scientific C. (professors and PhD researchers) and
Pedagogical C..
In order to involve multiple parties in decision making and in the identification of improvements, the FPCE Board
promotes regular meetings with various members of the univ. community, among which we highlight the
coordination meetings.
We also underline the integration of professors and students in various committees:FPCE internal evaluation,
SC’s restructuring and SC’s selfassessment.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Conforme procedimentos estabelecidos na UC, a autoavaliação do CE é realizada no final de cada ano letivo
com a intervenção das diferentes partes interessadas, sendo o relatório final da responsabilidade do
coordenador de curso. Este procedimento consiste numa análise SWOT, que integra informação referente a:
acesso, sucesso escolar, empregabilidade e inquéritos pedagógicos. Face a esta análise, são definidas
anualmente as ações de melhoria a implementar no CE, cuja execução é avaliada no ano seguinte. Com base
na autoavaliação dos CE, a FPCEUC elabora, anualmente,a sua autoavaliação, a qual é apresentada e discutida
pelos vários elementos da comunidade universitária.
Salientase ainda a existência, de acordo com os estatutos da FPCEUC, de comissões de avaliação interna e
externa, as quais têm como objetivo a garantir a qualidade dos CE ministrados.
A garantia da qualidade do CE é ainda assegurada pelo coordenador do curso através da verificação do
cumprimento dos normativos internos.
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
According to the procedures established at the UC, the SC’s selfassessment is performed at the end of each
academic year with the participation of the different parties, and the coordinator is responsible for the final
report. This procedure consists of a SWOT analysis which includes information regarding:access, educational
attainment, employment and information from the pedagogical surveys. Given this analysis, the improvement
actions to be implemented in the SC are annually defined, and those actions shall be assessed the following
year. Based on the SC’s selfassessment, the FPCE prepares each year, its selfassessment, which is
presented and discussed by the various members of the university community.
We also highlight the existence, according to the statutes of the FPCE, of internal and external ass. co. teams,
which intend to ensure the quality of the SC available.
The guarantee of SC quality is ensured by its coord. through the verification of compliance with internal reg..
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.
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Na UC o responsável máximo pela garantia da qualidade é o Reitor e o Conselho da Qualidade (CQ), em
articulação com a Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua (DAMC) e esta em estreita ligação com os
dinamizadores da qualidade. O Conselho da Qualidade, nomeado pelo Reitor e constituído por elementos da
Reitoria/Serviços/UO/Investigadores/Estudantes, é responsável por assegurar a coordenação estratégica do
Sistema de Gestão (SG).
Na FPCEUC, a Direção, os coordenadores dos CE, em articulação com o Serviço de Qualidade Pedagógica
(SGQ), garantem a implementação das diretrizes emanadas da Reitoria no que respeita à garantia da qualidade.
Integram o SGQ o elemento do Conselho da Qualidade FPCEUC e o dinamizador da qualidade da FPCEUC.
Compete a este serviço, em articulação com os responsáveis pelo SG na UC, a promoção de diversas
iniciativas e atividades no domínio de garantia da qualidade, nomeadamente no que se refere à avaliação dos
serviços prestados pela FPCEUC.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
As far as the UC is concerned, the ultimate person/entity responsible for quality assurance is the Rector and the
Quality Council (QC), in cooperation with the DACI and this in close liaison with the facilitators of quality. The
Quality Council, appointed by the Rector and composed of members of the Rectory/Services/OU /Researchers
/Students, is responsible for ensuring the strategic coordination of the Management System (SG).
As far as the FPCEUC is concerned, the Board, the coordinators of the SC, in cooperation with the Educational
Quality Service (EQS) ensure the implementation of the guidelines issued by the Rectory regarding quality
assurance. The Quality Council member and the person who is responsible for quality at FPCEUC integrate the
EQS.
It is up to this service in connection with those responsible for the SG at UC, to promote various initiatives and
activities in the quality assurance field, particularly regarding the assessment of the services provided by the
FPCEUC.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
O atual modelo de auscultação no âmbito da gestão da qualidade pedagógica da UC prevê a aplicação de um
questionário específico aos estudantes de 3.º ciclo em 2 momentos:um ano após a matrícula no doutoramento
(momento A) e aquando da conclusão do mesmo (momento B). Este modelo foi definido após conclusão de um
projeto piloto e tendo em conta os referenciais de boas práticas nesse âmbito. Os resultados destes inquéritos
encontramse disponíveis no sistema de informação e constituem uma informação importante para a
autoavaliação do curso.
Referese ainda o papel do coordenador de curso na recolha de informação. De acordo com os resultados dos
inquéritos pedagógicos, e segundo a perceção dos estudantes, a comunicação com a coordenação de curso,
bem como a eficácia dessa comunicação, é bastante positiva com valores médios de, respectivamente, 4,4, e
4,3, na escala de 1 a 5 (taxa de resposta ao inquérito pedagógico de 96%).
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme.
The current consultation model within the educational quality management at the UC includes the application of
a specific survey to the 3rd cycle students in two phases: one year after enrollment in the PhD (phase A) and
after its conclusion (phase B). This model was made after completion of a pilot project and taking into account
the benchmarks of good practice in this scope. The results of these surveys are available in the information
system and provide important information for the course selfassessment.
Moreover, it should be underlined the role of the course coordinator in gathering the information. According to
the results of the educational surveys, and the students’ perception, the communication with the ongoing
coordination and the effectiveness of that communication, are aspects very favorably evaluated by the PhD
students with average values of, respectively, 4.4, and 4, 3, in a scale of 1 to 5 (response rate to the pedagogical
survey 96%).
2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade
http://www.uc.pt/damc/manual
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria.
Os resultados das avaliações são discutidos com as diferentes partes interessadas no âmbito da elaboração
do relatório de autoavaliação. Estes resultados e ações de melhoria daí decorrentes, bem como os dos
restantes Ciclos de Estudos e da Unidade Orgânica no seu todo, são coligidos num relatório da Unidade
Orgânica, o qual é igualmente discutido numa sessão anual que envolve toda a comunidade académica.
A promoção de uma cultura de qualidade e melhoria contínua é ainda evidenciada numa ação estratégica
relacionada com a reflexão dos resultados, definida pela FPCEUC no seu plano de ação (Plano de Ação e
Estratégia 20112015).
As informações resultantes dos processos de avaliação permitiram identificar aspetos que serviram de base à
proposta de alteração do plano de estudos apresentada secção 6.
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
The results of the assessments are discussed with the different parties involved in the preparation of the self
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=174654bd8ef30a366175543f60ab648b&formId=b2f4fd4b559746ef2e14546b3e33b402
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assessment report. The results obtained and the proposed improvement actions, as well as the results from the
other SCs and OU, are gathered in a report of the UO, which is also discussed in an annual session that involves
the entire academic community. The promotion of a culture of quality and continuous improvement is still
evident in a strategic action related to the consideration of the results, defined by the FPCEUC in its action plan
(Action and Strategy Plan 20112015).
The information resulting from the evaluation processes have allowed to identify aspects that were the basis for
the amendment of the study plan presented on Section 6.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Referemse como vias de avaliação/monitorização do plano de estudos, os seguintes mecanismos: Existência,
ao nível da UC, de uma comissão de acompanhamento do Processo de Bolonha (até 2011), a qual monitorizou a
implementação do processo de Bolonha de modo a melhorar a qualidade e a relevância das formações
ministradas. Desta comissão resultou a realização de eventos públicos, com caráter anual; Implementação,
desde 2011, da autoavaliação dos ciclos de estudos no âmbito do Sistema de Gestão Qualidade Pedagógica da
UC.
Salientase ainda intenção da Universidade de Coimbra em acreditar o seu Sistema Interno de Garantia da
Qualidade. Este projeto, que se encontra a aguardar o envio pela Comissão de Avaliação Externa do relatório
preliminar, teve a participação ativa da FPCE na vertente: "ensinoaprendizagem".
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
There are the following mechanisms for the evaluation/monitoring methods of the study plan: There is, at the UC,
a monitoring committee of the Bologna Process (until 2011), which monitored the implementation of the Bologna
process in order to improve the quality and relevance of the training provided; Implementation, since 2011, of
the selfassessment of the study cycles as part of the Pedagogical Quality Management System at the UC.
We also emphasize that it is in place the accreditation process of the Internal System of Quality Assurance of
the University of Coimbra, which couinted on the active participation of the FPCE in section: “teaching and
learning”.This process is waiting for the delivery of the preliminary report by the External Evaluation Committee.

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).
Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities
Tipo de Espaço / Type of space
Salas de Aula (15)/ Classrooms (15)
Anfiteatros (2) / Amphitheaters (2)
Sala de Informática (1)/Computer Room (1)
Laboratórios (5)/ Laboratories (5)
Corredor com mesas / Hall with tables
Biblioteca+ Mediateca+ testoteca/
Sala de Apoio a Alunos (NEPCE/AAC) / Living Support to Students room (NECP / AAC)
Gabinetes (35)/Cabinets (35)
Salas de suporte administrativo / Administration rooms
Secretaria de alunos / Secretariat of Student
Recepção/Desk
Sala dos grupos de investigação
Salade 3.º ciclo/Pósdoc/Docetes/Prof. Visitante
Sala das Unidades de Investigação + OCIS
Sala do GAE
Sala de Videoconferência

Área / Area (m2)
895
318.4
64.3
205
94.3
525
38.4
757
124.5
5.2
104
62.3
159.5
131.5
43.5
16

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TICs).
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=174654bd8ef30a366175543f60ab648b&formId=b2f4fd4b559746ef2e14546b3e33b402
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Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials
Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Videoprojectores
Computadores /Computers
Microfones / Microphones
Equipamento de videoconferência
Equipamento de som /Sound equipment
Impressoras/fotocopiadoras/Scanner
Servidores
Mesa de mistura
Sistema de som
Referências bibliográficas
Revistas ( assinaturas de revistas disponíveis na biblioteca)
EBooks (Biblioteca)
Ferramenta  Lista AtoZ
Springer  colecção Behavioral Sciences (anos de 2009, 2010, 20011, 2012 e 2013)  Biblioteca
John Wiley  Biblioteca
Bases de dados (Biblioteca)
Programas de intervenção (Testoteca)
Testes/Instrumentos (Testoteca)
CD/Filmes e outros materiais da mediateca

Número / Number
28
242
10
1
6
42
6
2
43
26482
340
472
1
460
12
11
60
542
17

3.2 Parcerias
3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O corpo docente e estudantes do DCE têm ao seu dispor uma sólida rede de parcerias com instituições
internacionais. Essas parcerias concretizamse, principalmente, pela participação de docentes deste CE na
realização de seminários, conferências e cursos breves, bem como a sua integração em redes de investigação
internacionais. De entre as várias parcerias neste domínio refirase, a título exemplo, a integração no projeto
AVENA  projeto que envolve 4 Universidades Portuguesas e 3 Universidades Brasileiras e no Programa Marco
InterUniversitário para uma Política de Equidade e Coesão Social na Educação Superior  projeto de cooperação
entre a União Europeia e a América Latina, que envolve uma vasta rede composta por 30 equipas de
Instituições de Ensino Superior de 13 países da América Latina.
Referese ainda a recente parceria com a The University of Iowa a qual envolve docentes do presente CE e tem
como objetivo a investigação, intercâmbio de docentes e inovação pedagógica.
3.2.1 International partnerships within the study programme.
The professors and students of the PhD in Education have at their disposal a solid network of partnerships with
international institutions. These partnerships take place mainly due to the participation of professors of the EC
in seminars, conferences and short courses as well as their integration in international research networks.
Among the various partnerships in this area it is underlined, for example, the integration into the AVENA project
 a project that involves 4 Portuguese universities and 3 Brazilian Universities and in the Marco Interuniversitary
Program for Equity and Social Cohesion in Higher Education  cooperation project between the European Union
and Latin America, which involves a wide network of 30 teams from higher education institutions from 13
countries in Latin America.
We also reinforce the recent partnership with The University of Iowa which involves professors of the study
cycle and aims to foster research, exchange of professors and pedagogical innovation.
3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
A FPCEUC tem vigentes cerca de 140 acordos com diversas Instituições Nacionais.
De um modo geral, e no que se refere às parcerias que envolvem o presente ciclo de estudos, estas
concretizamse na prestação de serviços especializados, nomeadamente na ministração de conferências,
seminários, participação conjunta em projetos de investigação e prestação de serviços de consultoria.
Mencionase, a título de exemplo, algumas das instituições com as quais a FPCEUC tem firmado um protocolo:
Inspeção Geral da Educação e Ciência; Câmara Municipal de Coimbra; Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa; Gabinete de Avaliação Educacional; Instituto do Emprego e Formação Profissional.
Referese ainda a integração de docentes em investigações de âmbito nacional, envolvendo várias instituições,
como: AtlasReportório dos municípios da Educação e na Cultura Em Portugal (18201986); A carga horária no
sistema de ensino Português: comparação com outros países da união europeia e asiáticos.
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3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as
the relation with private and public sector
The FPCEUC currently has about 140 agreements with several national institutions.
In general, and regarding the partnerships involved in this SC, there is the offer of specialized services such as
the ministering of conferences, seminars, joint participation in research projects and consulting services. It
shouls be mentioned, for example, some of the institutions with which the FPCEUC has signed a
protocol:General Institute of Education and Science; Coimbra’s City Council; Higher Education Institute of
Labour and Business Sciences; Office of Educational Assessment; Employment and Professional Training
Institute.
There is also the integration of professors in national researches, involving several institutions, such as: Atlas
Repertoire of Education and Culture municipalities in Portugal (18201986);The workload in the Portuguese
education system: comparison with other countries in the European Union and Asia.
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
A colaboração intrainstitucional do presente CE com outros traduzse, essencialmente:
 Pela participação do corpo docente na lecionação de de outros ciclos de estudos (FPCEUC; FMUC; FLUC e III),
bem como na integração de projetos transversais à UC – Mestrados de Ensino;
 Integração no corpo docente deste CE de docentes de outras áreas, quer da FPCEUC (exemplo:
Doutoramento em Psicologia), quer da UC (Faculdade de Ciências e Tecnologia).
Citase ainda a existência de acordos celebrados com a FLUC e FCDEFUC que permitem o intercâmbio de
docentes, nomeadamente no que se refere à lecionação de unidades curriculares da área das Ciências da
Educação.
3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
The intrainstitutional collaboration of this SC with others is essentially reflected in:
 Through the participation of professors in the teaching of other study cycles (FPCEUC; FMUC; FLUC and III) as
well as in the integration of projects transversal to the UC – Master degrees in Teaching.
 Integration in this SC of rofessors from other areas, from the FPCEUC (e.g. PhD in Psychology) or the UC
(Faculty of Science and Technology).
There are also agreements with the FLUC and FCDEFUC that allow the exchange of professors, particularly
regarding the teaching of curricular units in the area of Education Sciences.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII  António Gomes Alves Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Gomes Alves Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=174654bd8ef30a366175543f60ab648b&formId=b2f4fd4b559746ef2e14546b3e33b402
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Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Maria Isabel Ferraz Festas
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel Ferraz Festas
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Ana Amélia Costa da Conceição Amorim Soares de Carvalho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Amélia Costa da Conceição Amorim Soares de Carvalho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  
Maria Graça Amaro Bidarra
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Graça Amaro Bidarra

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  
Maria Filomena Ribeiro Fonseca Gaspar
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Filomena Ribeiro Fonseca Gaspar

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  
Maria Teresa Ribeiro Pessoa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Ribeiro Pessoa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade Psicologia e de Ciências da Educação
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Marcelino Arménio Martins Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marcelino Arménio Martins Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Ana Maria Magalhães Teixeira de Seixas
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Magalhães Teixeira de Seixas
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  
Armanda Pinto Mota Matos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Armanda Pinto Mota Matos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
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Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Albertina Lima de Oliveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Albertina Lima de Oliveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Bruno Cecílio de Sousa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bruno Cecílio de Sousa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbral
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Carlos Manuel Folgado Barreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Carlos Manuel Folgado Barreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Cristina Maria Coimbra Vieira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cristina Maria Coimbra Vieira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Joaquim Luís Medeiros Alcoforado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Luís Medeiros Alcoforado
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
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Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Maria Helena Lopes Damião da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Lopes Damião da Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Maria do Rosário de Carvalho Nunes Manteigas e Moura Pinheiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Rosário de Carvalho Nunes Manteigas e Moura Pinheiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Maria Cristina Petrucci de Almeida Albuquerque
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cristina Petrucci de Almeida Albuquerque
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Maria Augusta Vilalobos Filipe Pereira do Nascimento
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Augusta Vilalobos Filipe Pereira do Nascimento
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Maria da Piedade Simões Santana Pessoa Vaz Rebelo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Piedade Simões Santana Pessoa Vaz Rebelo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.2 Mapa IX  Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)
4.1.2. Mapa IX Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX  Study programme’s teaching staff
Nome / Name
António Gomes Alves Ferreira
Maria Isabel Ferraz Festas
Ana Amélia Costa da Conceição Amorim
Soares de Carvalho
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
Maria Graça Amaro Bidarra


Grau /
Degree
Doutor
Doutor

Área científica /
Scientific Area
Ciências da Educação
Psicologia

Regime de tempo /
Employment link
100
100

Informação/
Information
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Educação

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor

Psicologia
PSICOLOGIA

100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
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aria Filomena Ribeiro Fonseca Gaspar
M
Maria Teresa Ribeiro Pessoa

Marcelino Arménio Martins Pereira
Ana Maria Magalhães Teixeira de Seixas
Armanda Pinto Mota Matos

Albertina Lima de Oliveira
Bruno Cecílio de Sousa
Carlos Manuel Folgado Barreira
Cristina Maria Coimbra Vieira
Joaquim Luís Medeiros Alcoforado
Maria Helena Lopes Damião da Silva
Maria do Rosário de Carvalho Nunes
Manteigas e Moura Pinheiro
Maria Cristina Petrucci de Almeida Albuquerque
Maria Augusta Vilalobos Filipe Pereira do
Nascimento
Maria da Piedade Simões Santana Pessoa Vaz
Rebelo
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Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Ciências da Educação
Ciencias da Educação
Psicologia
Ciências da Educação
Ciências da Educação
Ciências da Educação
Estatística
Ciências da Educação
Ciências da Educação
Ciências da Educação
Ciências da Educação

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Ciências da Educação

100

Ficha submetida

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

Doutor

Ciências da Educação

100

Ficha submetida

Doutor

Psicologia

100

Ficha submetida

2000

<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)
4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos
4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff
Corpo docente próprio / Full time teaching staff
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers:

ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
20
100

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado
4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff
Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 20
100

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado
4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff
Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

ETI
Percentagem*
/
/ Percentage*
FTE

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos
17
(ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais
do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience and competence, in 0
the main areas of the study programme (FTE):

85
0

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação
4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics
Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics

ETI / Percentagem* /
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FTE Percentage*
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
20
100
anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years:
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching
0
0
staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5
4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização
O procedimento de avaliação dos docentes da Universidade de Coimbra (UC) tem por base o disposto no
“Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade de Coimbra”, Regulamento n.º
398/2010 publicado no DR n.º 87, 2.ª Série, de 5 de Maio de 2010, retificado no DR. 2.ª Série, de 17 de Maio de
2010.
Este regulamento define os mecanismos para a identificação dos objetivos de desempenho dos docentes para
cada período de avaliação, explicitando a visão da instituição, nos seus diversos níveis orgânicos, e traçando,
simultaneamente, um quadro de referência claro para a valorização das atividades dos docentes, com vista à
melhoria da qualidade do seu desempenho.
A avaliação do desempenho dos docentes da UC é efetuada relativamente a períodos de três anos e tem em
consideração quatro vertentes: investigação; docência; transferência e valorização do conhecimento; gestão
universitária e outras tarefas. Relativamente a cada uma das vertentes, a avaliação dos docentes pode incluir
duas componentes: avaliação quantitativa e avaliação qualitativa.
A avaliação quantitativa tem por base um conjunto de indicadores e de fatores. Cada indicador retrata um
aspeto bem definido da atividade do docente e os fatores representam uma apreciação valorativa, decidida pelo
Conselho Científico ou pelo Diretor da Unidade Orgânica (UO) para cada área disciplinar. Os fatores permitem
assim ajustar a avaliação quantitativa ao contexto de cada área.
A avaliação qualitativa é efetuada por painéis de avaliadores que avaliam o desempenho do docente em cada
vertente.
O processo de avaliação compreende cinco fases (autoavaliação, validação, avaliação, audiência,
homologação) e prevê os seguintes intervenientes: Avaliado, Diretor da UO, Conselho Científico da UO,
Comissão de Avaliação da UO, Painel de Avaliadores, Conselho Coordenador da Avaliação do Desempenho
dos Docentes e Reitor.
O resultado final da avaliação de cada docente é expresso numa escala de quatro posições: excelente, muito
bom, bom e não relevante.
A implementação deste Regulamento, para o triénio de 201113, foi concertada para toda a UC, através de uma
plataforma informática integrada e acessível através do balcão virtual, à qual os docentes (e comissão de
avaliação) tiveram acesso através da página pessoal, com acessos devidamente acautelados.
A FPCEUC, no início deste processo, realizou sessões de esclarecimento com todos os docentes, bem como
disponibilizou na sua página  http://www.uc.pt/fpce/normas/docentes/avd, vários documentos informativos.
Antes de cada novo ciclo de avaliação, a FPCEUC define, por deliberação do Conselho Científico e para as suas
áreas disciplinares, o conjunto de parâmetros que determinam os novos objetivos do desempenho dos
docentes e cada uma das suas vertentes, garantindo, assim, permanente atualização do processo.
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The academic staff performance evaluation procedures of the University of Coimbra (UC) are set in the
“Regulation of Teachers’ Performance Evaluation of UC” – regulation no. 398/2010, published on the 5th of May,
and amended on the 17th of May.
This regulation defines the mechanisms to identify teachers’ performance goals for each time span of
evaluation, clearly stating the institution’s vision, across its different levels, and outlining simultaneously a clear
reference board to value teachers’ activities with the purpose to improve their performance.
The teachers’ performance evaluation at UC is made on a three years basis and takes into account four
dimensions: investigation, teaching, knowledge transfer, university management and other tasks. For each
dimension, the teachers’ evaluation may include two variables: quantitative and qualitative.
Quantitative evaluation is based on a set of performance indicators and factors. Each performance indicator is a
welldefined aspect of the teacher’s activity and the factors represent an evaluation, defined by the Scientific
Board or the Director of the Organisational Unit (OU), for each subject area. Thus, factors allow quantitative
evaluation to adjust the context of each subject area.
The qualitative evaluation is made by a panel of reviewers who evaluate teachers’ performance in each
dimension.
The evaluation procedures have five stages (selfevaluation, validation, evaluation, audience, and homologation)
and include the following participants: teacher, OUs’ Director, OUs’ Scientific Board, OUs’ Evaluation
Commission, Evaluators Panel, Coordinator Council of Teachers’ Performance Evaluation and Rector.
The final evaluation of each teacher is expressed in a four point scale: excellent, very good, good and not
relevant.
The implementation of this Regulation, for the triennium of 201113, was agreed for the entire UC, through an IT
platform integrated and available through the virtual platform, to which teachers (and Evaluation Committee) had
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access through their personal webpage, with duly protected accesses.
The FPCEUC at the beginning of this process, held information sessions with all the teachers and made
available on its page  http://www.uc.pt/fpce/normas/docentes/avd, several informative documents.
Before each new assessment cycle, the FPCEUC defines through decision of the Scientific Council and for its
scientific areas, the set of parameters that determine the new performance objectives of teachers and each of
its parts, thus ensuring continuous updating of the process.
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/05/087000000/2387923890.pdf

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
O corpo de trabalhadores não docentes afeto ao ciclo de estudos é formado por 32 trabalhadores em setores
como a Biblioteca, Testoteca, Gabinete de Apoio à Direção, Gabinete de Apoio à investigação e à Docência,
Serviços Administrativofinanceiros, Serviços Académicos, Serviço da Qualidade Pedagógica, Serviço Apoio
Jurídico, Informática, Centro Prestação Serviços à Comunidade, Gabinete de Apoio ao Estudante e Portaria.
Destes trabalhadores, 26 são trabalhadores em funções públicas com contrato a tempo indeterminado; 4 estão
contratados na modalidade de contrato de prestação de serviço (2 Avenças) e 2 trabalhadores não docentes ao
abrigo de bolsas de Investigação.
4.2.1. Number and work regime of the nonacademic staff allocated to the study programme.
The nonteaching employees assigned to the SC consist of 32 workers in sectors such as Library, Testoteca,
the Management Support Office, Research and Teaching Support Office, Administrative and Financial Services,
Academic Services, Educational Quality Service, Legal Support Services, Information Technology, Services to
the Community Center, Student Support Office and Lobby staff. Of these workers, 26 workers are in public
functions with nondefined term contract; 4 are employed with a service agreement contract (2 Covenants) and
2 nonteaching employees under research grants.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
Quanto à qualificação profissional do pessoal não docente de apoio ao ciclo de estudos, a equipa está
distribuída de acordo com as suas qualificações académicas do seguinte modo:
7  Mestres (2 serviços Administrativo Financeiros; 4 Centro de Prestação Serviços à Comunidade e 1 Gabinete
de Apoio à Direção);
12  Licenciados (3 Serviços Académicos; 1 Informática; 2 Gabinete de Apoio à Direção; 1 Gabinete de Apoio à
Investigação e Docência; 1 Biblioteca; 1 Testoteca;1 Serviço da Qualidade Pedagógica; 1 Serviço Apoio
Jurídico; 1 Serviços Administrativo Financeiros);
8  12.º ano de escolaridade; (3 Biblioteca; 3 Gabinete de Apoio à Investigação e Docência; 1 informática; 1
Serviços Administrativo Financeiros)
1  9.º ano de escolaridade ( 1 Serviços Académicos);
2  2.º ciclo do ensino básico ( 2 Portaria);
2  1.º ciclo do ensino básico ( 2 portaria), o que perfaz um total de 32 trabalhadores.
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme.
Regarding the professional qualifications of the nonteaching staff supporting the study cycle, the team is
distributed according to their academic qualifications as follows:
7 – Master graduates (2 Financial Administrative Services; 4 Services to the Community Center and 1
Management Support Office);
12  Graduates (3 Academic Services, 1 Information Technology, 2 Management Support Office; 1 Research and
Teaching Support Office, 1 Library, 1 Testoteca; 1 Educational Quality Service; 1 Legal Support Services; 1
Administrative and Financial Services);
8  12th grade; (3 Library; 3 Research and Teaching Support Office, 1 Information Technology, 1 Administrative
and Financial Services)
1  9th grade (1 Academic Services);
2  2nd cycle of basic education (2 Lobby staff);
2  1st cycle of basic education (2 Lobby staff), which makes a total of 32 workers.
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A avaliação do desempenho do pessoal não docente é realizada através do Sistema integrado de gestão e
Avaliação do Desempenho na Administração Pública  SIADAP, estabelecido pela Lei n.º 66B/2007, de 28/12,
que integra a avaliação do desempenho dos Serviços, dos Dirigentes e dos Trabalhadores.
O processo de avaliação do desempenho dos trabalhadores consubstanciase na definição de parâmetros e
metas, no acompanhamento do desempenho e na mensuração deste, considerando, não apenas as funções do
trabalhador, mas também o seu desenvolvimento profissional. A diferenciação dos desempenhos é garantida
pela fixação de percentagens máximas para os níveis de avaliação mais elevados.
Uma plataforma informática, concebida para o efeito, tem permitido gerir o processo com bastante rigor,
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facilitando a articulação integrada, nas diversas fases, das atuações de todos os intervenientes, sem descurar
a dimensão e as características intrínsecas da Universidade de Coimbra.
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The evaluation of nonteaching staff performance is accomplished through an Integrated Management and
Performance Evaluation System of the Public Administration, established by the law 66B/2007, which
integrates the assessment of the services’, managers’ and workers’ performances.
This evaluation process sets some parameters and goals, measures the performance follow up, considering not
only the worker functions, but also his professional development. The performance differentiation is guaranteed
by the setting of maximum percentages for the highest evaluation levels.
A computer platform, design for the purpose, has allowed to manage the process with great accuracy,
facilitating the integrated articulation, in the several phases, of all intervenient performances, without neglecting
the dimension and the intrinsic characteristics of the Coimbra University.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A formação do pessoal não docente visa dotar o trabalhador dos conhecimentos e competências necessários
às funções que desempenha, mas também ao seu desenvolvimento profissional e pessoal.
O levantamento das necessidades de formação é realizado a partir de diversas fontes, nomeadamente de
inquéritos sobre necessidades de formação, da informação recolhida em sede de avaliação do desempenho, de
propostas e sugestões endereçadas pelos trabalhadores, atendendo sempre às áreas definidas como
estratégicas pelo governo da Universidade.
Habitualmente, o plano de formação congrega áreas muito diversas, como Gestão de Recursos Humanos,
Contratação Pública, Gestão para a Qualidade, Atendimento e Comportamento Profissional, Tecnologias de
Informação e Comunicação, Desenvolvimento de Competências de Liderança e Gestão de Equipas, Higiene e
Segurança no Trabalho.
Referese ainda que, a FPCEUC aprova ações de formação externas à UC e cujas temáticas não constem do
atual plano de formação.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The training of nonteaching staff aims fundamentally to provide the worker with knowledge and skills
considering the function they perform, but also their professional and personal development.
The assessment of the training necessities is performed through several sources, namely training necessities
surveys, information gathered in the performance evaluation head office, proposals and suggestions addressed
by the workers and considering the areas defined as strategic by the government of the University.
Usually, the training plan gathers different areas such as Human Resources Management, Public Hiring,
Management for Quality, Reception and Professional Behavior, Information and Communication Technologies,
Leadership Skills Development and Teams Management, Hygiene and Safety at Work.
It is also underlined that the FPCEUC approves training activities external to UC and whose topics are not
included in the current training plan.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender
Masculino / Male
Feminino / Female

%
19.35
80.65

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age

%
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Até 20 anos / Under 20 years
2023 anos / 2023 years
2427 anos / 2427 years
28 e mais anos / 28 years and more

0
1.61
0
98.39

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)
5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year
(current academic year)
Ano Curricular / Curricular Year
1º ano curricular / 1st curricular year
2º ano curricular / 2nd curricular year
3º ano curricular / 3nd curricular year

Número / Number
7
19
40
66

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand
N.º de vagas / No. of vacancies
N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates
N.º colocados / No. enrolled students
N.º colocados 1.º opção / No. 1st option enrolments
Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark
Nota média de entrada / Average entrance mark

2012/13
0
0
20
0
0
0

2013/14
20
0
33
0
0
0

2014/15
0
0
7
0
0
0

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente
para discriminação de informação por ramos)
5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação
de informação por ramos)
A natureza do CE e a situação do país tem condicionado os públicos disponíveis e, portanto, as candidaturas e o
tipo de doutorandos que se encontra a frequentar o Doutoramento em análise. Considerando a sua globalidade,
verificase que a maioria dos estudantes deste curso têm mais do que 28 anos e encontramse inseridos no
mercado de trabalho.
Sublinhese que cerca de 38% dos estudantes inscritos neste 3.º Ciclo frequentam o Doutoramento em
Ciências da Educação com componente letiva na especialidade de Formação de Professores. Os restantes
encontramse inscritos na modalidade sem componente letiva e distribuemse pelas restantes especialidades
deste Doutoramento. Nos últimos anos o número de estudantes estrangeiros a frequentar o CE tem aumentado
consideravelmente, atingindo no presente ano lectivo mais de 27% do total de doutorandos.
Refirase a existência de um número expressivo de estudantes a usufruir de bolsas de investigação
suportadas por entidades nacionais e, sobretudo, internacionais.
5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution by the
branches)
The nature of the SC and the country's situation has conditioned the available audiences and therefore the
applications and the type of PhDstudents attending the PhD under analysis. Overall, it seems that most of the
course students are older than 28 and are inserted into the labor market.
It should be emphasized that about 38% of the students enrolled in this 3rd Cycle attend the PhD in
EducationSciences with course component in the specialty Teacher Education. The remaining are enrolled in the
modality without course component and distributed by the other specialties of this PhD. In recent years the
number of foreign students attending the SC has significantly increased, reaching in this academic year more
than 27% of the total PhD students.
Finally, it should also be mentioned that a very significant percentage of these students benefit from research
grants supported by national authorities and, primarily, international.
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5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes.
A UC, através da Divisão de Aconselhamento e Integração dos Serviços de Ação Social, mais concretamente
do Núcleo de Integração e Aconselhamento, presta apoio psicopedagógico aos estudantes da UC e apoio no
âmbito das necessidades educativas especiais em articulação com os órgãos de gestão da UC/UO.
O Gabinete de Apoio ao Estudante da FPCE presta serviços aos estudantes da FPCEUC, bem como às demais
Unidades Orgânicas da UC, nas seguintes áreas: apoio psicológico e psicopedagógico, orientação e
intervenção socioeducativa e aconselhamento de carreira.
O corpo docente do DCE promove reuniões com os doutorandos, em grupo ou individualmente, ao longo do ano
letivo, de modo a discutir e a aconselhar sobre o percurso no ciclo de estudos em função dos seus
conhecimentos e interesses académicos e profissionais.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The Coimbra University, through the Division of Counseling and Social Action Integrations’ Services, namely
through the Center for Integration and Counseling, provides educational psychological support to students at UC
and also support within the special educational needs, in conjunction with the management bodies of the UC /
UO.
The Student Support Office, from the Faculty of Psychologie and Educacional Sciences, provides support not
only to his students but also to every other student, staff and university services, when requested, especially in
the áreas of psycological support and career counseling.
The PhD Professors hold meetings with PhD students, in groups or individually, throughout the academic year in
order to discuss and advise on their path in the study cycle, according to their knowledge and academic and
professional interests.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Os estudantes de Doutoramento participam regularmente na organização de diversos eventos científicos da
iniciativa dos docentes/investigadores da Unidade Orgânica, bem como das Unidades de Investigação e
Desenvolvimento a que pertencem os professores.
Os doutorandos são especialmente incentivados a participarem ativamente em diversos eventos científicos de
caráter nacional e internacional, apresentando comunicações em colaboração com os seus orientadores de
tese, desenvolvendo competências relacionadas com a investigação em curso e ensaiando progressivamente
a escrita de artigos destinados a publicações científicas.
Em alguns casos, participam como convidados em algumas unidades curriculares da Licenciatura e do
Mestrado em Ciências da Educação.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The PhD students regularly participate in the organization of various scientific events promoted by
professors/researchers of the Organic Unit, as well as from the Research and Development Units to which
professors belong.
PhD candidates are especially encouraged to actively participate in various national and international scientific
events, presenting papers in collaboration with their thesis supervisors, developing skills related to the ongoing
research and progressively practicing how to write articles for scientific publications.
In some cases, they participate as guests in some curricular units of the Degree and Master in Education
Sciences.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
A UC dispõe de uma estrutura ramificada e próxima dos estudantes, da qual fazem parte a Divisão de
Planeamento e Saídas Profissional, a Divisão de Inovação e Transferências do Saber, a Divisão de Apoio e
Promoção da Investigação e a Divisão de Projetos e Atividades, que lhe permite dar resposta às suas
necessidades no aconselhamento sobre possibilidades de financiamento e emprego.
Na FPCEUC, não só o NEPCESS desenvolve, ao longo do ano, atividades entre as quais se inclui a de orientar
os estudantes sobre possibilidade de financiamento e emprego como a Direção da faculdade mantém
atualizada, na sua página  http://www.uc.pt/fpce/estudantes/empregabilidade, informação sobre ofertas de
emprego, apoios no acesso ao mercado de trabalho e oportunidades para desenvolvimento de formação
académica e de competências de empregabilidade.
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5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The UC has a structure which is branched and close to students that includes the Planning and Job
Opportunities Division, the Innovation and Transfer of Knowledge Division, the Support and Promotion of
Research Division and the Projects and Activities Division that allows the university to meet students’ needs in
advising on finRancing and employment opportunities.
In the FPCEUC the NEPCESS, during the academic year, develops activities such as counselling students
regarding the possibilities of financing and employment, but the Faculty’s Dean’s Office also maintains updated
in its webpage  http://www.uc.pt/fpce/estudantes/empregabilidade  information about job offers, support to
accede to the labour market, and opportunities to develop student’s academic training and employability skills.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
No final do 1.º ano de formação e no acto de entrega da tese são aplicados inquéritos pedagógicos aos
doutorandos, sendo os seus resultados integrados quer na autoavaliação do Ciclo de Estudos e quer no
relatório da Unidade Orgânica.
Os resultados dos inquéritos pedagógicos permitiram verificar a conveniência de se alterar alguns aspetos
relacionados com a definição das temáticas e a atribuição dos orientadores.Nesse sentido, a comissão de
avaliação do curso, em concordância com o corpo docente, decidiu apresentar uma proposta de alteração do
plano de estudos que visa atender às referidas necessidades e dar mais espaço ao trabalho autónomo dos
doutorandos. Posteriormente, a proposta apresentada foi aprovada pelo Conselho Científico e pelo Conselho
Pedagógico da Faculdade.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
At the end of the 1st year of training and at the moment of the thesis submission, the educational surveys are
applied to PhD students, and their results are integrated both in the Study Cycle selfassessment and in the
report of the Organic Unit.
The results of surveys help to confirm the desirability of changing some aspects related to the definition of the
themes and the allocation of supervisors. Therefore, the Evaluation Committee of the course, in agreement with
the professors decided to present a proposal to amend the study plan which aims to meet these needs and to
provide more autonomous work of the PhD students. Subsequently, the proposal has been approved by the
Scientific Council and the Pedagogical Council of the Faculty.
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
Em todas as Unidades Orgânicas existe um coordenador de mobilidade e um trabalhador não docente que se
ocupam fundamentalmente das questões de mobilidade de estudantes, docentes e investigadores.
Direcionado para mobilidade Pósgraduada o Centro de Mobilidade PósGraduada é um serviço da DRI da
Universidade de Coimbra cuja missão é facilitar a mobilidade de investigadores e estudantes de 2º e 3º ciclos.
Este Centro é membro da Rede Europeia de Centros de Mobilidade EURAXESS, criada em Junho de 2004 pela
Comissão Europeia .
A FPCEUC tem incentivado a divulgação das várias oportunidades de mobilidade e a vinda de professores
visitantes por períodos superiores a 3 meses.
Sublinhese que entre os objetivos estratégicos da FPCEUC, mencionados no plano de ação e estratégia 2011
2015, figura a promoção da mobilidade internacional de estudantes e de docentes.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The University of Coimbra has created an internal network coordinated by the DRI aiming to promote quality
mobility scrupulously complying with the ECTS rules. In every Organisational Unit there are mobility
coordinators and a nonteaching staff member that basically deal with the learning agreement and the
recognition of the obtained credits.
The Centre for Postgraduate Mobility, which is targeted at Postgraduate mobility, is a University’s DRI’s
service whose mission is to facilitate mobility of researchers and students of 2nd and 3rd cycles. This Centre is
member of the EURAXESS European Network of Mobility Centers that was created in June 2004 by the
European Comission.
It is noteworthy that among the strategic objectives of the FPCEUC, mentioned in the action and strategy plan
for the period 20112015, there is the promotion of international mobility of students and professors.

6. Processos
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6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.
O ciclo de estudos em análise organizase em duas modalidades diferentes: sem curso e com curso. Cabe ao
Conselho Científico decidir, anualmente, pela abertura de edições de especialidade na modalidade com curso.
Durante o primeiro ano de uma edição de doutoramento numa especialidade com curso não serão aceites
candidaturas a doutoramento sem curso na mesma área.
O ciclo de estudos com componente letiva comporta uma parte curricular, correspondente a 60 ECTS,
designada por curso de estudos avançados, e a elaboração de uma tese, correspondente a 120 ECTS. Neste
caso a avaliação de conhecimentos e competências de cada uma das unidades curriculares é efetuada de
acordo com o sistema de avaliação discutido com os alunos no início das aulas e registado na ficha de unidade
curricular. A ficha de unidade curricular, elaborada de acordo com um modelo único da Universidade de
Coimbra, contem necessariamente os objetivos a atingir e as competências a desenvolver pelos estudantes e
estão disponíveis, no início de cada ano letivo, na plataforma informática. O grau de Doutor é atribuído após
aprovação em todas as unidades curriculares que constituem o 1.º ano do Plano Curricular do Ciclo de Estudos,
com a classificação mínima quantitativa de 14 e qualitativa de Bom e a elaboração e defesa de uma tese, com
conteúdo científico original e de qualidade na área escolhida (120 ECTS).
O Doutoramento na modalidade sem curso (sem componente letiva) consiste na elaboração e defesa de uma
tese (180 ECTS), cujo projeto de candidatura carece do parecer favorável do Conselho Científico (CC). A
aprovação do projeto de tese, pelo CC, é efetuada a partir de uma grelha que o classifica em diversos
parâmetros (qualidade geral e caráter inovador do projeto, clareza dos fundamentos teóricos e/ou das
implicações práticas, definição clara dos objetivos ou questões de investigação, definição clara dos aspetos
metodológicos, viabilidade do projeto), identificando ainda, se necessário, pontos de melhoria e comentários
relevantes para o progresso da tese. Nesta modalidade, o grau de Doutor é atribuído após a elaboração e
defesa pública de uma tese com conteúdo científico original e de qualidade na área de aprendizagem escolhida.
Ao longo do seu percurso académico, o estudante vai elaborando relatórios anuais de progresso do seu projeto,
corroborados pelo(s) seu(s) orientador(es), indicando em que medida está cumprir o programa calendarizado
aquando da aprovação da candidatura, tanto em termos de carga de quer o esforço global, quer o
especificamente associado à(s) área(s) científica(s) incluídas na sua especialidade.
Em ambas as modalidades, a qualificação final é atribuída pelo júri de doutoramento tendo em consideração o
mérito da tese apreciada em ato público.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment.
The study cycle under analysis is organized in two different modalities: without course and with course. It is up
to the Scientific Council to decide annually the opening of specialty editions in the modality with course. During
the first year of a PhD edition in a specialty with course, applications to PhD without course in the same area
shall not be accepted.
The study cycle with course component includes a curricular component, corresponding to 60 ECTS, named
advanced studies course, and the preparation of a thesis, corresponding to 120 ECTS. In this case the
assessment of knowledge and skills of each of the units is performed according to the evaluation system
discussed with students at the beginning of classes and registered in the curricular unit sheet. The curricular
unit sheet, prepared according a model of the University of Coimbra, includes the objectives to be achieved and
the skills to be developed by the students and are available at the beginning of each academic year, in the IT
platform. The PhD degree is granted after the conclusion of all the curricular units of the 1st year of Study Plan
of the Study Cycle, with the quantitative minimum grade of 14 and qualitative Good and the preparation and
defense of a thesis, with original and quality scientific content in the chosen area (120 ECTS).
The PhD course in the modality without (without course component) consists in the development and defense of
a thesis (180 ECTS), whose application project requires the consent of the Scientific Council (SC). The approval
of the thesis project by the SC, is made from a grid that analyses a number of dimensions (overall quality and
innovative nature of the project, clarity of theoretical and / or practical implications, clear definition of the
objectives or research questions, clear definition of methodological aspects, validity of the project), also
identifying, if necessary, improvement points and comments relevant to the progress of the thesis. In this
modality, the PhD degree is granted after the preparation and public defense of a thesis with original and quality
scientific content in the chosen learning area.
Throughout their academic career, students prepare annual reports of their project’s progress, supported by
their supervisor(s), indicating if they are complying with the scheduled program defined at the application
moment, both in terms of the workload or the overall effort, and the one specifically associated with the
Scientific area(s) included in their specialty.
In both modalities, the final qualification is granted by the PhD jury considering the merit of the thesis
determined by public act.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
A atual estrutura curricular deste ciclo de estudos, publicada pelo Despacho n.º 11295/2009 de 07 de Maio de
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2009 e retificado pela Declaração de retificação n.º 1606/2009 De 02 de Julho de 2009, corresponde aos
princípios de Bolonha e segue os padrões de referência nacionais e internacionais dos ciclos de estudos em
áreas científicas idênticas.
A monitorização deste plano de estudos foi efetuada pela Comissão de Acompanhamento do Processo de
Bolonha e mais recentemente (desde 2011) através da autoavaliação, implementada anualmente na UC, e do
processo de acreditação preliminar.
Refirase contudo que é preocupação do corpo docente a constante incorporação de modelos, metodologias e
técnicas de investigação que permitem responder às solicitações dos doutorandos.
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
The current curricular structure of this study cycle, published by Dispatch no. 11295/2009 of 7th of May, 2009
and amended by the Declaration of rectification non 1606/2009 2nd of July, 2009, is consistent with the
principles of Bologna and follows the national and international reference standards for the cycles on the same
scientific areas.
The monitoring of this study plan was made by the Monitoring Committee of the Bologna Process and more
recently (since 2011) through the selfassessment, implemented annually at the UC, and the preliminary
accreditation process.
However it should underlined that the professors are constantly concerned with the incorporation of models,
methodologies and research techniques to respond to the requests of the PhD students.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa X  Seminários Temáticos na Área de Formação de Professores I/Th. S. in the field of Teacher Training I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminários Temáticos na Área de Formação de Professores I/Th. S. in the field of Teacher Training I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Festas
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Amélia Amorim Carvalho, António Gomes Ferreira, Armanda Matos, Carlos Manuel Folgado Barreira, Maria
Graça Amaro Bidarra, Maria Helena Damião, Maria Augusta Vilalobos Filipe Pereira Nascimento, Maria Teresa
Ribeiro Pessoa, Piedade VazRebelo .
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprofundar conhecimentos científicos atuais e com relevância para o ciclo de estudos
Desenvolver a capacidade de análise crítica e de intervenção em contextos de educação e de formação,
visando a realização de projectos de investigação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To deepen current scientific knowledge with relevance to the cycle of studies
To promote the capacity of critical reflection and intervention in contexts of education and training in order to
carry out research projects.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O desenvolvimento das instituições de formação de professores do ensino primário e secundário.
Formação contínua e desenvolvimento profissional
Políticas educativas e formação de professores
A influência da psicologia na investigação sobre a formação de professores
O estudo de áreas escolares específicas. Repercussões na formação de professores
A aprendizagem baseada em projetos interdisciplinares
As intervenções educativas baseadas em evidência
A autodireção da aprendizagem e educação ao longo da vida
Avaliação educacional
Educação para a Saúde em meio escolar e (form)ação dos professores
Educação, género e cidadania
A educação para os media: orientações para a formação de professores
Os jogos e a aprendizagem móvel.
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6.2.1.5. Syllabus:
The development of teachers training institutions of elementary and secondary level
Continued training and professional development
Educational policies and teacher training
Impact of psychology on teachers training research
The study of subject matters. Impact on teachers training
Learning based on interdisciplinary projects
Evidencebased educational interventions
Selfdirected learning and lifelong education
Educational evaluation
Health education at school and teacher training
Education, gender and citizenship
Education for media: guidelines to teacher training
Games and mobile learning.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos abordam diversas temáticas com relevância para a área da formação de
professores, possibilitando aos estudantes o aprofundamento dos seus conhecimentos nesses domínios.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus encompasses different issues with relevance to the field of teacher education enabling students to
deepen their knowledge in these areas.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição. Análise e discussão de temas.
Avaliação:
A avaliação consiste na elaboração de um trabalho de síntese (70%) e na elaboração de 3 sínteses de artigos
ou capítulos de livro (30%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecturing. Analyze and topics discussion
Assessment:
The assessment is the development of a synthesis work (70%) and in the preparation of 3 summaries of articles
or book chapters (30%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino adotadas permitem a aquisição de conhecimentos teóricos, promovendo a
participação dos estudantes, e o desenvolvimento de competências de análise crítica, reflexiva e de
investigação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies allow the acquisition of theoretical knowledge, promoting student participation, and
development of research skills and critical and reflective analysis.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bidarra, M. G. (1996). Orientações paradigmáticas na investigação sobre o ensino e formação de professores.
Revista Portuguesa de Pedagogia, 30 (3), 133163.
Ferreira, A. G., Mota, L. (2013). A formação de professores do ensino secundário em Portugal no século XX.
Revista de Educação PUCCampinas, Campinas, 18(1):115123.
Festas, I., Oliveira, A., Rebelo, J. A., Damião, H., Harris, K., Graham, S. (2014). Professional development in Self
Regulated Strategy Development: Effects on the writing performance of eighth grade portuguese students.
Contemporary Educational Psychology, DOI: 10.1016/j.cedpsych.2014.05.004.
Lima, L. (2011). Políticas educacionais, organização escolar e trabalho dos professores. Educação: Teoria e
Prática,21,38,118.

Mapa X  Seminários Temáticos na Área de Formação de Professores II/T. S. in the field of Teacher Training II
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=174654bd8ef30a366175543f60ab648b&formId=b2f4fd4b559746ef2e14546b3e33b402

37/75

29/12/2014

ACEF/1415/10217 — Guião para a autoavaliação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminários Temáticos na Área de Formação de Professores II/T. S. in the field of Teacher Training II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Amélia Costa da Conceição Amorim Soares de Carvalho
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
António Gomes Ferreira; Carlos Manuel Folgado Barreira; Maria Helena Lopes Damião da Silva; Maria Graça
Amaro Bidarra; Maria Isabel Ferraz Festas; Maria Teresa Ribeiro Pessoa; Piedade VazRebelo.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprofundar conhecimentos científicos em diversas temáticas relacionadas com a formação de professores,
nomeadamente: a) modelos de formação de professores, teorias da aprendizagem e modelos de ensino, o erro
no ensino;
b) modelos de planeamento de eventos formativos e educativos, gerações e modelos de avaliação educacional;
c) mudança educativa e a micropolítica da vida escolar, educação, diversidade e justiça social;
d) as TIC na formação de professores, modalidades de formação em blendedlearning e em distancelearning, a
formação reflexiva de professores;
e)Analisar críticamente textos contextos de educação e de formação;
f)Ser capaz de redigir um texto de revisão de literatura.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students should:
Develop an understanding of several themes related to teachers training, namely:
a) teachers training models, learning theories and teaching models, mistakes in teaching;
b) models of planification of training and of educational events, generations and models of educational
evaluation;
c) educational change and the micropolitics of school life, education, diversity and social justice;
d) ICT in teachers training, blendedlearning and distancelearning, teachers' reflexive training;
e)Critically analyse papers and contexts of education and training;
f) Be able of writing a literature review.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelos de formação de professores: da racionalidade técnica à prática reflexiva.
2. Teorias da aprendizagem e modelos de ensino.
3. O erro no ensino.
4. Modelos de planeamento de eventos formativos e educativos: modelo interativo de planificação de Caffarella
e modelo de planificação de eventos de Giacaglia.
5. Gerações e modelos de avaliação educacional: As quatro gerações de avaliação de Guba e Lincoln e os
modelos de Kirkpatrick e Stufflebean.
6. Mudança educativa e a micropolítica da vida escolar: contextos profissionais de liderança e de
ensino/aprendizagem.
7. Educação, diversidade e justiça social: equidade, desigualdades sociais e escolares.
8. As TIC na formação de professores.
9. Modalidades de formação: dlearning e blearning. O Modelo Múltiplas Perspetivas.
10. Formação reflexiva de professores.
11. Narrativas biográficas e autobiográficas mediadas pelas TIC.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Teachers training models.
2. Learning theories and teaching models.
3. Mistakes in teaching.
4. Models of planification of training and of educational events: Caffarella and Giacaglia.
5. Generations and models of educational evaluation: the four generations of Guba and Lincoln and the the
models of Kilpatrick and Stufflebean.
6. Educational change and the micropolitics of school life.
7. Education, diversity and social justice.
8. ICT in teachers training.
9. Blendedlearning and distancelearning. The multiple perspectives model.
10. Teachers' reflexive training.
11. Biograhic and autobiographic narratives mediated by ICT
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos distribuemse por quatro áreas temáticas sobre a formação de professores, incidindo os
objetivos sobre um aprofundamento temático dos itens do programa, o desenvolvimento de capacidade crítica
dos doutorandos sobre as diferentes temáticas da educação, bem como o desenvolvimento da capacidade de
redação científica através da revisão de literatura.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus includes four main themes related to teachers training and the learning outcomes implies the
development of a deep understanding of the different thematics, the development of a critical analysis about the
different topics related to education and training, and the capacity of writing a literature review.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
De uma forma geral, cada sessão é constituída por duas partes: uma primeira tem uma parte expositiva sobre
a temática a abordar, seguindose uma segunda parte de análise e de debate.
Dada a diversidade de professores, alguns utilizavam também a análise de casos, e a reflexão com o propósito
de os preparar para a revisão de literatura.
Avaliação:
Estão previstas 2 modalidades de avaliação: Avaliação Periódica e Avaliação Final
A avaliação final consiste num exame (100%) e a avaliação periódica consta da realização de uma frequência
(%) e xxx (%)
Avaliação:
Trabalho de síntese(50%) e 50%  redigir uma revisão de literatura.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Each session has two main parts: the first one is a lecture about a topic of the syllabus, followed by a critical
analysis of papers, projects ou cases or a reflexion. These methods intends to prepare students to write a
literature review.
Assessment:
synthesis work (50%) and 50% literature review.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino adotadas  exposição, debate e análise crítica  permitem a aquisição de
conhecimentos teóricos e o desenvolvimento de competências de análise crítica, reflexiva e de investigação,
pretendendose uma profunda compreensão sobre as temáticas, a análise crítica de artigos, projetos e estudo
de casos, bem como o desenvolvimento de escrita de uma revisão de literatura.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies  lecture, critical analysis and reflexion  allow the following learning outcomes: to
develop an understanding of several themes related to teachers training, to critically analyse papers, projects
and cases study, and the capacity to write a literature review.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bidarra, M. G., Seixas, A. M., Damião, M. H., & Festas, M. I. (2012). A formação inicial de professores nas
universidades portuguesas. In A. Melo, & I. Nascimento (Eds.) Licenciaturas. São Luís: EDUFMA.
Carvalho, A. A. (2011). A Teoria da Flexibilidade Cognitiva e o Modelo Múltiplas Perspectivas. In M. Leão (ed.),
Tecnologias na Educação (pp. 1742). Recife: UFRPE.
Silva, M. H. D. (2007). Contribuições da ergonomia cognitiva para a compreensão do erro no desempenho
profissional. Revista Portuguesa de Pedagogia. 41( 2), 181206.
DuruBellat, M, & Van Zanten, A. (2009). Sociologie du système educative. Paris: PUF.
European Comission (2010) Teachers’ professional development – Europe in international comparison.
Luxembourg:EU.
Kirkpatrick, D., & Kirkpatrick, J. (2010). Como avaliar programas de treinamento de equipas. Rio de Janeiro:
Senac.
Pessoa, T. (2011). Aprender e Ensinar com a análise e a escrita de casos. In A. Marcos & T. Pessoa (Coords.), A
Vida nas Escolas

Mapa X  Seminários Temáticos de Metod. da Invest. e Estatística I/The. Sem. on Res. Method. and St. I
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminários Temáticos de Metod. da Invest. e Estatística I/The. Sem. on Res. Method. and St. I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Cecílio de Sousa

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Albertina Lima Oliveira; Cristina Maria Coimbra Vieira
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Promover a reflexão avançada sobre a aplicabilidade da metodologia quantitativa e qualitativa de investigação
na construção do conhecimento científico na área das Ciências da Educação
 Aprofundar o conhecimento das características principais das abordagens quantitativa e qualitativa,
nomeadamente relativamente aos desenhos de planos de investigação e aplicação das técnicas relevantes
 Estimular a análise das vantagens das estratégias quantitativas e qualitativas de investigação e das suas
principais limitações, no âmbito do estudo de problemas educativos concretos
 Ser capaz de conceber, planear e desenvolver de forma autónoma um estudo empírico de natureza qualitativa
e quantitativa
 Decidir as metodologias de análises de dados adequadas para a resposta a questões de investigação em
educação, com o recurso a software (e.g., IBM SPSS, R, MaxQDA)
 Interpretar os resultados produzidos pela modelação estatística
 Promover competências de escrita científica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To promote advanced reflection on the applicability of quantitative and qualitative research methodology in the
construction of scientific knowledge in the area of Educational Sciences
 To allow indepth knowledge of the main characteristics of quantitative and qualitative approaches, particularly
in research study design and implementation of the main techniques
 To encourage the analysis of the advantages of quantitative and qualitative research strategies and its main
limitations, in the study of concrete educational problems
 To be able to design, plan and develop autonomously an empirical study of qualitative and quantitative nature
 To decide on the appropriate methodologies for data analysis in order to answer research questions in
education, with the use of software specific for each methodology (e.g., SPSS, R, MaxQDA)
 To interpret the results produced by the statistical analysis
 To promote scientific writing skills for international publication.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Noções aprofundadas sobre as características da investigação científica quantitativa em educação.
 Formulação de problemas e de hipóteses científicas em planos quantitativos de investigação e análise da sua
credibilidade (fidelidade e validade).
 Questões aprofundadas de metodologia qualitativa de investigação: o paradigma sociocrítico; diferentes tipos
de pesquisas (estudos de caso, etnografia, grounded theory); a complexidade da triangulação de técnicas
qualitativas de recolha de dados e questões de credibilidade.
 Compreensão dos aspectos éticos e políticos a ter em conta em qualquer pesquisa científica com seres
humanos
 Métodos de amostragem utilizados na recolha de dados em educação.
 Revisão e aprofundamento das metodologias estatísticas lecionadas no contexto da educação.
 Regressão linear múltipla: variáveis independentes quantitativas e categóricas, análise de resíduos e
multicolinearidade.
 Regras gerais para a redação dum artigo nacional e internacional.

6.2.1.5. Syllabus:
 Advanced concepts in quantitative scientific research in education.
 Formulation of problems and scientific hypotheses in the multiple types of quantitative research plans and to
analyze its credibility (reliability and validity).
 Advanced questions in qualitative research methodology: the sociocritical paradigm; different types of
research studies (case studies, ethnography, grounded theory); the complexity of the triangulation techniques
in qualitative data collection and reliability issues.
 Understanding the ethical and political aspects to be taken into account when performing scientific research
with humans.
 Sampling methods used to collect data in education.
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 Review and further development of statistical methods taught in the context of education.
 Multiple linear regression: quantitative and categorical independent variables, residual analysis and
multicollinearity.
 General rules for writing a national and international article.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, na medida em que o
programa se encontra estruturado em torno das principais etapas e características dos processos de
investigação de natureza quantitativa e qualitativa na área das Ciências da Educação, do cuidado a ter
relativamente a questões de natureza ética, e na medida em que, ao partir de uma breve revisão dos conceitos
e metodologias básicas estatísticas, avança de forma coerente para metodologias estatísticas multivariadas
aplicadas a problemáticas ligadas aos fenómenos educativos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are consistent with the objectives of the course, to the extent that the program is structured
around the main steps and characteristics in quantitative and qualitative research applied to Educational
Sciences. It takes into consideration the ethical issues involved in research and, with a brief review of the basic
concepts and methodologies in statistics, the program advances consistently for multivariate methods applied
to problems linked to the educational phenomena.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia adotada combina momentos expositivos com a participação ativa dos estudantes, mediante
análise de documentos, dados e debates. Serão ainda valorizadas as discussões com base em exemplos de
estudos já publicados e a realização de trabalhos com o apoio de software estatístico e de análise de dados
qualitativos em grande e em pequeno grupo, tendo em vista fomentar o espírito crítico e a consolidação e
integração de conhecimentos na construção do conhecimento científico.
Avaliação:
Exame (100%) ou Trabalho de síntese(80%) e Outra: (20%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology combines expository moments with the active participation of students through the analysis of
documents, data and discussions. In order to promote critical thinking and consolidation and integration of
knowledge in the construction of scientific knowledge, students are encouraged to engage in discussions based
on studies already published in the scientific community and carry out work with the support of statistical
software and qualitative data analysis in large and small groups.
Assessment:
Exam(100%) or Work synthesis (80%) and Other: (20%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo visa fornecer aos estudantes uma visão global dos processos de análise e de conceção,
planificação e implementação de estudos científicos na área das Ciências da Educação. Os debates e a análise
de documentos (artigos e relatórios científicos) e dados permitem a participação ativa dos estudantes,
promovendo a reflexão em torno das características da investigação científica e da sua autonomia na decisão
relativa a metodologias estatísticas e a procedimentos qualitativos aplicados a problemas em Ciências da
Educação.
Os trabalhos realizados pelos alunos, para fins de avaliação, visam constituir material relevante para a sua
futura tese de doutoramento.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures are designed in order to give students an overview of the analysis and the design processes, the
planning and implementation of scientific studies in the area of Educational Sciences. The discussions and the
analysis of documents (scientific articles and reports) and data will enable students to actively participate in
class, promoting the reflection upon scientific research and giving them the autonomy to decide which
statistical methodologies and qualitative procedures are needed in applied problems in Educational Sciences.
The work developed by students and evaluated in class is intended to be regarded as relevant material to their
future doctoral thesis.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Amado, J. (Org.). (2014). Manual de investigação qualitativa em educação (2ª ed.). Coimbra: Imprensa da UC
Bogdan, R. & Biklen, S. (1994). Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto Editora.
Carreira, A., de Sousa, B., & Pinto, G. (2002). Cálculo da probabilidade. Lisboa: Instituto Piaget.
Cohen, L.,Manion, L.,& Morrison,K. (2011).Research methods in education (7th Ed.).London: Routledge
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Field,A.(2005).Discovering statistics using SPSS (2nd ed).London:SAGE
Fraenkel, J. R &Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education (5th ed.). Boston:
McGrawHill.
Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R. & Tatham, R. (2006). Multivariate data analysis (6th Ed.). New Jersey:
Pearson Prentice Hall.
Sharon, L. L. (2009). Sampling: Design and analysis (2nd ed.). PG: Duxbury Press.
Vieira, C. C. (1999). A credibilidade da investigação científica de natureza qualitativa: Questões relativas à sua
fidelidade e validade. Revista Portuguesa de Pedagogia, XXXIII, 2, 89116.

Mapa X  Seminário Temático de Metod. da Inv. e Estatística II/Th. Sem. on Re. Meth. and Statistics II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário Temático de Metod. da Inv. e Estatística II/Th. Sem. on Re. Meth. and Statistics II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Cecílio de Sousa

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Albertina Lima Oliveira; Cristina Maria Coimbra Vieira
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Aprofundar o processo formativo a nível da análise de dados quantitativos, qualitativos e mistos relativos à
implementação de estudos científicos ligados aos fenómenos educativos
 Revelar conhecimento e competências aprofundadas, a nível metodológico, incluindo a análise de dados
quantitativos e qualitativos
 Ser capaz de conceber, planear e desenvolver de forma autónoma um estudo empírico de natureza qualitativa,
quantitativa e/ou mista
 Conhecer as metodologias estatísticas avançadas na resposta a questões de investigação em educação
 Verificar os pressupostos de validação de um modelo estatístico
 Interpretar os resultados produzidos pela modelação estatística multivariada apropriada na presença de
diversos tipos de variáveis dependentes (contínuas ou categóricas) ou dados agrupados
 Responder a questões de investigação em Ciências de Educação e ler criticamente publicações nesta área.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To deepen the educational process regarding the analysis of quantitative, qualitative and mixed data when
implementing scientific studies in education
 To promote advanced knowledge and skills in methodology, when performing analysis of quantitative and/or
qualitative data
 To design, plan and develop autonomously an empirical study of qualitative, quantitative and/or mixed nature
 To know the advanced statistical methodologies in order to answer research questions in education
 To be able to check and validate the assumptions of a statistical model
 To interpret the results produced by appropriate multivariate statistical analysis in the presence of various
types of dependent variables (continuous or categorical) or paired data
 To answer research questions in Education Sciences and to be able to critically read scientific publications in
this area.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Os planos mistos de investigação nas pesquisas em educação: natureza, possibilidades de aplicação e
limitações
 Análise avançada de dados qualitativos: análise de conteúdo de diferentes tipo de dados (semânticos, visuais,
etc.), com recurso ao software MaxQDA
 Compreensão da noção de saturação no âmbito do design de investigação qualitativa.
 Análise de covariância (ANCOVA e MANCOVA). Condicões de aplicação dos modelos.
 Modelos de regressão nãolineares no tratamento de variáveis dependentes categóricas: regressão logística
e multinomial.
 Modelos de regressão multinível, permitindo a modelação de fenómenos em ciências da educação, como por
exemplo no tratamento de dados agrupados.
 Análise fatorial exploratória e confirmatória: o uso da análise de percursos/trajetórias na descrição
multivariada das relações entre indicadores, construtos e medidas de erro. Interpretação e ajustamento do
modelo.
 Cálculo do poder estatístico adequado aos designs de investigação quantitativa
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6.2.1.5. Syllabus:
 Mixed plans in Educational Sciences research: their nature, potential applications and limitations.
 Advanced Analysis of qualitative data: content analysis of different type of data (semantic, visual, etc.) using
the software MaxQDA
 Understanding the notion of saturation in qualitative research design.
 Analysis of covariance (ANCOVA and MANCOVA). Conditions for the application of the models.
 Nonlinear regression models in the treatment of categorical dependent variables: logistic and multinomial
regression.
 Multilevel regression models, allowing the analysis of different phenomena in educational sciences such as
when dealing with paired data.
 Exploratory and confirmatory factor analysis: the use of path analysis in the multivariate description of the
relationships between indicators, constructs and error measurements. Testing and interpreting critical
parameters in the model and assessing its fit.
 Calculation of the statistical power in quantitative research designs.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, na medida em que o
programa se encontra estruturado tendo em vista o aprofundamento dos conhecimentos e competências dos
doutorandos, a nível do processo de investigação quantitativo, qualitativo e/ou misto na área das Ciências da
Educação, com particular destaque para a análise inferencial de dados e para os planos, estratégias e técnicas
de investigação quantitativa, qualitativa e mista, bem como para a leitura crítica e escrita de documentos
científicos nesta área do conhecimento.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are consistent with the objectives of the course, to the extent that the program is structured in
order to promote students’ advanced knownledge in quantitative, qualitative and mixed research applied to
Educational Sciences. It takes a particular emphasis on inferential analysis and the different study designs,
strategies and techniques in quantitative, qualitative and mixed research as well as the promotion of critically
reading of scientific publications in this area.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia adotada permite ao aluno/a a escolha do percurso que mais favoreça a sua investigação
doutoral. Os momentos expositivos com discussões e simulações motivarão a participação ativa dos
estudantes, mediante a análise crítica de documentos e a realização de estudos práticos de aplicação de
conhecimentos, através do uso de software (e.g. IBM SPSS, R, MaxQDA). Esta unidade curricular proporcionará
ainda a leitura e análise crítica, por parte dos doutorandos, de artigos científicos derivados de estudos
empíricos em áreas diversas das Ciências da Educação.
Avaliação:
Resolução de problemas(20%); Trabalho de síntese(20%) e Outra:60% Elaboração de um trabalho individual,de
natureza quantitativa, qualitativa ou mista.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology allows students to choose the path that better fits their doctoral research. The inclass
moments with discussions and scenario simulations will motivate the active participation of students in critical
analysis of documents and the performing of practical studies with the use of software (e.g., SPSS, R, for
quantitative data; MaxQDA for different qualitative data types). This course will also allow students to critically
analyze scientific articles of empirical studies in various areas of Educational Sciences.
Assessment:
Problem resolving report (20%); Synthesis work (20%) and Other: 60% Development of an individual work,
quantitative, qualitative or mixed.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A análise crítica de documentos, as discussões e simulações visam mobilizar a participação ativa dos
estudantes de modo a facilitar a apropriação concetual e metodológica dos assuntos em estudo, ajudandoos
ao mesmo tempo a ser capazes de planear corretamente um trabalho científico, considerando todas as etapas
necessárias para o efeito.
Os trabalhos realizados pelos alunos, para fins de avaliação, visam constituir material relevante para a
respetiva tese de doutoramento. Poderemos ter, por exemplo, um trabalho contendo (a) 3 horas de entrevistas,
seguida por (b) uma hora de uma entrevista aprofundada com um ou mais participantes e (c) uma análise de
uma pequena amostra de documentos; ou os/as alunos/as poderão trazer a sua própria base de dados,
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estabelecer as questões de investigação e traçar uma plano de análise de dados enquadrado nas metodologias
abordadas nesta uc.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The review of documents, discussions and simulations are designed to mobilize the active participation of
students in order to facilitate the learning of concepts and methods under study, helping them at the same time
to be able to properly plan a scientific work, taking into account all steps required for this purpose.
The work developed by students, as part of the evaluation process of this course, is intended to be relevant
material to their doctoral thesis. We could have, for example, an assignment containing (a) 3 hours of interviews,
followed by (b) one hour indepth interview with one or more participants, and (c) an analysis of a small sample
of documents; or students may bring their own database, establish the research questions and plan and
execute a data analysis within the methods presented in this course.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Amado, J. (Org.). (2014). Manual de investigação qualitativa em educação (2ª ed.). Coimbra: Imprensa da UC
Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. NY: The Guilford Press.
Carreira, A., de Sousa, B., & Pinto, G. (2002). Cálculo da probabilidade. Lisboa: Instituto Piaget.
Long, J. S. (1997). Regression models for categorical and limited dependent variables. Thousand Oaks: Sage
Publications.
Osborne, J. (2008). Best practices in quantitative methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Paulino, C. D., & Singer, J. M. (2006). Análise de dados categorizados. São Paulo: Edgard Blucher.
Silver, Ch. & Lewis, A. (2014). Using software in qualitative research. A stepbystep guide. London: Sage Publ.
Silverman, D. (2013). Doing qualitative research. London: Sage Publications.
Snijders, T. A. B. & Bosker, R. J. (2012). Multilevel analysis: An introduction to basic and advanced multilevel
modeling (2nd ed.). London: SAGE.

Mapa X  Seminário de Acompanhamento do Plano de Tese Formação de Professores/ M. S. of the Thesis PlanT. T.
6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário de Acompanhamento do Plano de Tese Formação de Professores/ M. S. of the Thesis PlanT. T.
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Folgado Barreira
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Todos os orientadores dos projectos de investigação podem participar no seminário de acompanhamento.
All supervisors of research projects can participate in the followup seminar.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Escolher as temáticas e o orientador com vista ao desenvolvimento do projecto de investigação.
Elaborar o projecto de investigação com o orientador a partir de uma estrutura orientadora previamente
definida e prova pública (Julho ou Setembro).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To choose the topics and supervisor considering the development of the research project.
To prepare the research project with the supervisor following a predefined guiding structure and public defense
(July or September).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O desenvolvimento do projecto de doutoramento deverá ter a seguinte estrutura:
Resumo
PalavrasChave
Estado de Arte
Identificação e delimitação do objecto de estudo
Descrição detalhada do projecto
Cronograma do projecto
Bibliografia (de acordo com as normas da APA)
Anexos
6.2.1.5. Syllabus:
The PhD project should have the following structure:
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Abstract
Keywords
State of the art
Identifying and defining the object of study
Detailed description of the project
Project Schedule
Bibliography (according to the APA norms)
Annexes
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Existe uma relação estreita entre os objectivos e os conteúdos programáticos da unidade, uma vez que o
resultado final é a elaboração de um projecto de doutoramento.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
There is a close connection between the objectives and contents of the unit, since the end result is the
development of a PhD project.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os estudantes de doutoramento têm que ser acompanhados, de forma sistemática, por parte do orientador com
vista a, no final do primeiro ano, submeter o projecto, apresentálo e discutilo em Prova Pública (PP).
Avaliação:
Projeto (70%); trabalho de síntese (30%)  O projecto e a prova pública serão os elementos de avaliação do
Seminário de Acompanhamento do Plano de Tese.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
PhD students must be systematically accompanied by the supervisor in order to, at the end of the first year,
submit the project, present it and discuss it through a public defense.
Assessment:
Project (70%); Synthesis Work (30%)  The project and the public proof will review the elements of the Monitoring
Seminar of the Thesis Plan.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Existe uma relação estreita entre os objectivos e os estratégias da unidade, uma vez que é feito um
acompanhamento sistemático por parte do orientador com vista à elaboração do projecto de doutoramento e a
sua defesa em prova pública, tendo o candidato de obter obrigatoriamente a nota mínima de 16 valores.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
There is a close connection between the objectives and strategies of the unit, since systematic monitoring is
done by the adviser on the drafting of the PhD project and its public defense, and the candidate must obtain a
minimum grade of 16 marks.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Eco, H. (1995). Como se faz uma tese em ciências humanas (6ª ed.). Lisboa: Editorial Presença.
Lima, J. A., & Pacheco, J. A. (orgs. 2006). Fazer investigação. Contributos para a elaboração de dissertações e
teses. Porto: Porto Editora.
Pocinho, M. (2012). Metodologia de investigação e comunicação do conhecimento científico. Lisboa: Lidel.
Inclui também toda a bibliografia utilizada nos seminários temáticos do doutoramento, incluindo as temáticas
específicas abordadas e as temáticas relativas à metodologia de investigação.
/
Includes also all the literature used in thematic seminars, including the specific issues addressed and the
issues related to research methodology

Mapa X  2.º e 3.º Ano  Elaboração e orientação da Dissertação /Prep. and orientation of the Dissertation
6.2.1.1. Unidade curricular:
2.º e 3.º Ano  Elaboração e orientação da Dissertação /Prep. and orientation of the Dissertation
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Gomes Alves Ferreira
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Todos os docentes que supervisionam teses de doutoramento nesta área de especialização.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A orientação da tese de doutoramento tem como objetivo principal proporcionar aos doutorandos a aquisição
de competências necessárias à condução autónoma de um projeto original e inovador de investigação de
caráter disciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar.
Competências específicas:
 desenvolvimento de competências que permitem uma gestão autónoma do processo de investigação, domínio
da metodologia e das técnicas utilizadas, resolução de problemas, domínio da escrita científica e dos
procedimentos associados à publicação de artigos científicos com revisão por pares, domínio dos
procedimentos éticos associados à investigação científica em educação;
Competências transversais:
de comunicação com a comunidade científica e com a sociedade em geral, utilizando diversos suportes;
no domínio do trabalho em equipa e no âmbito da construção de redes de investigação;
gestão de recursos humanos e financeiros no âmbito da investigação em educação;
gestão da carreira profissional.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The orientation of the doctoral thesis aims to provide doctoral students with the acquisition of skills necessary
for the autonomous preparation of an original and innovative research project with a disciplinary,
interdisciplinary or transdisciplinary research,.
Specific Skills:
 Development of skills that allow an independent management of the research process, the mastering in the
field of methodology and techniques used, problem solving, to know the scientific writing and the procedures
associated with the publication of scientific articles with peer review, to identify the ethical procedures
associated with the scientific research in education;
Crossdisciplinary skills:
of communication with the scientific community and society in general, using different media;
in the field of team work and within the construction of research networks;
management of human and financial resources within the research in education;
management of the professional career.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos associados à elaboração da dissertação de doutoramento dizem respeito aos
conhecimentos avançados e às competências específicas e transversais que os doutorandos devem ir
progressivamente adquirindo nos domínios das áreas temáticas (disciplinares, interdisciplinares e
transdisciplinares) e instrumentais necessárias à finalização com sucesso da dissertação de doutoramento.
6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus associated to the elaboration of the PhD dissertation are related with the advanced knowledge and
the specific and crossdisciplinary competences which the PhD students should be progressively acquiring in
the domains of the instrumental and thematic areas (disciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary)
necessary to the successful completion of the PhD dissertation .
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos (conhecimentos, competências específicas e transversais) que vão sendo
sucessiva e coerentemente abordados ao longo do acompanhamento tutorial da elaboração da dissertação de
doutoramento, em conjunto com outros procedimentos formativos avançados (deslocação a Universidades e
Centros de Investigação internacionais, participação em Escolas de Verão, etc), permitem aos doutorandos a
aquisição de competências necessárias à condução autónoma de um projeto original e inovador de
investigação de caráter disciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar, bem como à transferência dos seus
resultados para os contextos profissionais e sociais mais alargados, contribuindo deste modo para a
construção de uma sociedade baseada no conhecimento e de um espaço Europeu de investigação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus (knowledge, specific and crossdisciplinary competences) which are successively and coherently
approached throughout the long tutorial monitoring process regarding the elaboration of the PhD dissertation,
together with other advanced training procedures (stays in University and international research Centres,
participation in Summer Schools, and so on), allow the PhD students to acquire the necessary competences to
the autonomous conduction of an innovative research project of a disciplinary, interdisciplinary or
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transdisciplinary nature, as well as the results transfer to broader professional and social contexts, hence
contributing to the construction of a society based in a European Investigation space.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Acompanhamento tutorial (presencial e com recurso às TIC) dos doutorandos ao longo de todo o processo de
preparação da dissertação de doutoramento.
Avaliação:
A avaliação da dissertação de doutoramento é a que está prevista no regulamento dos doutoramentos da
FPCEUC.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Tutorial monitoring (facetoface and with ICT resources) of the PhD students throughout the whole PhD thesis
preparation process (by the supervisors).
Assessment:
The evaluation of the PhD dissertation is described in the PhD Regulation in Psychology at the FPCEUC .
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para alcançar o principal objetivo desta uc (a aquisição de competências para a condução autónoma de um
projeto de investigação original e inovador) são utilizadas metodologias exigidas pela investigação e apoiadas
no acompanhamento tutorial sistemático, tendo em vista a consolidação do conhecimento científico e a
transferência do seu impacto para o contexto profissional,económico,cultural e social mais alargado.Desta
forma procurase mobilizar e desenvolver competências específicas e transversais necessárias à finalização
bemsucedida da Tese.Através deste trabalho continuado e complexo de supervisão,os doutorandos ficam
igualmente preparados para ocuparem posições futuras quer em redes nacionais e internacionais de inv.,quer
em contextos profissionais que requerem a extensão ou a redefinição do conhecimento existente.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to achieve the main objective of this unit (the acquisition of skills necessary for the autonomous
preparation of an original and innovative research project) there will be the use of methodologies required by the
research and supported on the systematic tutorial monitoring, in order to consolidate scientific knowledge and
the transfer of its impact to the professional, economic, cultural and social context. Thus, it is amed to mobilize
and develop specific and crosstransdisciplinary skills necessary for the successful completion of the thesis.
Through this continuous and complex work of supervision, the PhD students are also prepared to be part of
future positions in national and international research networks, as well as in professional contexts that require
the extension or the redefinition of the existing knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Todos os recursos bibliográficos considerados indispensáveis à orientação da dissertação de doutoramento e
que têm de ser adequados caso a caso.
All bibliographic resources considered necessary for the orientation of the PhD thesis and that have to be
selected case by case .

Mapa X  Doutoramento sem componente letiva  Orientação da dissertação de doutoramento/S. of doct.dissert.
6.2.1.1. Unidade curricular:
Doutoramento sem componente letiva  Orientação da dissertação de doutoramento/S. of doct.dissert.
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Gomes Ferreira
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Todos os docentes que têm a seu cargo supervisão de dissertações de doutoramento em Ciências da
Educação.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A orientação da tese de doutoramento tem como objetivo principal proporcionar aos doutorandos um
acompanhamento que possibilite a aquisição de competências necessárias à condução autónoma de um
projeto original e inovador de investigação de caráter disciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar.
Competências específicas:
 gestão autónoma do processo de investigação, domínio da metodologia e das técnicas utilizadas, domínio da
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escrita científica e dos procedimentos associados à publicação de artigos científicos com revisão por pares;
 competências de comunicação com a comunidade científica e com a sociedade em geral, utilizando diversos
suportes;
 competências no domínio do trabalho em equipa e no âmbito da construção de redes de investigação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal of the PhD thesis supervision is to provide the students with necessary skills to perform the
autonomous conduction of an original and innovative research project of a disciplinary, interdisciplinary or
transdisciplinary nature.
Specific skills:
 Autonomous management of the research project, mastering of the methodology and techniques, mastering of
scientific writing and the procedures associated with the dissemination of scientific articles with peer review;
 communication skills with the scientific community and with society in general, using several supports;
 skills in mastering team work and in the building of research networks ;
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos associados à elaboração da dissertação de doutoramento dizem respeito aos
conhecimentos avançados e às competências específicas e transversais que os doutorandos devem ir
progressivamente adquirindo nos domínios das áreas temáticas necessárias à finalização com sucesso da
dissertação de doutoramento.
6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus associated to the elaboration of the PhD dissertation are related with the advanced knowledge and
the specific and crossdisciplinary competences which the PhD students should be progressively acquiring in
the domains areas necessary to the successful completion of the PhD dissertation .
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos, que vão sendo sucessiva e coerentemente abordados ao longo do
acompanhamento tutorial da elaboração da dissertação de doutoramento, em conjunto com outros
procedimentos formativos avançados, permitem aos doutorandos a aquisição de competências necessárias à
condução autónoma de um projeto original e inovador de investigação, bem como à transferência dos seus
resultados para os contextos profissionais e sociais mais alargados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus which are successively and coherently approached throughout the long tutorial monitoring
process regarding the elaboration of the PhD dissertation, together with other advanced training procedures,
allow the PhD students to acquire the necessary competences to the autonomous conduction of an innovative
research project as well as the results transfer to broader professional and social contexts.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação e aprovação do projecto de doutoramento,no CC
Acompanhamento tutorial dos doutorandos ao longo de todo o processo de preparação da dissertação de
doutoramento,podendo este englobar as seguintes componentes formativas:
Períodos de formação em Univ.e C.I. nacionais e internacionais
Participação em seminários e outros cursos de formação avançada permitindo a aquisição de conhecimentos
nas áreas temáticas e instrumentais da tese
Preparação de comunicações a apresentar em encontros científicos nacionais e internacionais
Preparação de artigos científicos
Colaboração em projetos de investigação.
Avaliação
A avaliação da dissertação de doutoramento é a que está prevista no regulamento dos doutoramentos da
FPCEUC.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Evaluation and approval of the doctoral research project by the S.Council
Tutorial monitoring of the PhD students throughout the whole PhD thesis preparation process a process which
may encompass the following training components:
Training periods in Univ.and International and National Research Centres
Participation in seminars and other training courses allowing the acquisition of knowledgde in thematic and
instrumental areas of the PhD dissertation
Preparation of communications in national and international scient.meetings
Preparation of scientific articles
Collaboration in research project
Assessment:
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The evaluation of the doctoral thesis is that laid down in the Regulation of doctoral of FPCEUC
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Para alcançar o principal objetivo desta uc(a aquisição de comp. para a condução autónoma de um projeto de
inv. original e inovador),bem como desenvolver as comp. propostas,são utilizadas metodologias diversas
que,em articulação com o acompanhamento tutorial sistemático,promovem a construção do conhecimento
científico e a transferência do seu impacto para o contexto profissional,económico,cultural e social mais
alargado.Desta forma,o progresso dos doutorandos é monitorizado,sendo igualmente ajustadas as diversas
formas de exposição à aquisição dos conhecimentos temáticos e instrumentais requeridos,bem como ao
desenv. das competências específicas e transversais necessárias à finalização bemsucedida da tese.Através
deste trabalho continuado e complexo de supervisão,os doutorandos ficam igualmente preparados para
ocuparem posições futuras quer em redes nacionais e internacionais de inv.,quer em contextos profissionais
que requerem a extensão ou a redefinição do conhecimento existente.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To reach the main goal of this cu (the acquisition of the necessary comp. to the autonomous conduction of an
original and innovative research project),as well as the development of the proposed comp.,sevral
methodologies are used,which in articulation with the systematic tutorial monitoring,promote the construction of
the scientific knowledge and its impact transfer to a broader professional,economic and social context.This
way,the progress of the PhD students is monitored,being the students equally adjusted to different modes of
acquiring the required thematic and instrumental knowledge,as well as the development of the specific and
crossdisciplinary comp. necessary to the successful completion of the PhD dissertation.Through this
continued and complex supervision work the PhD students,are automatically prepared to occupy future
positions both in national and international research networks and in professional contexts that require the
extension or redefinition of the existent know.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Todos os recursos bibliográficos considerados indispensáveis à orientação da dissertação de doutoramento e
que têm de ser adequados caso a caso.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
Tendo em vista o seu principal objetivo (a aquisição de competências necessárias à condução autónoma de um
projeto original e inovador de investigação de caráter disciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar) são
utilizadas metodologias diversas que passam pela exposição de conteúdos, análise de casos, debate e reflexão
crítica, trabalho autónomo, acompanhamento tutorial.
No caso das especialidades sem componente lectiva bem como nos 2º e 3º anos das especialidades com
componente letiva, tem sido especialmente valorizado o acompanhamento tutorial e o trabalho autónomo,
procurandose incentivar a elaboração de trabalhos passíveis de apresentação em eventos científicos e
publicação em revistas da especialidade.
A coerência e adequação das metodologias em função dos objetivos estão descritas na ficha de unidade
curricular, disponível no sistema informático e é monitorizada através do Sistema de Gestão de Qualidade
Pedagógica adotado pela UC.
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
Considering its main goal (the acquisition of skills necessary for the autonomous preparation of an original and
innovative project of disciplinary, interdisciplinary or transdisciplinary research) several methodologies will be
used and can include lectures, case studies, debate and critical reflection, autonomous work, tutorial guidance.
In the case of the specialties without course component, as well as in the 2nd and 3rd years of the specialties
with course component, it has been especially valued the tutorial monitoring and the autonomous work, seeking
to encourage the development of work possible to be presented at scientific meetings and publications in
specialty journals.
The consistency and appropriateness of the methodologies according to the objectives are described in the
curricular unit sheet, available in the IT system and are monitored by the Educational Quality Management
System adopted by the UC.
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS.
De acordo com o Regulamento os Doutoramentos (RD) da FPCEUC a sua duração do curso é de 3 a 5 anos, no
entanto o número diminuto de doutorandos com o curso concluído (DCE Pós Bolonha) não permite dados
fiáveis sobre a adequação da carga de esforço.
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A definição de número de créditos de cada uc segue as orientações preconizadas no Regulamento de
Aplicação do Sistema de Créditos Curriculares aos Cursos da UC (deliberação do Senado nº 69 2005).
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS.
According to the PhD Regulations (RD) of the FPCEUC the course duration is 35 years, however the reduced
number of PhD students who have completed the course (PhD in Education After Bologna) does not allow
reliable data on the adjustment of the workload.
The definition of the number of credits for each curricular unit follows the guidelines recommended in Regulation
for the Application of the Curricular Credits System to Courses at the UC (Senate resolution no. 69 2005).
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.
Na parte letiva das especialidades com curso, as metodologias de avaliação das unidades curriculares têm em
consideração a sua adequação específica aos objetivos de aprendizagem, sejam eles de caráter mais
instrumental ou temático e estão descritas nas fichas de unidades curriculares, as quais são aprovadas pelo
coordenador do DCE.
Na modalidade sem componente letiva os doutorandos elaboram um relatório anual de progresso do seu
projeto de doutoramento, acompanhado de um parecer do(s) respetivo(s) orientador(es).

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes.
In the course component of the course with specialties, the assessment methodologies of the curricular units
take into account their specific adaptation to the learning objectives, whether they are more instrumental or
thematic, and are described in the curricular units sheets, which are approved by the coordinator of the PhD.
In the component without lessons, the PhD students prepare an annual report of the progress of their PhD
project, accompanied by the feedback of the respective supervisor.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Os orientadores promovem a participação dos alunos na investigação, integrandoos em diversos tipos de
projetos e atividades científicas. Em todas as especialidades são utilizadas diversas metodologias ativas de
formação que fomentam a aquisição de competências científicas altamente especializadas.É incentivada a
frequência de diversos eventos científicos bem como a apresentação de comunicações em congressos
nacionais e internacionais, potencializando o contacto com redes de investigação.
.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
The supervisors promote students’ participation in research, integrating them into various types of scientific
projects and activities. In all specialties several active training methods are used that foster the acquisition of
highly specialized scientific expertise. It is encouraged the participation in various scientific events as well as
the presentation of papers at national and international conferences, increasing the contact with research
networks.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
N.º diplomados / No. of graduates
N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years*
N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years

2011/12
1
1
0

2012/13
4
0
2

2013/14
5
1
3
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N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years
N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years

0
0

1
1

1
0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares.
Tendo como referência a última edição do DCE na especialidade de Formação de Professores e considerando
os indicadores média da taxa se sucesso( média da razão entre número de aprovados/ número de avaliados
nas unidades curriculares) e média das classificações nas unidades curriculares verificase que não existem
diferenças expressivas entre as 2 áreas científicas que constituem o plano de estudos do DCE ( Ciências da
Educação e Metodologia e Estatística) com ambas as áreas a apresentar uma média da taxa de sucesso de
100%. No que se refere à média de classificações nas uc estas oscilam entre 16,75 (desvio padrão de 1,02) 
uc: Seminários Temáticos na Área de Formação de Professores II – e 17,8 (desvio padrão de 0,83) – uc:
Seminários Temáticos de Metodologia da Investigação e Estatística II/Formação de Professores.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.
Referring to the latest edition of the PhD in the specialty of Teacher Education and considering the average
indicators of the success rate (average ratio among the number of approved/number of assessed in the
curricular units) and average of the grades in the units, there are no significant differences between the two
scientific areas that constitute the PhD study plan (Education Sciences and Methodology and Statistics) with
both areas to present an average success rate of 100%. Regarding the average in units, these range from 16.75
(SD = 1.02)  unit: Seminars in Teacher Training II  and 17.8 (SD = 0.83)  unit: Seminars of Research
Methodology and Statistics II / Teacher Training.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de
melhoria do mesmo.
A Universidade de Coimbra possibilita aos estudantes a inscrição a tempo parcial, a qual permite um melhor
ajustamento quer aos processos de aprendizagem dos doutorandos, sobretudo dos que exercem outras
atividades, quer às exigências das diferentes fases de elaboração do projeto de tese.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
The University of Coimbra enables students to apply for a parttime enrollment, which allows a better
adjustment to the learning processes of the PhD students, especially those who have other activities or to the
requirements of the different phases of the development of the thesis project.

7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of
graduates that obtained employment until one year after graduating

100
100
100

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.
Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.
7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do
ciclo de estudos e respectiva classificação (quando aplicável).
Os docentes deste Ciclo de Estudos estão integrados em Centros de Investigação reconhecidos e financiados
pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
A maioria dos docentes desenvolve a sua investigação em torno do Centro de Estudos Interdisciplinares do
Século XX da Universidade de Coimbra  CEIS20 (centro avaliado com Muito Bom pela FCT), integrando mais
especificamente o GRUPOEDE (Grupo de Políticas e Organizações Educativas e Dinâmicas Educacionais) cujo
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investigador responsável é o coordenador do DCE.
Todavia, vários docentes deste ciclo de estudos integram outros Centros de investigação, tais como: Centro de
Estudos Sociais (laboratório associado avaliado com Excelente); Instituto de Psicologia Cognitiva,
Desenvolvimento Vocacional e Social e Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção Cognitivo
Comportamental, estes últimos avaliados com Bom.
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if
applicable).
The professors of this Study Cycle are integrated into recognized research centers and funded by the
Foundation for Science and Technology.
Most professors develop their research around the Interdisciplinary Studies Center of the Twentieth Century,
University of Coimbra  CEIS20 (center assessed with Very Good by the FCT), integrating more specifically the
GRUPOEDE (Group of Policies and Educational Organizations and Educational Dynamics) whose principal
researcher is the PhD coordinator.
However, several professors of this study cycle are part of other research centers such as: Centre for Social
Studies (associated laboratory evaluated with Excellent); Institute of Cognitive Psychology, Vocational and
Social Development and Research Centre of the Studies Group and CognitiveBehavioral Intervention, these
last two evaluated with Good.
7.2.2. Maparesumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais
com revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos (referenciação em
formato APA):
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientificpublication/formId/b2f4fd4b559746ef2e14546b3e33b402
7.2.3. Maparesumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/otherscientificpublication/formId/b2f4fd4b559746ef2e14546b3e33b402
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
A FPCEUC promove a disseminação e avanço do conhecimento científico no seio da comunidade académica
nacional e internacional, tendo como veículo essencial as 2 revistas  Psychologica e Revista Portuguesa de
Pedagogia (RPP) – as quais publica regulamente.
Os docentes deste doutoramento desenvolvem, junto da comunidade em que se inserem, várias atividades
científicas e tecnológicas que promovem a valorização económica e cultural, designadamente através da:
intervenção dos docentes como peritos em diversas instâncias regionais, nacionais e internacionais;
integração em comissões de avaliação de escolas; elaboração de projetos educativos locais; dinamização de
seminários, conferências e palestras e realização de ações de formação e workshops.
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
The FPCEUC promotes the disclosure and advancement of scientific knowledge within the national and
international academic community, having as essential vehicle the two journals  Psychologica and Portuguese
Education Journal (RPP)  which publish regularly.
The professors of this PhD develop, in the surrounding community, various scientific and technological
activities that promote economic and cultural development, in particular by the: intervention of the professors
as experts in various regional, national and international contexts; integration in evaluation committees of
schools; development of local educational projects; promotion of seminars, conferences and lectures and
implementation of training workshops and sessions.
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
Com o objetivo de promover o intercâmbio e a construção do conhecimento científico a FPCEUC tem sido a
instituição acolhedora e/ou parceira de diversos projetos científicos os quais envolvem a equipa docente do
presente CE. De entre esses projetos, alguns com financiamento internacional, refirase, a título de exemplo, os
seguintes: Projeto AtlasRepertório dos Municípios na Educação e na Cultura em Portugal (18201986);
EuBuildIT – European Buildings and Information Technologies; Escolas de Formação de Professores em
Portugal: Arquivo, História e Memória;“Together”  Improving senior and intergenerational learning methods and
curricula as workforce in community projects for disabled; RPD Reinserção Profissional de Desemprego;
Avaliação, Ensino e Aprendizagens no Ensino Superior em Portugal e no Brasil: Realidades e Perspectivas;
Riaipe  Programa Marco Interuniversitário para a Equidade e a Coesão Social nas Instituições de Ensino
Superior.
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
In order to promote the exchange and the construction of scientific knowledge, the FPCEUC has been the host
institution and/or partner of several scientific projects which involve the teaching staff of this SC. Among these
projects, some with international financing, we refer, for example, the following: AtlasRepertoire of Education
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and Culture municipalities in Portugal (18201986); EuBuildIT  European Buildings and Information
Technologies; Teacher Training Schools in Portugal: Archives, History and Memory, "Together" Improving
senior and intergenerational learning methods and curricula as workforce in community projects for disabled;
RPD Unemployment Professional Reintegration; Assessment, Teaching and Learning in Higher Education in
Portugal and Brazil: Realities and Perspectives; Riaipe  Marco Interuniversity program for Equity and Social
Cohesion in Higher Education Institutions.
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
A monitorização das atividades e projetos de investigação é feita pela Divisão de Projetos e Atividades da
Administração da UC a qual tem por competências:
Apoio especializado à gestão e execução dos projetos e atividades, incluindo eventos e prestação de serviços
especializados, contratualizados pela UC;
Monitorização de procedimentos e fluxos, associados à gestão de projetos e atividades, incluindo a associação
de elegibilidade aos processos de despesa, prestação de contas e acompanhamento de auditorias;
Interlocução com as entidades financiadoras e entidades gestoras intermédias, cumprindo o cronograma e
orçamentos aprovados para execução, em apoio ao Investigador Responsável.
Finalmente o CC da FPCEUC é constituído por representantes das unidades de investigação da FPCEUC,
possibilitando uma companhamento próximo dos projetos e atividades que lhe são inerentes.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The monitoring of activities and research projects is done by the Division of Projects and Activities of the UC
Management which has the competences:
 Specialized Support to management and implementation of projects and activities, including events and
specialized services supply, contracted by the UC;
 Monitoring of procedures and flows associated with the management of projects and activities, including the
association of eligibility for expenditure processes, accounting and followup audits;
 Contact with the financing entities and intermediate management entities, adhering to the schedule and
budgets approved for implementation, supporting the Responsible Researcher.
Finally the FPCEUC CC includes representatives of the FPCEUC research units, enabling close monitoring of
the inherent projects and activities.

7.3. Outros Resultados
Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos.
A FPCEUC oferece à comunidade em que se integra uma diversidade de valências que a aproxima dos
cidadãos, sendo de destacar: o Centro de Prestação de Serviços à Comunidade, estrutura que presta serviços
de excelência no âmbito da produção científica e tecnológica da Faculdade, designadamente: Consultas de
Psicologia; Investigação externamente solicitada; Formação não Graduada e Consultadoria; A oferta de
formação não graduada na área do CE, quer em regime presencial  oficina de formação: Educação, género e
cidadania (financiada pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género), quer em regime elerning–
Educação parental; Metodologia quantitativa da investigação científica; Gestão de Conflitos na Escola;
Violência e Gestão de Conflitos na Escola. Os 2 últimos resultaram de uma parceria com o Ministério da
Educação.
Salientase ainda a realização de ações de formação, gratuitas,no âmbito do Projeto CyberTraining, financiando
pela União Europeia.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific
area(s) of the study programme.
The FPCEUC offers its surrounding community a variety of services that makes it closer to citizens, most
notably: the Service Delivery Center for the Community, structure that provides excellence services within the
scientific and technological production of the Faculty, namely: Psychology appointments; Research externally
requested; Nongraduate Training and Consulting; The nongraduate training provision in the SC area, both in
person  Training workshop: Education, gender and citizenship (funded by the Commission for Citizenship and
Gender Equality), or trhough elearning Parental education; Quantitative methodology of scientific research;
Conflict Management at School; Violence and Conflict Management at School. The last 2 resulted from a
partnership with the Ministry of Education.
We also underline the implementation of training activities, free of charge within the CyberTraining Project
financing by the European Union.
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a
ação cultural, desportiva e artística.
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O CE contribui para o desenvolvimento nacional, regional e local através de várias iniciativas e atividades, entre
as quais se destacam, a título de exemplo: as presenças de docentes em júris de graus académicos de outras
instituições nacionais e internacionais; a publicação de trabalhos em revistas científicas e livros; a participação
dos docentes em diversos Congressos, Colóquios e Encontros a nível nacional e internacional dentro da área
do CE; a organização de outros eventos científicos de caráter nacional e internacional; integração de
comissões científicas nacionais e internacionais (CCPFC); participação em redes de investigação
internacionais; a participação como peritos na área do CE  participação no programa nacional de avaliação de
escolas; definição de metas do ensino básico. Merece também referência, a participação em iniciativas de
voluntariado  Grupo de Voluntariado da FPCEUC: UnirCausas; Sorriso Aberto; Caco  Grupo de voluntários de
counselling.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities.
The SC contributes to national, regional and local development through various initiatives among which we
emphasize, for example: the presence of teachers in juries of academic degrees from other national and
international institutions, publishing papers in scientific journals and books; the participation of teachers in
several national and international Congresses, Conferences and Meetings within the theme of the SC; the
organization of other national and international scientific events; integration of national and international
scientific committees (CCPFC); participation in international research networks, participation as experts in the
SC area  participation in the national program for the evaluation of schools and definition of goals for the basic
education; the participation of voluntary initiatives  Volunteer Group of FPCEUC: UnirCausas; Sorriso Aberto;
Caco  Group of counselling volunteers.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado.
A UC mantém, atualizado, o seu website http://www.uc.pt a partir do qual se encontra informação detalhada
sobre a instituição, as suas UO e serviços. Em http://apps.uc.pt/courses/pt/index pode obterse informação
sobre cada um dos cursos da UC e seu plano de estudos. Em http://www.uc.pt/candidatos e
http://www.uc.pt/academicos é dada informação atualizada sobre candidaturas e gestão académica,
respetivamente, pretendendose que o acesso virtual facilite o contato com os serviços académicos.
Em https://inforestudante.uc.pt e https://infordocente.uc.pt, estudantes e docentes têm acesso a sumários,
material pedagógico, fóruns de discussão, avaliações, calendário, horário escolar, avisos vários, avaliação da
qualidade pedagógica.
A FPCEUC mantém, igualmente, o seu website actualizado http://www.uc.pt/fpce/ e nele se encontra informação
sobre Faculdade/Estudantes/Cursos/Investigação/S.Comunidade/Biblioteca.
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education
given to students.
The University has a web site http://www.uc.pt where can be found detailed information about the institution, its
organisational units (OU), and services. The information concerning each course and its study plan can be found
in http://apps.uc.pt/courses/pt/index. Updated information on applications is possible in
http://www.uc.pt/candidatos and the academic managment is to be found in http://www.uc.pt/academicos. It is
intended that a virtual access facilitates the contact with the academic services.
In https://inforestudante.uc.pt and https://infordocente.uc.pt, students and teachers have access to detail
information on aspects wich are fundamental to the learning process, such as summaries, pedagogical material,
discussion forums, evaluation, school schedules, numerous notifications and evaluation of the pedagogical
quality.
In http://www.uc.pt/fpce/ can be found detailed information about the Faculty / Students / Courses / Research /
Community Services / Library.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility
programs (in)
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility
programs (out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign academic staff (in)
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of academic staff (out)

%
27.42
0
0
0
35
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8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
Clareza na definição dos objetivos e missão do ciclo de Estudos (CE), sendo estes amplamente divulgados;
Flexibilidade da estrutura curricular e formativa das especialidades de Doutoramento;
Forte formação em metodologia de investigação e estatística( CE com curso);
Existência de um mecanismo de autoavaliação do CE;
Existência de mecanismos de avaliação da satisfação dos doutorandos relativamente ao funcionamento do
CE;
Existência de uma comissão de autoavaliação constituída por docentes e estudantes;
Existência de uma área técnicocientífica de elevada qualidade  Centro de Documentação e Informação,
comprovada pela apreciação bastante favorável no inquérito pedagógico aos doutorandos;
Existência de uma estrutura de apoio à investigação  Centro de Tratamento e Análise de Dados;
Implementação,na FPCEUC de um sistema de avaliação dos serviços prestados pelos diversos gabinetes;
Reconhecimento, por parte dos estudantes, da adequação das condições de funcionamento logístico do CE
(edifício;salas e espaços de estudos: Indicadores SGQP com valores médios:4,4; 4,5 e 4,4 respetivamente);
Corpo docente com dimensão adequada, estável, qualificado e com experiência na elaboração e gestão de
projetos de investigação;
O corpo docente integra linhas de investigação na área do CE em Centros de Investigação financiados pela
FCT e externos à FPCEUC;
Existência de um procedimento de avaliação de docentes;
Existência de um conjunto de parâmetros que permitem avaliar,segundo a percepção dos estudantes,o
desempenho da equipa docente do CE;
Candidaturas a Doutoramento aprovadas pelo Conselho Científico(sem curso) a partir de uma grelha criteriosa
de avaliação que inclusive permite o aperfeiçoamento do projecto inicial, ou sujeitas a um processo de
selecção (com curso) com base no CV académico,científico e profissional dos candidatos;
Flexibilidade dos prazos de acesso ao curso (CE sem curso);
Estudantes motivados e empenhados que pretendem aprofundar os seus conhecimentos científicos a um nível
PósGraduado Avançado, bem como desenvolver competências de investigação autónoma;
Ensino tutorial e adaptado às necessidades de cada estudante;
Possibilidade de inscrição no CE a tempo parcial;
Número expressivo de doutorandos a usufruir de bolsas investigação (nacionais e estrangeiras);
Horário concentrado às 6.ªfs e sábados (CE com curso);
Elevada capacidade de atração de estudantes estrangeiros e nacionais;
Disponibilidade dos orientadores para flexibilizar o horário de orientação em função das necessidades dos
orientandos;
Existência de vários documentos de suporte à avaliação;
Existência de investigação e produção científica na área do CE;
Aumento progressivo do nº de diplomados nos últimos 2 anos;
Existência de uma Revista Científica na Faculdade vocacionada para a área das Ciências da Educação;
Existência de um grupo de investigação na área do CE  Educação e Formação da UC.
8.1.1. Strengths
 Clarity in the definion of the goals and mission of the study cycle (SC), which are widely disclosed;
 Flexibility of the curricular and training structure structure of the PhD specialties;
Strong Background in research methodology and statistics (SC with course);
 There is a selfassessment mechanism of the SC;
 There are mechanisms for evaluating the satisfaction of PhD Students on the functioning of the SC;
 There is a selfassessment committee made up of professors and students;
 There is a technicalscientific area of high quality  Center for the Documentation and Information, proven by
the very favorable assessment in the educational survey to PhD students;
 There is a research support structure – Center for the data Treatment and Analysis;
 Implementation in the FPCEUC of an evaluation system of the services provided by the various offices;
 Recognition, by students, of the adequacy of the logistic conditions of the SC (building, rooms and study
spaces: SGQP indicators with average values of: 4.4, 4.5 and 4.4 respectively);
 Group of professors with adequate dimension, stable, qualified and experienced in the development and
management of research projects;
The professors integrate research lines in the SC area in Research Centers funded by the FCT and external to
the FPCEUC;
 There is a procedure for professors’ assessment;
 There is a set of parameters for assessing, according to students’ perception, the performance of the SC’s
professors;
 PhD applications approved by the Scientific Council (without course) following a careful evaluation grid which
also allows the improvement of the initial project, or subject to a selection process (with course) based on
academic, scientific and professional CVs of candidates;
Flexibility of course access periods (SC without course);
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 Motivated and committed students who want to deepen their scientific knowledge to an Advanced
Postgraduate level, and develop autonomous research skills;
 Tutorial teaching and adapted to the needs of each student;
 Possibility to registrater in the SC at parttime;
 Relevant number of PhD students to benefit from research grants (national and foreign);
 Schedule concentrated to Fridays and Saturdays (SC with course);
 High capacity to attract foreign and national students;
 Availability of the supervisors to ease the orientation schedule depending on the needs of the students;
There are multiple documents supporting the assessment;
There is research and scientific production in the SC area;
 Progressive increase on the number of graduates in the last 2 years;
There is a Scientific Journal in the Faculty dedicated to the area of Education Sciences;
There is a research group in the SC area  Education and Training of the UC.
8.1.2. Pontos fracos
1  Abertura apenas de uma das especialidades de DCE na modalidade com curso (Formação de Professores).
2  Necessidade de antecipação do processo de distribuição, em cada edição, dos orientadores do projecto de
tese.
3  Pouca expressão de docentes/investigadores/peritos internacionais e nacionais na colaboração do Ciclo de
estudos.
4  Pouca experiência dos doutorandos em projetos de investigação.
5  Insuficiente funcionalidade da plataforma NONIO no que se refere a busca de informação mais detalhada.
6 Pouca robustez das metodologias de auscultação de antigos estudantes, nomeadamente no que se refere
aos inquéritos de empregabilidade.
8.1.2. Weaknesses
1  Opening of only one of the specialties in the modality with course (Teacher Training).
2 – The need to anticipate the distribution and organization process, in each edition, of the supervisors of the
thesis project.
3  Little expression of international and national professors/researchers/experts collaborating with the Study
Cycle.
4  Little experience of PhD students in research projects.
5 Insufficient functionality of the NONIO platform regarding the search for more detailed information.
6  Little solidity of the methodologies to consult former students, in particular regarding employment surveys.
8.1.3. Oportunidades
Existir uma rede alargada de Mestrados área das Ciências da Educação, a qual permite um amplo campo de
potenciais candidatos;
Consolidação do sistema de garantia da qualidade da UC através da sua acreditação pela A3ES;
Reconhecimento da importância de um sistema para a melhoria contínua da qualidade da UC o qual possibilita
a recolha de informação e a introdução de melhorias;
A avaliação do curso pela A3ES possibilitará uma visão externa do curso potencializando a introdução de
melhorias;
Aproveitar o Grupo de Coimbra das Universidades Europeias para a criação de parcerias;
Aumento das receitas financeiras da FPCEUC a partir do desenvolvimento de parcerias com outras
universidades, tendo em vista a oferta de formação a novos públicos e/ou a atribuição de graus de titulação
múltipla;
Possibilidade de recurso a diversas ferramentas digitais, com particular destaque para a NONIO, à qual tanto
os estudantes como os docentes acedem remotamente;
Apoio especializado e personalizado da Divisão de Apoio e Promoção da Investigação para a elaboração de
candidaturas a projectos nacionais/internacionais;
Possibilidade de partilha de conhecimentos através do aumento da colaboração com docentes estrangeiros;
Forte pressão da atual conjuntura nacional e europeia para a internacionalização da docência e da
investigação e para a existência de parcerias e convénios;
O facto do pessoal docente ser altamente qualificado e possuir ampla experiência profissional e também ao
nível da investigação, assegura a qualidade da formação e constituise como oportunidade para motivar os
estudantes para a área da investigação;
Possibilidade de alteração das especialidades com e sem curso do doutoramento em Ciências da Educação;
O facto dos docentes do curso estarem inseridos em Centros de Investigação financiados pela FCT permite
aumentar a articulação do ensino à investigação.
8.1.3. Opportunities
 There is a wide network of Master degrees in the area of Education Sciences, which allows a wide number of
potential candidates;
Consolidation of the UC quality assurance system through its accreditation by the A3ES;
Recognition of the importance of a system for continuous improvement of the quality of the UC, which enables
the gathering of information and the introduction of improvements;
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The Evaluation of the course by the A3ES allows an external view of the course, leveraging the introduction of
improvements;
 To benefit from the Coimbra Group of European universities for the creation of partnerships;
 To increase the financial income of the FPCEUC through the development of partnerships with other
universities, in order to offer training to new audiences and/or the granting of multiple degrees;
 Possibility to use of various digital tools, with particular emphasis on NONIO, to which both students and
professors remotely have access to;
 Specialized and personalized support from the Support and Promotion of Research Division for the preparation
of applications for national/international projects;
 Possibility of sharing knowledge through an increased collaboration with foreign professors;
Strong Pressure of the current national and European context for the internationalization of teaching and
research and for the establishment of partnerships and agreements;
The fact that the professors are highly qualified and have extensive professional and research experience, the
quality of training is ensured and it represents an opportunity to motivate students to the research area;
 Possibility to change the specialties with and without PhD course in Education Sciences;
The fact that the professors of the course are inserted in FCT funded research centers can increase the
articulation between education and research.
8.1.4. Constrangimentos
 Concorrência traduzida pela existência instituições de ensino superior que oferecem o mesmo grau;
Situação económica e financeira do país a qual pode dificultar a mobilidade internacional;
Falta de condições para a existência de um espaço único onde esteja instalada a FPCEUC;
Crescente centralização burocrática da UC com a diminuição da capacidade dos Serviços da FPCEUC de dar
resposta rápida às solicitações de docentes e estudantes;
Horários praticados pelos serviços da Gestão Académica da UC, não estão adaptados aos estudantes deste
CE, os quais são, na sua grande maioria trabalhadoresestudantes;
Processos demasiado longos e burocráticos para que possam desenvolverse acções de parceria, e que
resultam em parte da própria legislação aplicável;
Necessidade de cumprir regras da administração pública não adequadas às Universidades e à investigação,
implicando procedimentos de aquisição, contratação de serviços e outros muito morosos e pouco flexíveis, os
quais impedem a adopção de procedimentos que permitiriam oferecer melhores condições ao trabalho de
docentes e estudantes;
Existência de constrangimentos financeiros que acarretam restrições à aquisição de vários bens/serviços
inerentes ao bom funcionamento dos ciclos de estudos;
Fortes restrições financeiras que atualmente dificultam a mobilidade internacional dos docentes da FPCEUC;
Os constrangimentos externos inerentes ao funcionamento das instituições públicas criam grandes
dificuldades quer à contratação de novos docentes quer ao convite a docentes estrangeiros;
Tempo excessivo despendido por docentes e funcionários na adaptação às alterações organizacionais e
tecnológicas introduzidas e impostas na/pela UC, algumas das quais pouco adequadas ao funcionamento
específico da FPCEUC.
 Dificuldade de acompanhamento atempado pelos Serviços de Gestão Académica aos estudantes que se
inscrevem no programa de Doutoramento através do NONIO em especial no aconselhamento da escolha da
especialidade e estrutura curricular correspondente;
Falta de tempo e de financiamento que possibilite aos doutorandos um maior investimento na investigação e na
produção de trabalhos para publicação
8.1.4. Threats
Competition translated by the existence of higher education institutions that offer the same degree;
 Economic and financial context of the country which can hinder the international mobility;
 Lack of conditions for the existence of a unique place for the FPCEUC;
 Increasing bureaucratic centralization of the UC with the decreased ability of the FPCEUC Services to provide
prompt responses to the requests from professors and students;
 The opening hours practiced by the Academic Management services of the UC, are not adapted to students of
this SC, who are mostly working students;
 There are too long and bureaucratic processes so that partnerships can be developed actions, and that most
times result from the applicable law;
 The need to comply with public administration rules, not appropriate to universities and research, involving
procurement procedures, contracting services and other procedures very slow and inflexible, which prevent the
adoption of procedures that allow to offer better work conditions to professors and students;
 There are financial constraints that lead to restrictions on the purchase of various goods/services related to
the proper functioning of the study cycles;
Strong financial constraints that currently hinder the international mobility of the FPCEUC professors;
The External constraints inherent to the functioning of public institutions make it hard both to hire new
professors and to invite foreign professors;
 Excessive time spent by professors and employees in adapting to organizational and technological changes
introduced and imposed in/by the UC, some of which not much adequate to the specific functioning of the
FPCEUC.
 Difficulty of having a timely followup by the Academic Management Services to students who enroll in the PhD
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program through the NONIO, in particular regarding the advising on the choice of the specialty and the
corresponding curricular structure;
 Lack of time and funding that allows PhD students an increased investment in research and in the production
of papers for publication.

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
1  Aumento da oferta educativa ao nível do Doutoramento em Ciências da Educação com curso através da
abertura de novas especialidades nos próximos anos letivos.
2  Rever as datas do processo de atribuição dos orientadores do projecto de tese
3  Apoiar a organização de encontros científicos e de outras iniciativas inovadoras com a participação de
docentes/investigadores/peritos internacionais.
4  Incentivar a candidatura dos doutorandos a financiamento externo, prestandolhes um serviço de apoio, se
necessário, na elaboração das candidaturas a financiamento.
5  Levantamento das fragilidades/não funcionalidades da plataforma NONIO, bem como apresentação de
proposta de melhoria.
6  Através da rede de antigos estudantes da FPCEUC, sensibilizar para o preenchimento do inquérito de
empregabilidade bem como para a importância de endereços electrónicos atualizados.
9.1.1. Improvement measure
1 – Increase of the educational offer regarding the PhD in Education Sciences with course through the opening
of new specialties in the coming academic years.
2  Review the dates for the allocation process of supervisiors of the thesis project.
3  Support the organization of scientific meetings and other innovative initiatives with the participation of
international professors/researchers/experts.
4  Encourage the PhD students’ application to external funding, providing them a support service, if necessary,
in the preparation of funding applications.
5  Identification of weaknesses/ nonexisting functionalities of NONIO platform, as well as the presentation of
improvement proposal.
6  Through the former FPCEUC students’ network, to raise awareness on the completion of the employability
survey, as well as the importance of having updated email addresses.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
1  Prioridade Alta; Tempo de implementação de 12 Meses.
2  Prioridade Alta; Tempo de implementação de 12 Meses.
3  Prioridade Alta; Tempo de implementação de 12 Meses.
4  Prioridade Alta; Tempo de implementação de 12 Meses.
5  Prioridade Alta; Tempo de implementação de 12 Meses.
6  Prioridade Alta; Tempo de implementação de 12 Meses.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
1  High Priority; 12 Months implementation time.
2  High Priority; 12 Months implementation time.
3  High Priority; 12 Months implementation time.
4  High Priority; 12 Months implementation time.
5  High Priority; 12 Months implementation time.
6  High Priority; 12 Months implementation time.

9.1.3. Indicadores de implementação
1  N.º de especialidades do doutoramento com curso em funcionamento.
2  Data de disponibilização do documento com linhas de orientação
3  N.º de eventos organizados por elementos do corpo docente; N.º de participantes internacionais
(docentes/investigadores/peritos.
4  N.º de doutorandos com financiamento externo para realização do doutoramento.
5  Data de apresentação do levantamento.
6  Taxa de resposta ao inquérito empregabilidade.
9.1.3. Implementation indicators
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1 – No. of PhD specialties with ongoing courses.
2  Date of sending out the proposal to the DAMC.
3  Date of the availability of the document with guidelines
4  No. of events organized by professors; Number of international participants
(professors/researchers/experts).
5  Number of PhD students with external funding for completion of the PhD.
6  Date of submission of the assessment.
7  Response rate to the employability survey.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
A presente proposta de alteração curricular do DCE (com componente lectiva) visa reforçar aspetos positivos
do atual plano de estudos, bem como superar algumas fragilidades apontadas ao longo destes anos, de acordo
com os relatórios de autoavaliação.
Síntese de alterações:
• Desdobramento da uc Seminário de acompanhamento do plano de tese, permitindo a distribuição antecipada
dos orientadores, bem como a definição do projeto de investigação no fim do 1.º S, procurando o reforço do
acompanhamento deste projeto no 2.º S e o trabalho autónomo do doutorando;
•avançar com a uc Seminário Temático de Metodologia da Investigação e Estatística II para o 2.º S, de modo a
possibilitar um maior acompanhamento metodológico e estatístico do projeto de investigação;
•alteração das horas de contacto das uc que constituem a componente letiva do curso (1.º ano), garantindo uma
diminuição da carga letiva dos seminários e uma maior aposta no trabalho autónomo bem como um maior
acompanhamento tutorial.
10.1.1. Synthesis of the intended changes
The proposed curricular change of the PhD in Education (with course component) aims to reinforce positive
aspects of the current study plan, as well as to overcome some weaknesses pointed out over the years,
according to the selfassessment reports.
Changes Summary:
• Breakdown of the unit Seminar for the monitoring of the thesis plan, allowing the early distribution of
supervisors, as well as the research project definition at the end of the 1st S, aiming a better monitoring of this
project in 2nd S and the autonomous work of the PhD student;
• To advance with the Unit Seminar on Research Methodology and Statistics II for the 2nd S in order to facilitate a
closer methodological and statistical monitoring of the research project;
• Changing the units contact hours that constitute the course component of the study cycle (1st year), ensuring
a decrease in academic load of the seminars and a greater reliance on autonomous work and a greater tutorial
monitoring.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
Mapa Filosofia e Teoria da Educação
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Filosofia e Teoria da Educação
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
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Philosophy and Theory of Education

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa Psicologia da Educação
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Psicologia da Educação
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Psychology of Education

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa Sociologia da Educação
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Sociologia da Educação
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Sociology of Education
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10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa História da Educação
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
História da Educação
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
History of Education

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa Teoria e Desenvolvimento Curricular
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Teoria e Desenvolvimento Curricular
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Theory and Curricular Development
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10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa Análise e Organização do Ensino
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Análise e Organização do Ensino
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Analysis and Teaching Organization

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa Administração e Gestão Educativa e Escolar
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Administração e Gestão Educativa e Escolar
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Educational and Scholar Managment and Administration

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
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Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa Tecnologias Educacionais e da Comunicação
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Tecnologias Educacionais e da Comunicação
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Tecnologias Educacionais e da Comunicação

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Pedagogical Supervision and Teacher Training

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*
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CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa Formação de Professores
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Formação de Professores
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Teacher Training

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa Educação Permanente e Formação de Adultos
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Educação Permanente e Formação de Adultos
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Permanent Education and Adult Training

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Ciências da Educação/Educational
Sciences

CE

168

0
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MET/EST

12

0

180

0

Mapa Educação Social
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Educação Social
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Social Education

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa Metodologia da Investigação Educacional
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Metodologia da Investigação Educacional
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Methodology of Educational Research

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0
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(2 Items)

180

0

Mapa Educação Especial
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Educação Especial
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Special Education

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0

Mapa Avaliação Educacional
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.1.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Avaliação Educacional
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Educational Assessment

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Metodologia/Estatística /Methodology
/Statistics
(2 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

168

0

MET/EST

12

0

180

0
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10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII  Comum a todas as especialidades com componente letiva  1.º ano/1.º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Comum a todas as especialidades com componente letiva
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Common to all Specializations with XXXX
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano/1.º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Seminário Temático na Área de Especialidade I /
CE
Thematic seminar in the area of specialization I
Seminário Temático na Área de Especialidade
II/Thematic seminar in the area of specialization CE
II
Seminário Temático de Metodologia da
Investigação e Estatística I / Thematic seminar MET/EST
in Research Methodology and Statistics I
Seminário de Acompanhamento do Plano de
CE
Tese I / Seminar for Monitoring the Thesis Plan I
(4 Items)

Horas
Duração / Duration Trabalho /
(2)
Working
Hours (3)
Semestral/Semester 243

Semestral/Semester 243

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact
Observations
Hours (4)
(5)
ver A20 
S:40; OT:15 9
observação
12
ver A20 
S:40; OT:15 9
observação
12

Semestral/Semester 162

TP:30;
OT:15

6



Semestral/Semester 162

S:15;OT:8

6



Mapa XII  Comum a todas as especialidades com componente letiva  1.º ano/2.º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Comum a todas as especialidades com componente letiva
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10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano/2.º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/2nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units
Seminários Temáticos de Metodologia da
Investigação e Estatística II / Thematic seminar
in Research Methodology and Statistics II
Seminário de Acompanhamento do Plano de
Tese II / Seminar for Monitoring the Thesis Plan
II
(2 Items)

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Horas
Duração / Duration Trabalho /
(2)
Working
Hours (3)

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact
Observations
Hours (4)
(5)

MET/EST

Semestral/Semester 162

TP:30;
OT:15

CE

Semestral/Semester 648

S:30; OT:15 24

6





Mapa XII  Comum a todas as áreas de especialização com componente letiva  2.º ano
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Comum a todas as áreas de especialização com componente letiva
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units
Elaboração e orientação de tese
/Preparation and orientation of the
Dissertation
(1 Item)

Observações
Área Científica /
Horas Trabalho / Horas Contacto /
Duração /
/
Scientific Area
Working Hours
Contact Hours
ECTS
Duration (2)
Observations
(1)
(3)
(4)
(5)
CE

Anual/Annual 1620

S:15; OT:25

60
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Mapa XII  Comum a todas as áreas de especialização com componente letiva  3.º ano
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Doutoramento em Ciências da Educação
10.2.1. Study programme:
PhD in Education
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Comum a todas as áreas de especialização com componente letiva
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º ano
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3 rd year

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units
Elaboração e orientação de tese
/Preparation and orientation of the
Dissertation
(1 Item)

Área Científica / Duração /
Scientific Area
Duration
(1)
(2)

Observações
Horas Trabalho /
Horas Contacto /
/
Working Hours
ECTS
Contact Hours (4)
Observations
(3)
(5)

CE

1620

Anual

S:15; OT:25

60



10.3. Fichas curriculares dos docentes
Mapa XIII 
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
10.3.4. Categoria:
<sem resposta>
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>
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10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
Mapa XIV  Seminário de Acompanhamento do Plano de Tese I / Monitoring Seminar of the Thesis Plan I
10.4.1.1. Unidade curricular:
Seminário de Acompanhamento do Plano de Tese I / Monitoring Seminar of the Thesis Plan I
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Folgado Barreira
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Todos os orientadores dos projectos de investigação podem participar no seminário de acompanhamento.
All supervisors of research projects can participate in the followup seminar.
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final os alunos devem saber:
Analisar projectos de investigação e dissertações de doutoramento
Elaborar reflexões críticas sobre projectos e teses de doutoramento
Escolher a temática com vista ao desenvolvimento do projecto de investigação.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end students should know:
How to analyze research projects and PhD dissertations
To develop critical reflections on projects and PhD theses
To choose the theme for the development of the research project.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Apresentação e análise crítica de projectos de investigação e de teses de doutoramento
Enunciação, reflexão e seleção das temáticas a desenvolver no âmbito dos projectos de investigação.
10.4.1.5. Syllabus:
Critical presentation and analysis of research projects and PhD theses
Enunciation, reflection and selection of themes to be developed within the research projects.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
São realizadas sessões de apresentação e análise de projectos de investigação e de teses de doutoramento de
forma a que os alunos possam elaborar uma reflexão crítica dos produtos em apreciação tendo em vista a
escolha fundamentada do tema a desenvolver no âmbito do projecto de doutoramento.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Sessions for the analysis of research projects and PhD theses are carried out, in order to allow students to
develop a critical reflection of the products under consideration in order to choose the theme to be developed
within the PhD project.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Utilização do método demonstrativo, através da apresentação de alguns projectos de investigação e
dissertações de doutoramento, seguida de debate e questionamento com aplicação do método interrogativo.
Para que os alunos possam fazer a sua análise crítica de uma tese de doutoramento, no âmbito do temática do
projecto, existe um guião de orientação, e acompanhamento durante a realização do trabalho.
Avaliação:
Trabalho de síntese (75%) e 25% sobre esboço do tema a desenvolver no projecto de doutoramento
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Use of the demonstrative method, through the presentation of some research projects and PhD dissertations,
followed by a debate and questioning with application of interrogative method. So that students can make their
critical analysis of a PhD dissertation, under the theme of the project, there is an orientation guide and
monitoring during the course of the work.
Assessment:
Synthesis work (75%) and 25% on topic outline to develop the PhD project
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Existe uma relação estreita entre os objectivos e as estratégias da unidade, uma vez que é feito um
acompanhamento sistemático por parte dos professores responsáveis pelo seminário com vista à elaboração
da reflexão crítica de uma tese de doutoramento, tendo os alunos que apresentar um esboço do tema a
desenvolver no projecto de doutoramento.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
There is a close relationship between the objectives and strategies of the unit, as there is a constant monitoring
done by the professors responsible for the seminar in order to develop the critical thinking of a PhD thesis, and
students must present an outline of the topic to develop in the PhD project.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Inclui toda a bibliografia utilizada nos seminários temáticos e de metodologia de investigação./Includes all the
literature used in the thematic seminars and research methodology.

Mapa XIV  Seminário de Acompanhamento do Plano de Tese II / Monitoring Seminar of the Thesis Plan II
10.4.1.1. Unidade curricular:
Seminário de Acompanhamento do Plano de Tese II / Monitoring Seminar of the Thesis Plan II
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Folgado Barreira
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Todos os orientadores dos projectos de investigação podem participar no seminário de acompanhamento.
All supervisors of research projects can participate in the followup seminar.
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final os alunos devem:
 Elaborar um projecto de investigação que serve de qualificação para o desenvolvimento da tese de
doutoramento
 Apresentar e defender o projecto de doutoramento em prova pública perante um painel científico.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end, students should:
 Prepare a research project that serves as a qualification for the development of PhD thesis
 Present and defend publicly the PhD project before a scientific panel.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
 Elaboração do projecto de investigação com base nas seguintes etapas: Resumo (actualidade e pertinência
do tema em estudo, principal objectivo, referência à metodologia e resultados esperados); PalavrasChave
(focadas no objecto de estudo); Revisão bibliográfica (feita com base em leituras de referência na área de
especialidade); Delimitação do objecto de estudo (contextualização e definição dos objectivos, das questões
e/ou hipóteses de investigação); Descrição detalhada (especificação das fases do projecto, dos instrumentos e
procedimentos a utilizar na recolha e análise dos dados); Cronograma (Diagrama de Gantt com as fases e a
delimitação do tempo dedicado a cada uma delas); Bibliografia (cf. Manual de Publicação da APA); Anexos (por
ex.,apresentação do estudo, guiões de entrevistas e questionários).
10.4.1.5. Syllabus:
Preparation of the research project based on the following steps: Abstract (timeliness and relevance of the topic
under study, the main objective, reference to the methodology and expected results); Keywords (focused on the
study object); Literature review (based on reference readings in the area of expertise); Delimitation of the object
of study (context and definition of the objectives, research questions and/or hypotheses); Detailed description
(specification of the project phases, instruments and procedures to be used in the data collection and analysis);
Chronogram (Gantt chart with the phases and the definition of time devoted to each of them); References (cf.
APA Publication Manual); Attachments (eg., the study presentation, interviews’ scripts and questionnaires).
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
As estapas a desenvolver para a elaboração do projecto de investigação, são devidamente explicitadas e
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clarificadas para que possam servir de apoio ao aluno e de orientação no acompanhamento e supervisão por
parte dos professores.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The phases to be developed for the preparation of the research project are duly explained and clarified so that
they can serve as support and guidance to students and as monitoring in the professors' supervision.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Recorrese a seminários de reflexão em grupo sobre as temáticas desenvolvidas pelos alunos, bem como ao
apoio tutorial por parte do orientador com vista a acompanhar a elaboração do projecto de investigação, para
que possa ser submetido a prova pública e apreciado por um painel científico.
Avaliação:
Participação e Projeto  100%.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
There will be seminars for the group reflection on the issues developed by the students, as well as to the tutorial
support from the supervisor in order to support the development of the research project, to be presented
publicly and appreciated by a scientific panel .
Assessment:
Participation and Project  100%
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
É feito um acompanhamento sistemático por parte do orientador, quer através de apoio tutorial, quer através de
seminários de reflexão com vista à elaboração, apresentação e defesa em prova pública do projecto de
investigação.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
There will be a systematic monitoring by the supervisor, through tutorial support, or through reflection seminars
for the preparation, presentation and publicly defense of the research project.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Inclui toda a bibliografia utilizada nos seminários temáticos e de metodologia de investigação./Includes all the
literature used in the thematic seminars and research methodology.

Mapa XIV  Seminário Temático na Área de Especialidade I/Thematic seminar  Expertise area I
10.4.1.1. Unidade curricular:
Seminário Temático na Área de Especialidade I/Thematic seminar  Expertise area I
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Gomes Ferreira
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Albertina Lima de Oliveira, Amélia Amorim Carvalho, Ana Maria Magalhães Teixeira Seixas, Armanda Pinto
Mota Matos, Carlos Manuel Folgado Barreira, Cristina Maria Coimbra Vieira,Joaquim Armando Gomes Alves
Ferreira, Joaquim Luis Medeiros Alcoforado,Marcelino Arménio Martins Pereira, Maria Augusta Vilalobos Filipe
Pereira Nascimento,Maria Cristina Petrucci Albuquerque, Maria Filomena Ribeiro Fonseca Gaspar, Maria Isabel
Ferraz Festas, Piedade VazRebelo, Maria Graça Amaro Bidarra, Maria Helena Damião, Maria do Rosário Moura
Pinheiro, Maria Teresa Ribeiro Pessoa
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Aprofundar conhecimentos científicos atuais e com relevância para o ciclo de estudos
Desenvolver a capacidade de análise crítica e de intervenção em contextos de educação e de formação,
visando a realização de projectos de investigação .
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To deepen current scientific knowledge with relevance to the cycle of studies
To promote the capacity of critical reflection and intervention in contexts of education and training in order to
carry out research projects
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Nesta unidade curricular buscase alcançar conhecimentos mais aprofundados sobre Educação que sejam
especialmente convenientes à discussão dos temas da área da especialidade. Há a preocupação de se
compreender o contexto atendendo a diferentes abordagens e de se convocar várias perspetivas que têm
incidido sobre temáticas centrais em discussão. Esperase que o doutorando seja capaz de:
Contextualizar a emergência e a evolução das abordagens relacionadas com a temática.
Identificar ciências, disciplinas ou especialidades que se relacionem com os conhecimentos da área da
especialidade do doutoramento.
Especificar a diferença das abordagens presentes nas diferentes disciplinas relacionadas às temáticas.
Identificar características de linhas de trabalho de diferentes autores.
Caracterizar diferentes abordagens e posicionarse fundamentadamente sobre cada uma delas.
Elaborar sínteses analíticas sobre diferentes estudos relevantes para a discussão de temática da
especialidade.
10.4.1.5. Syllabus:
In this curricular unit we seek to achieve deeper knowledge on Education that are especially convenient for the
discussion of the themes in the expertise area. There is a concern to understand the context considering the
different approaches and to call for various perspectives that have focused on the central themes under
discussion. It is expected that the PhD students is able to:
Contextualize the emergence and the evolution of approaches related to the theme.
Identify sciences, disciplines or specialties that relate to the knowledge of the expertise area of the PhD.
Specify the difference of approaches in the different disciplines related to the themes .
Identify the characteristics of the work lines of different authors .
Characterize different approaches and present a reasoned opinion about each of them.
Develop analytical summaries on different studies relevant for the discussion of the specialty thematic.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Os conteúdos programáticos abordam diversas temáticas com relevância para a área da especialidade do
doutoramento, possibilitando aos estudantes o aprofundamento dos seus conhecimentos nesses domínios.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus encompasses different issues with relevance to the field of teacher education enabling students to
deepen their knowledge in these areas
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição. Análise e discussão de temas.
Avaliação:
Trabalho de síntese (70%) + 3 sínteses de artigos ou capítulos de livro ( 30%).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecturing. Analysis and topics discussion.
Assessment:
Synthesis work (70%) + 3 synthesis articles or book chapters (30%).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino adotadas permitem a aquisição de conhecimentos teóricos, promovendo a
participação dos estudantes, e o desenvolvimento de competências de análise crítica, reflexiva e de
investigação
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies allow the acquisition of theoretical knowledge, promoting student participation, and
development of research skills and critical and reflective analysis.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A disponibilizar mediante as especialidades em funcionamento. Depending on the respective specialties.
ERIC (BON);
Proguest Education Journals
SOCIndex
Education da Emerald
Ebooks da John Wiley.
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Mapa XIV  Seminário Temático na Área de Especialidade II/Thematic seminar  Expertise area II
10.4.1.1. Unidade curricular:
Seminário Temático na Área de Especialidade II/Thematic seminar  Expertise area II
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Gomes Ferreira
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Albertina Lima de Oliveira, Amélia Amorim Carvalho, Ana Maria Magalhães Teixeira Seixas, Armanda Pinto
Mota Matos, Carlos Manuel Folgado Barreira, Cristina Maria Coimbra Vieira,Joaquim Armando Gomes Alves
Ferreira, Joaquim Luis Medeiros Alcoforado,Marcelino Arménio Martins Pereira, Maria Augusta Vilalobos Filipe
Pereira Nascimento,Maria Cristina Petrucci Albuquerque, Maria Filomena Ribeiro Fonseca Gaspar, Maria Isabel
Ferraz Festas, Piedade VazRebelo, Maria Graça Amaro Bidarra, Maria Helena Damião, Maria do Rosário Moura
Pinheiro, Maria Teresa Ribeiro Pessoa
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Neste seminário pretendese aprofundar o conhecimento sobre diversas temáticas relacionadas com a área de
especialidade em causa. Nesse sentido, o doutorando deve ser capaz de:
Caracterizar as teorias e explicitar os seus fundamentos;
Descrever os contributos de diferentes autores sobre as temáticas em discussão;
Analisar as metodologias usadas e verificar a consistência e as fragilidades das mesmas;
Caraterizar os estudos no âmbito da especialidade produzidos em Portugal;
Refletir sobre novas possibilidades de investigação em face das abordagens conhecidas sobres as temáticas
discutidas;
Elaborar trabalhos de revisão sobre as temáticas consideradas mais relevantes.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This seminar aims to deepen knowledge on various issues related to the concerned area of specialty. Therefore,
the PhD student should be able to:
Characterize the theories and explain the foundations;
Describe the contributions of different authors on the issues under discussion;
Analyze the methodologies used and to verify their consistency and weaknesses;
Characterize the studies within the scope of the specialty produced in Portugal;
Reflect on new research possibilities of according to the known approaches to the issues discussed;
Develop revision work on the most relevant topics.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A preocupação central deste seminário consiste em colocar o doutorando perante as abordagens que têm
marcado as temáticas da especialidade em causa, levandoo a tomar posições fundamentadas sobre elas.
Deste modo, o trabalho incide sobre:
As teorias relacionadas com a especialidade e a recetividade das mesmas.
A identificação e a compreensão dos fundamentos em que se baseiam as diferentes abordagens no domínio da
especialidade.
Análises críticas da produção científica internacional sobre temáticas relevantes da especialidade.
A caracterização dos estudos produzidos e publicados em Portugal no domínio da especialidade do
doutoramento.
Identificação e delineamento de possibilidades de investigação em face da produção científica analisada.
Caracterização das diferentes abordagens e posicionamentos devidamente fundamentados sobre cada uma
delas.
Elaboração de sínteses comparativas sobre objetos ou temas idênticos, a partir de estudos de diferentes
autores.
10.4.1.5. Syllabus:
The main concern of this seminar is to place the PhD students before the approaches that have characterized
the central themes of the concerned specialty, leading them to make informed opinions on them. Thus, the work
focuses on:
Theories related to the specialty and their receptivity.
Identifying and understanding the fundamentals on which the different approaches are based in the specialty
field.
Critical analysis of the international scientific production on relevant themes related to the specialty.
The characterization of the studies produced and published in Portugal in the field of the PhD specialty.
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Identification and design of research possibilities according to the analyzed scientific production.
Characterization of the different approaches and reasoned positions on each of them.
Preparation of comparative summaries of identical objects or themes, based on studies of different authors.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Os conteúdos programáticos procuram contemplar diversas temáticas com relevância para a área da
especialidade do doutoramento, possibilitando aos estudantes o aprofundamento dos seus conhecimentos
nesses domínios.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus encompasses different issues with relevance to the field of teacher education enabling students to
deepen their knowledge in these areas
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pensamos ser importante que nesta unidade curricular se alterne o método expositivo, para enquadramento e
elucidação, com a utilização de práticas pedagógicas fundadas em trabalho do estudante. Por isso, ao longo do
decorrer da unidade curricular, além de apresentação de informação, será incentivada a realização de
trabalhos de revisão bibliográfica e a realização de pequenos trabalhos relativos à matéria tratada nas aulas.
Avaliação:
Trabalho síntese (70%) + 3 sínteses de artigos ou capítulos de livro (30%)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this curricular unit it is important to combine lectures, for categorization and elucidation, with the use of
pedagogical practices based on student work. Therefore, during the curricular unit, besides the presentation of
information, there will be a focus on the preparation of literature review works and the design of small works
related to the issues analyzed in class.
Assessment:
Synthesis work (70%) + 3 synthesis articles or book chapters (30%)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias expositivas baseadas na apresentação de informação sistematizada e sintética permitem
transmitir conhecimentos de uma forma rápida; a discussão de textos, excertos de livros e a exposição de
conteúdos permitem, aos estudantes, a aquisição de conhecimentos teóricos de modo mais consistente e
possibilitam o desenvolvimento da sua capacidade de análise crítica e reflexiva. A elaboração de sínteses
escritas ou de trabalhos de revisão sobre um tema definido anteriormente pretendem promover, por um lado,
raciocínios claros e, por outro, interligação de diferentes narrativas.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lecture methodologies based on a systematic and synthetic information presentation allow the rapid
conveyance of knowledge; the discussion of texts, book excerpts and the presentation of contents allow
students to acquire more consistent theoretical knowledge and enable the development of their capacity for
critical and reflective analysis. The writing of overviews or the elaboration of review assignments focusing on a
theme previously defined are intended to promote clear thinking on the one side and the link between different
narratives on the other side.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A disponibilizar mediante as especialidades em funcionamento. Depending on the respective specialties.
ERIC (BON);
Proguest Education Journals
SOCIndex
Education da Emerald
Ebooks da John Wiley.
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