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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:
Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional
A3. Study programme:
Master Degree on Training Management and Educational Administration
A4. Grau:
Mestre
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho n.º 20227/2009 de 07 de setembro de 2009
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:
120
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL74/2006, de 26 de Março):
2 anos
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL74/2006, March 26th):
2 curricular years
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
30
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A11. Condições específicas de ingresso:
De acordo com o disposto no artigo 39.º do Regulamento n.º 315 de 19 de agosto podem candidatarse a este
ciclo de estudos, conducente ao grau de mestre:
1. Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;
2. Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º. Ciclo de estudos
organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha;
3. Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando
capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico estatutariamente competente do
estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser admitidos.
4. Poderão ainda ser admitidos como supranumerários, candidatos que frequentaram, sem concluírem, uma
edição anterior do curso.
A11. Specific entry requirements:
According to order no. 39 of Regulation no. 315, 19th of August, the following candidates can apply to this study
cycle, leading to a Master's degree:
1. Holders of a higher education degree or legal equivalent;
2. Holders of a foreign higher education degree granted after a 1st study cycle organized according to the
Bolonha process principles;
3. Holders of an academic, scientific or professional curriculum recognized as attesting the capacity to carry
out this study cycle by the scientific entity statutorily authorized by the establishment of higher education in
which they wish to be admitted.
4. Candidates who have attended without completing a previous edition of the course may also be admitted as
supernumerary.

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):
Organização e Gestão da Formação
Organizações Educativas e Gestão Escolar

Options/Branches/... (if applicable):
Organization and Management Training
Educational Organizations and School Management

A13. Estrutura curricular
Mapa I  Organizações Educativas e Gestão Escolar
A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional
A13.1. Study programme:
Master Degree on Training Management and Educational Administration
A13.2. Grau:
Mestre
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A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Organizações Educativas e Gestão Escolar
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Educational Organizations and School 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
Direito/Law
Gestão/Management
(3 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

26

90

DIR
GES

0
4
30

6
0
96

Mapa I  Organização e Gestão da Formação
A13.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional
A13.1. Study programme:
Master Degree on Training Management and Educational Administration
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Organização e Gestão da Formação
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Organization and Management 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
Direito /Law
Gestão/Management
(3 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

26

90

DIR
GES

0
4
30

6
0
96

A14. Plano de estudos
Mapa II  Organizações Educativas e Gestão Escolar  1º Ano/1º e 2º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional
A14.1. Study programme:
Master Degree on Training Management and Educational Administration
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A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Organizações Educativas e Gestão Escolar
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Organization and Management Training
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/1º e 2º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st curricular year/1st and 2nd Semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Área
Científica /
Scientific
Area (1)

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

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

CE

Semestral/semester 108

TP 20
4
H;OT:19H;O:2H

OBR

CE

Semestral/semester 108

TP 20
4
H;OT:19H;O:2H

OBR

CE

Semestral/semester 162

CE

Semestral/semester 108

CE

Semestral/Semester 162

TP 30
6
H;OT:19H;O:2H

Opção/Option

Educação Familiar/Family Education

CE

Semestral/Semester 162

TP 30
6
H;OT:19H;O:2H

Opção/Option

Educação e Municípios e Desenvolvimento
Local/Education and Municipalities and Local
Development

CE

Semestral/Semester 162

TP 30
6
H;OT:19H;O:2H

Opção/Option

Dinâmicas de Grupos em Formação

CE

Semestral/Semester 162

TP 30
6
H;OT:19H;O:2H

Opção/Option

CE

Semestral/Semester 162

TP 30
6
H;OT:19H;O:2H

Opção/Option

DIR

Semestral/Semester 162

CE

Semestral/Semester 162

CE

Semestral/Semester 162

Modelos e Práticas e Formação/Training
Models and Practices

CE

Semestral/Semester 162

Formação e Trabalho/Training and Work

CE

Semestral/Semester 162

CE

Semestral/Semester 162

GES

Semestral/semester 108

CE

Semestral/semester 108

CE

Semestral/semester 108

Unidades Curriculares / Curricular Units
Planeamento e Avaliação
Educacional/Educational Planning and
Assessment
Metodologia da Investigação e da Análise
Educacional/Methodology Research and
Analysis Educational
Políticas e Organizações Educativas/Policies
and Educational Organizations
Dinâmicas OrganizacionaisOrganizational
Dynamics
Sociologia da Formação e da Educação Não
Formal /Sociology of Education and Non
Formal Education

Formação Pessoal e Social das Crianças e
dos Jovens/ Personal and Social Education of
Children and Young People
Direito Administrativo Escolar/ Administrative
Law School
Administração e Gestão Escolar/School
Management and Administration
Avaliação Institucional e Gestão de
Qualidade/Institutional Evaluation and Quality
Management

Organização e Gestão da Formação/Training
Organization and Management
Gestão Organizacional/Organizational
Management
Formação e Mudança Organizacional /Training
and Organizational Change
Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico e de
Avaliação Educativa / Techniques and Tools of
Diagnosis and of Educational Assessment
(18 Items)

TP 30
6
H;OT:19H;O:2H
TP 20
4
H;OT:19H;O:2H

TP30
6
H;OT:19H;O:2H
TP 30 H;OT
6
19H;O:2H
TP 30 H;OT
19H;O:2H
TP 30 H;OT
19H;O:2H
TP 30 H;OT
19H;O:2H
TP 30 H;OT
19H;O:2H
TP 20 H;OT
19H;O:2H
TP 20 H;OT
19H;O:2H
TP 20 H;OT
19H;O:2H

OBR
OBR

OBR
OBR

6

OBR

6

Opção/Option

6

Opção/Option

6

Opção/Option

4

OBR

4

OBR

4

OBR
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Mapa II  Organizações Educativas e Gestão Escolar  2.º Ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional
A14.1. Study programme:
Master Degree on Training Management and Educational Administration
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Organizações Educativas e Gestão Escolar
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Educational Organizations and School Management
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º Ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd curricular year

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units
Seminário de Orientação e
Acompanhamento/ Orientation and
Supervision Seminar
Dissertação ou Estágio e Relatório de
Estágio/dissertation or training report
(2 Items)

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

Anual

270

S 120 ;T40

10

Opção

CE

Anual

1350

D/E960;O2H

50

Opção

Mapa II  Organização e Gestão da Formação  1.º Ano/1.º e 2.º Semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional
A14.1. Study programme:
Master Degree on Training Management and Educational Administration
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Organização e Gestão da Formação
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Organization and Management Training
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º Ano/1.º e 2.º Semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=51718131136476314540543f60a80ef5&formId=397faa9fe168ec0383e25464dc455249 5/113

29/12/2014

ACEF/1415/10197 — Guião para a autoavaliação

1st curricular year/ 1st and 2nd semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units
Planeamento e Avaliação
Educacional/Educational Planning and
Assessment
Metolologia da Investigação e da Análise
Educacional / Research Methodology and
Educational Analysis
Políticas e Organizações Educativas /
Educational Policies and Organizations
Dinâmicas Organizacionais / Organizational
Dynamics
Educação Familiar / Family Education
Sociologia da Formação e da Educação Não
Formal /Sociology of Education and Non
Formal Education
Educação e Municípios e Desenvolvimento
Local/ Education, Municipalities and Local
Development
Dinâmicas de Grupos em
Formação/Dynamics of Groups in Training
Formação Pessoal e Social das Crianças e
dos Jovens / Personal and Social Education of
Children and Young People
Direito Administrativo Escolar /School
Administrative Law
Administração e Gestão Escolar /School
Management and Administration
Avaliação Institucional e Gestão de Qualidade
/Institutional Evaluation and Quality
Management
Modelos e Práticas e Formação /Training
Models and Practices
Formação e Trabalho /Training and Work
Gestão Organizacional/Organizational
Management
Formação e Mudança Organizacional /Training
and Organizational Change
Técnicas e Instrumentos de diagonóstico e de
Avaliação Educativa /Techniques and Tools of
Diagnosis and of Educational Assessment
Organização e Gestão da Formação/Training
Organization and Management
(18 Items)

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

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

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

CE

Semestral/semester 108

TP 20
4
H;OT:19H;O:2H

OBR

CE

Semestral/semester 108

TP 20
4
H;OT:19H;O:2H

OBR

CE

Semestral/semester 162

CE

Semestral/semester 108

CE

Semestral/Semester 162

CE

Semestral/Semester 162

TP 30
6
H;OT:19H;O:2H

Opção/Option

CE

Semestral/Semester 162

TP 30
6
H;OT:19H;O:2H

Opção/Option

CE

Semestral/Semester 162

TP 30
6
H;OT:19H;O:2H

Opção/Option

CE

Semestral/Semester 162

TP 30
6
H;OT:19H;O:2H

Opção/Option

DIR

Semestral/Semester 162

CE

Semestral/Semester 162

CE

Semestral/Semester 162

CE

Semestral/Semester 162

CE

Semestral/Semester 162

GES

Semestral/semester 108

CE

Semestral/semester 108

CE

Semestral/semester 108

CE

Semestral/semester 162

TP 30
6
H;OT:19H;O:2H
TP 30
4
H;OT:19H;O:2H
TP 30
6
H;OT:19H;O:2H

TP 30 H;OT
19H;O:2H
TP 30 H;OT
19H;O:2H

OBR
OBR
Opção/Option

6

Opção/Option

6

Opção/Option

6

Opção/Option

6

OBR

6

OBR

4

OBR

4

OBR

TP 20 H;OT
19H;O:2H

4

OBR

TP 30 H;OT
19H;O:2H

6

OBG

TP 30 H;OT
19H;O:2H
TP 30 H;OT
19H;O:2H
TP 30 H;OT
19H;O:2H
TP 20 H;OT
19H;O:2H
TP 20 H;OT
19H;O:2H

Mapa II  Organização e Gestão da Formação  2.º Ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional
A14.1. Study programme:
Master Degree on Training Management and Educational Administration
A14.2. Grau:
Mestre
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A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Organização e Gestão da Formação
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Organization and Management Training
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º Ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd curricular year

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units
Seminário de Orientação e
Acompanhamento / Orientation and
Supervision Seminar
Dissertação ou Estágio e Relatório de
Estágio /dissertation or training report
(2 Items)

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 270

S120;T40

10

Opção

CE

AnualAnnual 1350

D/E960;O2

50

Opção

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Outros
A15.1. Se outro, especifique:
Este Mestrado funciona nos seguintes períodos:
 Sextas feiras no período da tarde e sábado.
A15.1. If other, specify:
The Master works in the following periods:
 Fridays in the afternoon and saturday
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  UGT  União Geral trabalhadores de Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
UGT  União Geral trabalhadores de Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._UGT União Geral Trabalhadores Coimbra72.pdf
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Mapa III  Fundação Bissaya Barreto
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Fundação Bissaya Barreto
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Fundação Bissaya Barreto72.pdf
Mapa III  Câmara Municipal de Coimbra
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Coimbra
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Câmara Municipal de Coimbra.pdf
Mapa III  Câmara Municipal de Sever do Vouga
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Sever do Vouga
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Câmara Municipal de Sever do Vouga72.pdf
Mapa III  Município da Figueira da Foz
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Município da Figueira da Foz
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Município da Figueira da Foz72.pdf
Mapa III  Câmara Municipal de Tondela
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Tondela
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Câmara Municipal de Tondela72.pdf
Mapa III  Câmara Municipal de Lousada
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Câmara Municipal de Lousada
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Câmara Municipal de Lousada72.pdf
Mapa III  Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Agrupamento de Escolas de Eugénio de Castro.pdf
Mapa III  Agrupamento de Escolas de Montemorovelho
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas de Montemorovelho
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
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A17.1.2._Agrupamento Escolas de MontemoroVelho72.pdf
Mapa III  Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
A17.1.2._Carregal_sal.pdf
Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes
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.
A17.2._Distribuicao_estagiários_2.pdf

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.
O Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional engloba uma via profissionalizante que se
traduz na realização de um estágio e de um relatório de estágio.
As regras referentes ao estágio encontramse reguladas pelo Regulamento do presente mestrado, contudo,
importa referir o estágio será acompanhado por um seminário de acompanhamento e supervisionado por um
docente do Ciclo de estudos com formação relevante na área do estágio.
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the inservice training
periods.
The Master in Training Management and Educational Administration encompasses a professional branch which
results in development of an internship and an internship report.
The rules related to the internship are regulated by the Regulation of this master, however, it must be
emphasized that the internship shall be accompanied by a monitoring seminar and supervised by a professor of
the study cycle with relevant training in the internship area.

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.
A17.4.1._normas_escolha_A3ES.pdf
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 / Name

Instituição ou
estabelecimento a que
pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional / Nº de anos de
Professional
serviço / No of
Qualifications
working years

Ricardo Filipe da Silva
UGT
Pocinho
Maria Clara Marques Inspecção Geral da
Educação Formação e de
Rodrigues
Ensino Superior

Dirigente da Administração
Doutoramento
Publica
Inspetora Principal de
Educação Funções:
Mestre em Avaliação
Inspetora Geral

Teresa Maria Calisto
Menezes Pereira

Técnico Superior 

Fundação bissaya barreto

Licenciatura em Relações

18
40

13
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Responsável de Serviço

Internacionais

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:
1 Aquando da acreditação preliminar a informação introduzida no plano de estudos  mapa II  Organização e
Gestão da Formação  1.º ano/1.º e 2.º semestre, encontrase incompleta uma vez que não foi inserida a
uc"Organização e Gestão da Formação" . Tal facto foi corrigido.
2 O 2.º ano integra a realização de uma investigação e a elaboração de uma dissertação ou a realização de um
estágio de natureza profissional, e a elaboração de um relatório final, sendo, ambos os trabalhos escritos,
sujeitos a apresentação e defesa pública. A uc: seminário de orientação e acompanhamento pode ser de
acompanhamento de dissertação ou de estágio.
3 O diploma do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Gestão da Formação e Administração
Educacional da FPCEUC menciona a área científica geral de Ciências da Educação.
4 A frequência, com sucesso em todas as uc, do 1.º ano do curso de mestrado permite a obtenção de um
certificado de estudos de pósgraduação em Gestão da Formação e Administração Educacional.
5Nos dados referentes ao acesso ao ciclo de estudos apenas foram considerados os indicadores “Vagas” e
“Colocados”. A coordenação considerou que os restantes indicadores não são aplicáveis ao presente ciclo de
estudos.
6Os dados da empregabilidade resultaram de um inquérito implementado pela UC aos diplomados deste ciclo
de estudos que concluíram os seus estudos nos anos 2008/2009; 2009/2010 e 2010/2011. Foram considerados
os indicadores: “Percentagem de diplomados que obtiveram o 1.º emprego em setores de atividade
relacionados com a área do ciclo de estudos” e “Percentagem de diplomados que obtiveram o 1.º emprego até
um ano depois de concluído o ciclo de estudos”.
7 Os dados de mobilidade do corpo docente apenas contempla a mobilidade no âmbito do Programa Erasmus,
não constando destes dados a mobilidade nos contextos de outros programas e projetos.
8 No plano de estudos inserido na seção 6: Unidade curricular a escolher de entre o seguinte elenco: Gestão
Organizacional; Dinâmicas Locais Recursos Socio comunitários e Lógicas Organizacionais; Avaliação de
Processos, Organizações e Políticas Educativas; Formação, Trabalho e Exclusão Social; Dinâmicas
Organizacionais.
9  No plano de estudos inserido na seção 6: Unidade curricular a escolher de entre o seguinte elenco: Direito
Administrativo Escolar; Administração e Gestão Escolar; Educação e Municípios e Desenvolvimento Local;
Modelos e Práticas e Formação; Formação e Trabalho; Organização e Gestão da Formação; Educação para as
Carreiras.
10  No plano de estudos inserido na seção 6: Unidade curricular optativa a escolher de entre o elenco das uc
que integram os planos de estudos de ciclos de estudos de 2.º ciclo da FPCEUC ou da UC, desde que nas áreas
científicas identificadas. Esta uc poderá ainda ser creditada pela integração em actividades de projectos
investigação, bem como frequência de outras actividades relevantes para o ciclo de estudos desde que
aprovadas pelo coordenador.
A20. Observations:
1 At the moment of the preliminary accreditation, the information introduced in the syllabus  Map II  Training
Organization and Management – 1st year / 1st and 2nd semester, is incomplete as it was not included the
curricular unit “Training Organization and Management". This has been corrected.
2 The 2nd year includes the completion of a research work and the preparation of a dissertation or the
realization of a professional internship, and the preparation of a final report, and both written assignments are
subject to public presentation and defense. the unit: Guidance and Monitoring Seminar can be dissertation or
internship monitoring.
3 The diploma of the study cycle leading to the master degree in Training Management and Educational
Administration of the FPCEUC mentions the general scientific area of Education Sciences.
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4 The attendance with success of all units of the 1st year of the master course allows to obtain a certificate of
postgraduate studies in Training Management and Educational Administration.
5In the data related to the access to the study cycle only the indicators “vacancies” and “admitted” were
considered. The coordination considered that the other indicators are not applicable to this study cycle.
6The employability data resulted from a survey implemented by the UC to the graduates of this study cycle who
have completed their studies in the years 20082009; 2009/2010 and 2010/2011. The following indicators were
considered: "Percentage of graduates who obtained the 1st job in sectors of activity related to the area of the
study cycle" and "Percentage of graduates who obtained the 1st job up t one year after the completion of the
study cycle".
7 The data related to the mobility of professors only includes mobility under the Erasmus program, not including
on these mobility data other mobility programs and projects.
8In the study plan included in section 6: Curricular unit to be selected from the following list: Organizational
Management; Local Dynamics Socio Community Resources and Organizational Logics; Process Assessment,
Organizations and Educational policies; Training, Work and Social Exclusion; Organizational Dynamics.
9 In the study plan included in section 6: Curricular unit to be selected from the following list: School
Administrative Law; School Administration and Management; Education and Municipalities and Local
Development; Models and Practices of Training; Training and Work; Organization and Training Management;
Education for Careers.
10 – In the study plan included in section 6: Optional curricular unit to be chosen from among the list of units that
integrate the study plans of 2nd cycle studies cycle at the FPCEUC or the UC, as long as within the scientific
areas identified. This curricular unit may also be credited in case of integration in research projects activities as
well as other activities relevant to the study cycle if approved by the coordinator.

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Este CE tem como objectivos primordiais capacitar os mestrandos para:
Participar na administração das políticas de educação e formação, ao nível central, regional e local;
Dirigir, integrar e assessorar órgãos de gestão escolar ou outras instituições de educação ou formação;
Coordenar e apoiar tecnicamente serviços, órgãos de gestão escolar ou de outras instituições educativas;
Responsabilizarse pela gestão de projectos e programas de Educação e Formação;
 Conceber, planificar, desenvolver e avaliar programas e actos educativos, formais ou não formais, que
melhor sirvam as necessidades das pessoas e das comunidades;
Caracterizar, descrever e compreender factos educativos ocorridos em qualquer contexto, com
qualquer tipo de pessoas;
Organizar e desenvolver todas as actividades relativas aos processos de mediação educativa ao longo da
vida;
Realizar actividades de docência e investigação no âmbito de formação de formadores e da administração
educacional.
1.1. Study programme's generic objectives.
The primary objectives of the SC are to enable master students to:
 Participate in the management of education and training policies at the central, regional and local levels;
 Manage, integrate and assist school management entities or other educational or training institutions;
 Coordinate and provide technical support to services, school management entities from other educational
institutions;
 Be responsible for project management and education and training programs;
 To design, plan, develop and evaluate educational programs and acts, formal or nonformal, which best serve
the needs of people and communities;
 Characterize, describe and understand educational events in any context, with every type of recipients;
 Organize and develop all activities related to educational mediation processes throughout life;
 Perform teaching and research activities in the field of teacher training and educational administration.
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
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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.
Este curso, assente numa estrutura que consagra várias áreas científicas (Ciências da Educação, Gestão e
Direito), procura proporcionar aos seus destinatários uma formação multifacetada, adequada às exigências
das sociedades atuais e adaptadas a qualquer tipo de atividade profissional, que lhes permita ler a realidade
sócio educacional, tendo em conta as coordenadas de espaço e tempo, dotandoos de modelos, metodologias e
técnicas que os capacite para a ação nos contextos que poderão encontrar nos seus percursos profissionais.
Referese ainda, a flexibilidade da estrutura curricular deste curso que possibilita aos estudantes a opção pela
Via Profissionalizante ou Científica, garantindolhes uma formação adequada às suas necessidades
profissionais e em função dos seus interesses e perfil pessoal.
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 knowledge produced, aiming to strengthen their capacity to
intervene in the community; d) the promotion of the conditions of student's educational success and social,
taking into consideration their diversity and aiming their integration.
This course, based on a structure that establishes several scientific areas (Education Sciences, Management
and Law), seeks to provide its recipients a comprehensive training, adequate to the demands of modern
societies and adapted to any kind of professional activity, which will make them able to understand the socio
educational reality, given the coordinates of space and time, providing them with models, methodologies and
techniques enabling them to act in the contexts they might encounter in their professional careers. We also
underline the flexibility of the curricular structure of this course that allows students to choose from the
professional or scientific branch, providing them with a training appropriate to their professional needs and
according to their interests and personal profiles.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos do ciclo de estudos são divulgados por via da plataforma informática 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 Universidade de Coimbra, em http://cursos.uc.pt.
No início de cada edição do presente CE, o coordenador organiza uma sessão de abertura com todos os
docentes e com os novos estudantes onde são apresentados os objetivos do curso, a sua estrutura curricular,
o seu funcionamento e um sumário dos conteúdos das unidades curriculares.
O número reduzido de estudantes – 30 vagas por edição – permite desenvolver um clima de proximidade entre
os vários interlocutores (coordenador/docentes/estudantes), possibilitando a divulgação dos objetivos,
estabelecendose um ambiente de diálogo interdisciplinar aberto e construtivo.
Finalmente referese a disponibilidade permanente do coordenador do Mestrado para prestar informações
sobre o
curso.
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 professors 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.
At the beginning of each edition of this SC, the coordinator organizes an opening session with all the professors
and new students in order to present the objectives of the course, its curricular structure, its functioning and a
summary of the contents of the curricular units.
The small number of students  30 students per edition  allows to develop a climate of proximity between the
various partners (coordinator / professors / students), enabling the disclosure of the objectives, establishing an
open and constructive interdisciplinary dialogue.
Finally, we underline the permanent availability of the Master coordinator to provide information about the
course.
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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 UCatravés 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 dos estudantes no inquérito
pedagógico
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 FPCEUC 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 DGES
(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 and teachers analyze the relevance of change/update of the
syllabus, considering the perception of students in the educational survey.
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 realizada em cada ciclo de estudos e pela UO. Para além
dos dados quantitativos são também analisados comentários e sugestões de estudantes e docentes,
integrando o processo de melhoria da UC.
Estudantes e docentes são ainda representados nos órgãos de governo da UC, nomeadamente Conselho Geral,
Conselho de Gestão, Senado, bem como nos órgãos do governo da FPCEUC – Assembleia, Conselho Científico
e Conselho Pedagógico.
Com a finalidade de envolver os vários interlocutores na tomada de decisão e na identificação de melhorias, a
Direção da FPCEUC 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 e 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 FPCE governing bodies Assembly, Scientific C. (prof. and PhD researchers) and Pedagogical C..
In order to involve multiple parties in decision making and in the identification of improvements, the FPCEUC
Board promotes regular meetings with various members of the university 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
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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, a qual 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 curso, cuja execução é avaliada no ano seguinte. Com base
na autoavaliação dos CE, a FPCE 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 FPCE, de comissões de avaliação interna e
externa, as quais têm como objetivo a garantir a qualidade dos CE's ministrados.
A garantia da qualidade do CE é assegurada pelo seu coordenador 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.
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.
At the UC is concerned, the ultimate person/entity responsible for quality assurance is the Rector and the
Quality Council (QC), in cooperation with the D. of Assessment and Continuous Improvement and this in close
liaison with the facilitators of quality. The Quality Council (QC), 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).
At the FPCE is concerned, the Board, the coord. of the SC, in cooperation with the EQS ensure the
implementation of the guidelines issued by the Rectory regarding quality assurance.
The Quality Council member and the person responsible for quality assurance at FPCEUC are part of the EQS. It
is up to this service, in close coordination with those responsible for the MG at UC, to promote various initiatives
and activities in the quality assurance field, particularly regarding the assessment of the services provided by
the FPCE.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
Existe um sistema de informação através do qual é assegurada a produção automática de indicadores
referentes às unidades curriculares (uc) do curso (e.g. sucesso escolar) e inquéritos pedagógicos realizados
semestralmente aos estudantes e docentes. A informação proveniente destas e de outras fontes é coligida em
vários documentos pelo SQP, servindo de suporte à tomada de decisão pela Direção e pelos coordenadores
dos CE, constituindo uma base de discussão em reuniões do CP.
A recolha de informação é completada com a disponibilidade do coordenador para ouvir e atender as sugestões
dos estudantes, quer através de reuniões formais, quer através de reuniões informais com cada estudante.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme.
There is an information system through which it is ensured the automatic production of indicators related to
curricular units of the course (e.g. educational attainment) and educational surveys conducted semiannually to
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students and professors. The information from these and other sources is collected in various documents by
the SQP, in order to support the decision making by the Management and the coordinators of the SC,
representing a basis for discussion in CP meetings.
The collection of information is completed with the availability of the coordinator for listening and responding to
the students’ suggestions, both through formal meetings and through informal meetings with each student.
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
CE e
da UO no seu todo, são coligidos num relatório da UO, o qual é igualmente discutido numa sessão anual que
envolve toda a comunidade académica.
Os resultados das avaliações são objeto de reflexão com os estudantes em sessões preparadas para o efeito,
das
quais resultam propostas de medidas técnicas, pedagógicas e científicas necessárias à melhoria da qualidade
do CE.
Neste CE, os resultados das avaliações permitiram identificar as fragilidades e aspectos a melhorar, quer no
âmbito das uc (conteúdos, metodologias de avaliação, articulação entre uc) quer no âmbito do plano de estudos
e de que resultou a proposta apresentada na 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
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 evaluation results are object of reflection with students in sessions prepared for this purpose. From these
meetings there will be the proposal of technical, educational and scientific measures needed to improve the
quality of the SC.
In this SC, the assessment results identified weaknesses and areas for improvement, within the units (contents,
assessment methodologies, connection among units) and within the syllabus, which resulted in the proposal
presented in 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,
na UC, de uma comissão de acompanhamento do Processo de Bolonha (até 2011), a qual monitorizou a
implementação deste 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
adotado pela UC.
Salientase que se encontra em curso o processo de acreditação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade
da Universidade de Coimbra, o qual teve a participação ativa da FPCE na vertente ensinoaprendizagem. Este
processo aguarda o envio pela Comissão de Avaliação Externa do relatório preliminar.
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
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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
Sala de 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
63.4
205
93.4
525
38.4
757
124.5
52.5
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).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials
Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Videoprojectores
Computadores /Computers
Microfones / Microphones
Equipamento de som /Sound equipment
Equipamento de videoconferência
Microfones / Microphones
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)

Número / Number
28
242
10
6
1
4
42
6
2
43
26482
340
472
1
460
12
11
60
542

3.2 Parcerias
3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Os estudantes do CE poderão usufruir de parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do Programa
Erasmus e de outros programas de mobilidade pósgraduada, as quais permitem, também, a realização de
estágios no contexto real de trabalho em países da UE.
Por outro lado, os docente deste CE encontrase envolvido em diversas parcerias concretizadas da sua
participação na realização de seminários, conferências e cursos breves e integração em redes de investigação
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internacionais. Neste âmbito e a título de exemplo mencionase: 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 UE e a
América Latina.
Finalmente 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 students of the can benefit from international partnerships established under the Erasmus program and
other postgraduate mobility programs, which also allow carrying out internship in a real work context in EU
countries.
On the other hand, the professors of the SC are involved in partnerships which take place due to the
participation of professors inseminars, conferences and short courses as well as their integration in
international research networks. Among the various partnerships in this area we underline, 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.
We also reinforce the recent partnership with The U. 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 CE, 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.
Para a realização de estágios dos estudantes do MGFAE, a Faculdade estabeleceu parcerias com instituições
públicas e privadas que abrangem as áreas do saber ministradas pelo CE.
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
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 CE, 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.
Para a realização de estágios dos estudantes do MGFAE, a Faculdade estabeleceu parcerias com instituições
públicas e privadas que abrangem as áreas do saber ministradas pelo CE.
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
As colaborações intrainstitutionais no âmbito deste mestrado traduzemse, essencialmente, pela participação
do corpo docente na lecionação de outros ciclos de estudos quer da FPCEUC quer da UC. Sendo de referir que
este mestrado conta com a colaboração da FEUC e da FDUC no intercâmbio de docentes da área de
Gestão/Economia e Direito, respetivamente.
A proposta de alteração do presente CE, apresentada na seção 6, visa, entre outros aspetos, reforçar a
colaboração intrainstitutional através da oferta de um elenco de unidades curriculares optativas de outros 2.º
ciclos da FPCEUC, nomeadamente: MCE; MEFAIC e MESDDL.

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
The intrainstitutional collaboration of this SC is essentially reflected in the participation of professors in the
teaching of other study cycles both at the FPCE and at the UC. We emphasize that this master has the
collaboration of the FEUC and FDUC in the exchange of professors in the area of Management / Economics and
Law, respectively.
The amendment proposal for this SC, presented in section 6, aims, among other aspects to strengthen the
intrainstitutional collaboration by offering a list of optional curricular units from other 2nd cycles of the FPCEUC,
namely: MES; METACI and MSELDD.
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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:
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
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  Eduardo João Ribeiro Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo João Ribeiro Santos
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
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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  Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Filomena Ribeiro da 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  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 da Mota Matos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Armanda Pinto da 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.):
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):
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):
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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:
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 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  Margarida Isabel Mano Tavares Simões Lopes Marques Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Margarida Isabel Mano Tavares Simões Lopes Marques Almeida
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 Economia
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  João Veríssimo de Oliveira lisboa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Veríssimo de Oliveira lisboa
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 Economia
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  Licínio Lopes Martins
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Licínio Lopes Martins
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 Direito
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
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
Eduardo João Ribeiro Santos
Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar
Ana Maria Magalhães Teixeira de Seixas
Armanda Pinto da Mota Matos
Carlos Manuel Folgado Barreira
Cristina Maria Coimbra Vieira
Joaquim Luís Medeiros Alcoforado
Maria do Rosário de Carvalho Nunes

Grau /
Degree
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor
Doutor

Área científica /
Scientific Area
Ciências da Educação
Psicologia
Psicologia
Ciências da Educação
Ciências da Educação
Ciências da Educação
Ciências da Educação
Ciências da Educação
Ciências da Educação

Regime de tempo /
Employment link
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Informação/
Information
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida
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Doutor

Margarida Isabel Mano Tavares Simões Lopes
Doutor
Marques Almeida
João Veríssimo de Oliveira lisboa
Doutor
Licínio Lopes Martins

Doutor

Ciências da Educação

100

Ficha submetida

Gestão

100

Ficha submetida

Gestão
Ciências Jurídico
Políticas

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

1300

<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*
13
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): 13
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
ETI
Percentagem*
/
/ Percentage*
FTE

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos
11
(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):

84,6
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* /
FTE Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
13
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
staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

100
0

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5
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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
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
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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,
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.
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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

%
30
70

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age
Até 20 anos / Under 20 years
2023 anos / 2023 years
2427 anos / 2427 years
28 e mais anos / 28 years and more

%
0
0
10
90

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)
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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

Número / Number
1
19
20

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
30
0
20
0
0
0

2013/14
30
0
24
0
0
0

2014/15
0
0
1
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 grande maioria destes estudantes tem mais do que 28 anos e, parte deles, desempenham, funções de
direção ou de gestão em estabelecimentos de ensino ou centros de formação, consequentemente a sua
investigação no MGFAE é direcionada à sua área profissional proporcionandolhes uma maior capacidade de
reflexão e intervenção sobre a realidade em que estão inseridos.

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution by the
branches)
The majority of these students are older than 28 and some of them have management functions in education
institutions or training centers, hence ther research in the MTMEA is directed to their professional field providing
them with a greater capacity for reflection and intervention in the reality in which they work.

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 Div. 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, dá não só resposta aos estudantes desta faculdade como apoia
todos os outros e demais estruturas da UC, particularmente nas seguintes áreas: apoio psicológico e
psicopedagógico, orientação e intervenção socioeducativa e aconselhamento de carreira.
O NEPCESS/AAC, através dos pelouros de Política e Intervenção Pedagógica e Ação e Formação, presta apoio
ao nível do aconselhamento pedagógico e promoção de actividades enriquecedoras que visam a intervenção
do estudante no processo formativo.
Finalmente, todas as uc têm associadas horas de orientação tutorial as quais possibilitam acompanhamento
regular e sistemático dos estudantes por parte dos docentes.
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5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The UC, through the Division of Counseling and Integration of Social Action Services, specifically the Integration
and Counseling Center, provides psychopedagogical support to the UC students and support within the special
educational needs in conjunction with the management entities of the UC/OU.
The FPCE Student Support Office supports the students of this Faculty and other UC structures particularly in
the following areas: psychological and psychopedagogical support, guidance and socioeducational
intervention and career counseling.
The NEPCESS / AAC, through the areas of responsibility Policy and Educational Intervention and Action and
Training, provides support at the level of educational counseling and promotion of activities aimed at enriching
the student's intervention in the training process.
Finally, all units are associated with hours of tutorial guidance which enable a regular and systematic monitoring
of students by professors.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Para promover uma melhor integração dos estudantes que chegam à UC pela 1ª vez, a instituição tem um
conjunto de respostas de caráter transversal (p.e., semana de acolhimento no período de matrículas; receção
pelo Reitor e programa de formação extracurricular ao longo do ano; programa de peer counseling), a que se
associam atividades específicas, desenhadas pelos coordenadores CE, em articulação com os diretores de UO
e com os núcleos de estudantes.
Na FPCEUC, o NEPCESS tem um papel fundamental na integração dos estudantes, destacandose o seu
pelouro de desporto e convívio, que funciona como promotor do associativismo e de actividades de cultura e
lazer.
Referese, ainda, a articulação entre o coordenador/corpo docente/ e corpo não docente do Mestrado no sentido
de procurar esclarecer os estudantes sobre o funcionamento do Mestrado, da FPCEUC e da UC.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
In order to promote a better integration of students who come to the UC for the 1st time, the institution has a set
of transversal solutions (e.g., host week during the registration period; reception by the Rector and
extracurricular training program throughout the year; peer counseling program), which are associated with
specific activities, designed by the coordinators of the SC together with the OU directors and the student
centers.
In the FPCEUC, the NEPCESS plays a key role in the integration of students, especially due to its sector of sport
and entertainment, which acts as promoter of associativism and cultural and leisure activities.
We also underline the articulation between the coordinator / professor / and other employees in order to clarify
the students about the functioning of the Master, the FPCEUC and the UC.
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.
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 to provide answers to meet students’
needs in advising on financing and employment opportunities.
In the FPCEUC not only the NEPCESS develops, throughout the year, activities among which we underline the
students guidance about the possibility of funding and employment, but also the Management of the faculty
keeps in its web page  http: //www.uc .com / FPCE / students / employability, updated information on job
vacancies, support in accessing the labor market and opportunities for development of academic and
employability skills training.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
No final de cada semestre, conforme procedimento estabelecido na UC, é aplicado um inquérito pedagógico aos
estudantes. Os principais resultados deste inquérito são imediatamente integrados no subsequente inquérito
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aos docentes para que estes façam uma reflexão sobre os mesmos. Todos os resultados dos inquéritos e
reflexões dos docentes são integrados na autoavaliação do CE e da UO.
A FPCEUC utiliza ainda um procedimento complementar ao da UC através da consolidação dos resultados dos
inquéritos pedagógicos dos estudantes num relatório semestral onde são identificados os pontos fortes e as
oportunidades de melhoria a implementar em próximas edições do CE. Estes relatórios são analisados em
Conselho Pedagógico e em reuniões promovidas pela Direção, com os coordenadores de curso.
As reuniões mencionadas anteriormente visam a divulgação e reflexão sobre os resultados, bem como a
apresentação de possíveis estratégias conducentes a melhorias nos processos de ensinoaprendizagem dos
CE.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
At the end of each semester according to the procedure established in the UC, a pedagogical survey is applied
to students. The main results of this survey are immediately integrated into subsequent professors’ surveys so
that they make a reflection on them. All survey results and professors’ reflections are integrated into the self
assessment of the SC and OU.
The FPCEUC also uses a complementary procedure to the UC through the consolidation of the results of the
students educational surveys in a biannual report in which the strengths and opportunities for improvement to
be implemented in future editions of the SC are identified. These reports are examined in the Pedagogical
Council and in meetings organized by the management, with the course coordinators.
The aforementioned meetings aim the disclosure and reflection on the results and the presentation of possible
strategies leading to improvements in the teaching and learning processes of the SCs.
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A FPCEUC segue um dispositivo organizacional da UC, onde 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.
Especialmente direcionada para a gestão da mobilidade dos 2º e 3º Ciclos tem a UC o Centro de Mobilidade Pós
Graduada que é um serviço da DRI. 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 FPCEUC follows an organizational guideline of the UC, in which in all Organic Units there is a mobility
coordinator and other employee who is mainly dealing with issues related to the mobility of students, professors
and researchers.
Especially directed to the management of the mobility of the 2nd and 3rd cycles, there is at the UC the
Postgraduate Mobility Centre, which is a service of the DRI. This Centre is a member of the European Network of
Mobility Centers EURAXESS, established in June 2004 by the European Commission.
The FPCEUC has encouraged the disclosure of various mobility opportunities and the coming of visiting
professors for periods longer than 3 months.
It should be noted that among the strategic objectives of the FPCEUC mentioned in the 20112015 action and
strategy plan, there is the promotion of international mobility of students and professors.

6. Processos
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 presente CE confere grau de mestre numa das áreas de especialização – Organização e Gestão da Formação
ou Organizações Educativas e Gestão Escolar – e possibilita uma formação científicoacadémica ou uma
formação profissionalizante visando desenvolver competências de investigação e de intervenção,
potencializando nos estudantes uma atitude empreendedora capaz de corresponder a uma maior mobilidade e
competitividade nos espaços regional, nacional e europeu. De entre as competências a adquirir pelos
mestrandos referemse:
Refletir, analisar e compreender as grandes finalidades e orientações ideológicas da formação/educação;
Compreender e discutir modelos e práticas da educação/formação;
Proceder à análise dos contextos da educação/ formação atendendo aos níveis macro, meso e micro;
Participar no desenho de políticas de administração educacional a partir da identificação de necessidades
pessoais e sociais;
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Gerir estruturas e programas da educação formal e não formal;
Organizar, acompanhar, avaliar projetos de educação/formação;
Utilizar metodologias adequadas no processo de análise das necessidades, recorrendo a instrumentos de
recolha de informação, fazendo o tratamento da informação e elaborando relatórios, propondo soluções que
melhor se adequem as situações específicas;
Elaborar cadernos de encargos prevendo todos os recursos necessários para projetos e programas da
educação/formação;
Construir propostas educativas/formativas adequadas a públicos específicos, tendo em atenção as suas
necessidades e os seus contextos;
Utilizar métodos mais adequados para os educandos/formandos alcancem os objetivos/competências a
adquirir e para que sejam satisfeitas as necessidades de mudança nos contextos de referência;
Planificar, desenvolver e gerir projetos adequados na mediação das transformações pessoais e sociais.
Aconselhar nos processos de orientação educativa, na construção de projetos de vida e na escolha de
oportunidades profissionais, de educação e formação;
Construir e utilizar instrumentos de avaliação da formação e do seu impacto nas aprendizagens dos
formandos/educandos e nas mudanças pessoais e contextuais daí decorrentes;
Propor e desenvolver projetos de investigação conducentes à descrição, compreensão e inovação de todos os
contextos e processos educativos e de formação;
A operacionalização dos objetivos é conseguida através das metodologias e didáticas utilizadas em cada uc, às
quais está associada uma ficha da uc, elaborada de acordo com um modelo único da UC e que contem
necessariamente os objetivos a atingir e as competências a desenvolver pelos estudantes. Estas fichas estão
disponíveis, no início de cada ano letivo, na plataforma informática.
A medição do grau de cumprimentos dos objetivos e competências é monitorizada pela perceção dos docentes
e estudantes na resposta aos inquéritos pedagógicos implementados na UC.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment.
This SC confers a master degree in one of the areas of expertise  Training Organization and Management or
Educational Organizations and School Management  and provides a scientificacademic training or a
professional training in order to develop research and intervention skills, enhancing in the students an
entrepreneurial attitude able to correspond to the increased mobility and competitiveness in regional, national
and European areas. Among the skills to be acquired by the master students we refer:
 To reflect, analyze and understand the great purposes and ideological orientations of training / education;
 To understand and discuss models and practices of education / training;
 To analyze the contexts of education / training within the macro, meso and micro perspectives;
 To participate in the design of educational administration policies from the identification of personal and social
needs;
 To manage structures and programs of formal and nonformal education;
 To organize, monitor, evaluate education / training projects;
 To use appropriate methodologies in the process of needs analysis, using information collection tools,
processing the information and preparing reports, proposing solutions that best correspond to the specific
situations;
 To prepare course plans providing all the necessary resources for education / training projects and programs;
 To build educational / training proposals appropriate to specific audiences, taking into account their needs and
their contexts;
 To use methods more appropriate in order for the students / trainees to achieve the objectives / skills to be
acquired and so that the changing needs are achieved in the reference contexts;
 To plan, develop and manage appropriate projects in mediating personal and social change.
To advise on the processes of educational orientation in the construction of life projects and in the choice of
career opportunities, education and training;
To construct and use tools to measure training and its impact on learning of the trainees / students and in the
resulting personal and contextual changes;
To propose and develop research projects leading to the description, understanding and innovation of all
educational and training contexts and processes;
The implementation of the objectives is achieved through the methodologies and didactic strategies used in
each curricular unit, and for each there is a curricular unit sheet, prepared according to a single model of the UC
and which necessarily contains the objectives to be achieved and the skills to be developed by the students.
These sheets are available at the beginning of each academic year, on the IT platform.
The measurement of the objectives and skills’ achievement is done by the perception of professors and
students in the answers to the educational surveys implemented at the UC.
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
A atual estrutura curricular deste CE, em funcionamento desde 2009/2010, corresponde aos princípios de
Bolonha quer na metodologia de ensino quer na repartição do esforço exigido aos estudantes, seguindo os
padrões de referência nacionais e internacionais dos CE em áreas científicas idênticas.
Desde a sua adequação a Bolonha  R/BAD86 /2008 – procedeuse a uma ligeira alteração do plano de
estudos, a qual incidiu nas horas de contacto das uc do 1.º ano (Despacho n.º 20227/2009). A monitorização
deste plano de estudos foi efetuada pela Comissão de Acompanhamento do Processo de Bolonha e mais
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recentemente (desde 2011) através da autoavaliação, implementada anualmente na UC, e do processo de
acreditação preliminar. A integração dos dados resultantes destes processos tem permitido afinar,
anualmente, aspetos intra e inter uc, no que diz respeito à atualização científica de conteúdos, à adequação de
metodologias de ensino e de avaliação e ao esforço exigido aos alunos
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
The current curricular structure of the SC, in operation since 2009/2010, is consistent with the principles of
Bologna both in the teaching methodology and in the distribution of effort required from students, following the
standards of national and international reference of the SC in similar scientific areas.
Since its adequacy to Bologna  R/BAD86/2008 – a minor change in the study plan has been done, which
focused on the contact hours of the curricular units of the 1st year (Dispatch no. 20227/2009). 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. The
integration of the data resulting from these processes has allowed to adjust annually intra and interUC aspects,
regarding the scientific updating of contents, the appropriateness of teaching and assessment methodologies
and students’ effort.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa X  Planeamento e Avaliação Educacional /Educational Planning and Evaluation
6.2.1.1. Unidade curricular:
Planeamento e Avaliação Educacional /Educational Planning and Evaluation
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Carvalho Nunes Manteigas e Moura Pinheiro
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Carlos Manuel Folgado Barreira
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina visa oferecer um conjunto de ferramentas essenciais aos processos de planeamento e
avaliação em educação. Mais especificamente, visa promover a compreensão e operacionalização da
articulação entre os diversos elementos de planificação e de avaliação, necessários ao gestor responsável
pela elaboração e estabelecimento de programas educativos.
No final deste módulo o formando é capaz de:
 Compreender a articulação entre os diversos elementos de planificação e avaliação na elaboração e
estabelecimento de programas educativos
 Elaborar uma planificação de um programa de acordo com os 12 passos do modelo interactivo de Caffarella
 Elaborar uma estratégia avaliativa adequada aos projectos educativos orientada pelos modelos de avaliação
de Kirkpatrick e Stufflebeam.
 Ser um facilitador do processo avaliativo e responsável pela sua validação junto dos vários actores
 Gerir com eficácia e eficiência todo o processo de planificação e avaliação de acções educativas
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to provide a set of essential tools for educational planning and evaluation. More specifically, it
aims to promote the understanding and articulation of the different elements of the planning and evaluation
processes, which are essential features of the “good manager” profile, i.e. the individual responsible for the
creation and implementation of educational programs.
At the end of this course students are to:
 Understand the articulation between the different elements of planning and evaluation processes
 Plan an educational program/project according to the 12 steps of the Caffarella interactive model
 Elaborate an adequate evaluation strategy for the educational projects guided by evaluation models
Kirkpatrick and Stufflebeam.
 Being a facilitator of the evaluation process and responsible for its validation by the various actors
 Effectively and efficiently manage the entire process of planning and evaluating educational courses

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Projectos: noções básicas de gestão e de planeamento estratégico e operacional
a. Ciclo de vida do projeto e do gestor de projeto
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b. Ferramentas de planeamento: planos estratégicos, planos operacionais, cronogramas, matrizes de
planificação, análise SWOT
2. Modelos de Planeamento de Programas, Projetos e Eventos Educativos, Formativos e Sociais
3. Modelo Interactivo de Planificação de Programas (Interactive Model of Program Planning), segundo Caffarella
(2002)
a. Utilização da Lista de Verificação para a Planificação de Programas através da descrição das 12
componentes do modelo
4. Gerações modalidades e componentes da avaliação educacional
5. Modelos de avaliação multinível de D. Kirkpatrick e para a tomada de decisão de D. Stufflebeam
6. Articulação entre planos de formação, planos de transferência de aprendizagem e planos de avaliação

6.2.1.5. Syllabus:
1. Projects: the basics notions of planning and management
a. Life cycle of the project and life cycle project manager
b. Planning tools: strategic plans, operational plans, schedules, planning matrices, SWOT analysis
2. Models of Planning Programs, Projects and Events
3. Interactive Model of Program Planning (Caffarella, 2002)
a. Using the Checklist for Planning Programs for a description of the 12 model components
4. Generations, modalities and components of educational evaluation
5 Evaluation multilevel model of D. Kirkpatrick and model for decision making of D. Stufflebeam
6.Articulation between instructional plans, transfer of learning and evaluations plans
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, pois são
apresentados ao longo do programa da uc os principais modelos de planificação e avaliação de projectos
educativos, dando ênfase ao modelo de planificação de programas de formação de Caffarella, de forma a que
os estudantes possam durante a uc conceber e desenhar um projecto educativo, formativo ou social onde
tenham que aplicar os modelos aprendidos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
There is a close relationship between the objectives and the syllabus of the unit, as they are presented
throughout the curriculum program, explanning the main models of planning and evaluation of social and
educational projects, emphasizing the planning of training programs Caffarella model in order to conceive an
education/training/social project applying the learned models.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Existe uma relação estreita entre os objectivos e os conteúdos programáticos da unidade, pois são
apresentados ao longo do programa da uc os principais modelos de planificação e avaliação de projectos
educativos, dando ênfase ao modelo de planificação de programas de formação de Caffarella, de forma a que
os estudantes possam durante a uc conceber e desenhar um projecto educativo, formativo ou social onde
tenham que aplicar os modelos aprendidos.
Avaliação periódica:
Miniteste:20%
Projeto 60%
Apresentação oral do plano estratégico do projeto e defesa oral do projeto final  20%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The expository, interrogative and interactional methods will be combined with pedagogical practices based on
students’ group work and tutorial orientation.
The students will apply the models they learned when they develop a program, a project or an educational
action. Each student, working in a 24 element group, must carry out an assignment – a practical exercise of
integrated application of two major topics discussed in class (Educational Planning and Evaluation).
Assessment:
Test 20%
Project 60%
Oral presentation of the strategic project of the project and oral defense of the final project  20%
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 são desenvolvidos os
principais conteúdos e feito um acompanhamento sistemático por parte dos professores de forma a que os
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=51718131136476314540543f60a80ef5&formId=397faa9fe168ec0383e25464dc45…

32/113

29/12/2014

ACEF/1415/10197 — Guião para a autoavaliação

alunos possam construir, apresentar e receber feedback sobre os projectos formativos ou educativos, onde
tenham que aplicar pelo menos um modelo de planificação e de avaliação e os recursos adequados às
finalidades dos projectos.
6.2.1.8. 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, since the main contents are
developed and made a systematic monitoring by teachers so that students can build, display and get feedback
on the training or education projects. They have to apply at least one model for planning and evaluation and
appropriate to the aims of the projects resources.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Caffarella, R. (2002). Planning Programs for Adult Learners: A Comprehensive Guide. San Francisco: Jossey
Bass.
Barreira. C. (2009). O contributo dos modelos de Kirkpatrick e de Stufflebeam para o desenvolvimento de uma
estratégia avaliativa do processo formativo. In: Investigar, Avaliar, Descentralizar – Actas do X Congresso da
SPCE. Bragança: IPB.
Giacaglia, M. C. (2006). Organização de Eventos: Teoria e prática. S. Paulo: Pioneira Thomson Learning.
Instituto para a Qualidade na Formação (2006). Guia para a avaliação da formação. Lisboa: IQF.
Kirkpatrick, D. & Kirkpatrick, J. (2006). Evaluating training programs – The four levels. San Francisco: Berrett
Koehler Publishers.
Pinheiro (2009). Lista de Verificação para a Planificação de Programas: uma tradução da Checklist for Planning
Programs de Caffarella (2002). Coimbra: FPCEUC (documento não publidado)
Roldão, V. S. (2005). Gestão de Projectos. Abordagem Instrumental ao Planeamento, Organizacão e Controlo.
Lisboa: Monitor.

Mapa X  Metodologia da Investigação e da Análise Educacional /Meth. of Educational Research and Analysis
6.2.1.1. Unidade curricular:
Metodologia da Investigação e da Análise Educacional /Meth. of Educational Research and Analysis
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Coimbra Vieira
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Armanda Pinto da Mota Matos
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Conduzir à formação de atitudes positivas relativamente à abordagem científica dos problemas que
constituem o objecto de estudo das Ciências Sociais e Humanas.
 Levar o Mestrando a adquirir conhecimentos sobre as vantagens e os limites das várias estratégias de
investigação, no domínio da educação e dos problemas sociais.
 Formar competências, que habilitem para a elaboração metodologicamente correcta de trabalhos de
investigação nas áreas em apreço.
Desenvolver competências de análise estatística de dados e de análise de informação semântica.
 Habilitar para a leitura crítica da literatura da especialidade
 Levar os alunos a desenvolver competências de redacção de um Relatório Científico..

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To promote positive attitudes towards the scientific approach to the problems studied in the Social and Human
Sciences.
 To explore the characteristics (advantages and disadvantages) of several research strategies in the field of
education and social problems in general.
 To foster the development of competencies that enable students to devise methodologically correct research
projects in the aforementioned areas.
 To develop competencies related to statistical data analysis and semantic data analysis.
 To provide students with the skills to read critically scientific literature.
 To help students to learn how to write a scientific report .

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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 As características da investigação científica em Ciências Sociais e Humanas.
 A formulação de problemas e de hipóteses científicas.
 Técnicas estruturadas e não estruturadas de recolha de dados.
 Planos quantitativos de investigação: planos experimentais e não experimentais.
 Amostras probabilísticas e não probabilísticas.
 Cuidados éticos a ter num estudo científico.
 Problemas relativos à validade interna e externa dos estudos científicos.
 Técnicas estatísticas bivariadas e multivariadas de análise dos dados: Cálculo de correlações, análise da
variância, análise factorial exploratória, análises de regressão múltipla e interpretação.
 As abordagens qualitativas de investigação: tipos de problemas científicos, a importância das hipóteses
emergentes, o papel do investigador, tipo de técnicas mais comuns de recolha e análise dos dados e ainda as
questões relativas à credibilidade do conhecimento produzido.
 Regras para a organização de um relatório científico
6.2.1.5. Syllabus:
 The characteristics of scientific research in Social and Human Sciences.
 The formulation of scientific problems and hypotheses.
 Structured and unstructured data collection techniques.
 Quantitative Research plans: experimental and nonexperimental designs.
 Probabilistic and nonprobabilistic samples.
 Ethical concerns to have in a scientific study
 Problems related to internal and external validity of scientific studies.
 Bivariate and multivariate techniques of statistical data analysis: Calculation of correlations, analysis of
variance, exploratory factor analysis, multiple regression analysis and interpretation.
 Qualitative research approaches: types of scientific problems, the importance of emerging hypotheses, the
role of the investigator, most common techniques for collecting and analyzing data as well as issues related to
the credibility of the knowledge produced.
 Rules for the organization of a scientific report

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tratandose de uma unidade curricular que visa promover nos alunos a aquisição de conhecimentos e o
desenvolvimento de competências básicas de investigação em ciências sociais e humanas, importa abordar os
aspectos essenciais das metodologias quantitativas e qualitativas de investigação, recorrendo sempre que
possível a exemplos de estudos já realizados nos subdomínios contemplados na área de especialização do
Mestrado. Tornase ainda fundamental que o mestrando desenvolva a capacidade de planeamento de um
projecto científico metodologicamente correcto e que, neste enquadramento, seja capaz de antever possíveis
dificuldades no terreno e ainda de pensar em estratégias exequíveis para dar resposta a tais desafios de
investigação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Since this is a curricular unit that aims to promote students' acquisition of knowledge and development of basic
research skills in social and human sciences, it is important to address the key aspects of quantitative and
qualitative methodologies of research, using whenever possible the examples of studies already undertaken in
the sub domains included in the specialization of the Master course. It is also essential that the student develops
the ability to plan a methodologically correct scientific project and that, in this framework, is able to foresee
possible difficulties and still think of feasible strategies to address these research challenges.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo intercalado com técnicas pedagógicas activas. Leitura e análise de excertos de
investigações já publicadas nas áreas de interesse dos alunos.
Avaliação:
Avaliação final  Exame  100%
Avaliação periódica  Trabalho de síntese  80% + apresentação oral  20%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and active pedagogical techniques. Reading and analysis of excerpts from previously published
researches in the students' areas of interest.
Assessment:
Final assessment  Exam  100%
Periodic assessment  synthesis work  80% + oral presentation  20%
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nesta unidade curricular o mestrando deverá demonstrar que adquiriu os conhecimentos básicos de
investigação que lhe permitirão planear, desenvolver e avaliar criticamente uma investigação científica na área
de especialização do Mestrado e com inegável importância para a intervenção. Por este motivo, quer a revisão
teórica de um tema com interesse para a futura tese de Mestrado, quer a concepção de um projecto de
investigação completo e metodologicamente exequível, com todas as etapas previstas serão estratégias
fundamentais para avaliar se tais objectivos foram cumpridos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this curricular unit students must demonstrate that they have acquired the basic research knowledge that will
enable them to plan, develop and critically evaluate a scientific research in the area of specialization of the
Master course and with undeniable importance for intervention. For this reason, both the theoretical review of a
topic of interest for future Master's thesis, and the concept of a research project complete and methodologically
feasible, with all the steps provided, are key strategies to assess whether these objectives have been achieved.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Amado, J. (Org.). (2013). Manual de Investigação Qualitativa em Educação. Coimbra: Imprensa da UC.
Ary, D. et al.(1990). Introduction to research in education. Forth Worth: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Drew, C. J. & Hardman, M. L. (1985). Designing and conducting behavioral research. New York: Pergamon
Press.
Field, A. ( 2005). Discovering statistics using SPSS (2nd ed). London: SAGE.for social scientists. East Sussex:
Routledge.
Fraenkel, J. R &Wallen, N. E. (2003). How to design and evaluate research in education (5th ed.). Boston:
McGrawHill.
Vieira, C.C. (1995). Investigação quantitativa e investigação qualitativa: uma abordagem comparativa. Provas
de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica apresentadas à Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra.
Vogt, W. P. (1993). Dictionary of statistics and methodology. A nontechnical guide for the social sciences.
London: Sage Publications..

Mapa X  Políticas e Organizações Educativas/Educational Policies and Organizations
6.2.1.1. Unidade curricular:
Políticas e Organizações Educativas/Educational Policies and Organizations
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Magalhães Teixeira de Seixas
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/ Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem por finalidade principal promover a reflexão sobre a construção sociopolítica da
educação, salientando a importância da contextualização histórica, política e socioeconómica das políticas
públicas de educação. Analisa as novas formas de regulação da educação, associadas ao desenvolvimento de
um sistema multirregulador, salientando as dinâmicas transnacionais e locais na regulação da educação e das
organizações educativas. Pretende refletir sobre a complexidade dos processos de formulação e
implementação das políticas educativas, os seus atores e instrumentos.
Resultados de aprendizagem:
Conhecer conceitos e referenciais teóricoconcetuais de análise de políticas educativas
Analisar de forma crítica mudanças no papel do Estado e políticas educativas atuais.
Compreender os processos e os contextos de elaboração e implementação de políticas educativas, os seus
atores e instrumentos
Entender as relações entre políticas educativas e administração educacional
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit is mainly intended to promote reflection on education’s socialpolitical construction,
emphasizing the importance of the political, social and economic context of education’s public policies. New
ways of education’s regulation will be analysed, associated witth the development of a multiregulator system,
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emphasizing transnational and local dynamics in the regulation of education and educational organizations.
Intends to reflect on the complexity of the processes of formulation and implementation of educational policies ,
its actors and instruments .
Learning Outcomes :
Know the concepts and theoretical perspectives concerning analysis of educational policies;
Critically analyze changes in the role of the state and current educational policies
Understand the processes and contexts of development and implementation of educational policies , its actors
and instruments
Understand the relationship between educational policy and educational administration
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Estado, Educação e Políticas Públicas. Transformações da educação e da sociedade. Do Estado Educador ao
Estado Regulador/ Avaliador.
2 Análise de políticas educativas: o ciclo de políticas educativas de Ball e Bowe ; a análise de políticas da
educação de J. Codd .
3 Novas formas de regulação da ação pública em educação: novos atores, lógicas e instrumentos. Do global
ao local.
4 Políticas Educativas e Nova Gestão Pública. Governança e Accountability.
6.2.1.5. Syllabus:
1  State, Education and Public Policy. Transformation of education and society. From the "Educator" State to
the "Evaluative" State.
2  Analysis of educational policies: the cycle of educational policies of Ball and Bowe; policy analysis of J. Codd
education.
3  New forms of regulation of public action in education: new actors, logics and tools. From global to local.
4  Educational Policies and New Public Management. Governance and Accountability.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Esta unidade curricular tem como objetivos a aquisição de conhecimentos e de competências no domínio das
Políticas Educativas. Os conteúdos fornecem o enquadramento teórico e concetual para a aquisição dos
principais conceitos e teorias na área promovendo a capacidade de análise crítica e fundamentada e o
desenvolvimento de competências de investigação e de intervenção .
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular units aims to provide knowledge acquisition and training skills in educational policies. The
syllabus provide the theoretical and conceptual framework for the acquisition of key concepts and knowledge of
theories and approaches in educational policies, promoting the capacity for critical analysis, and development
of research and intervention skills in this area.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretendese conciliar o método expositivo com a utilização de práticas pedagógicas que promovam o trabalho
autónomo dos estudantes e a sua participação ativa no processo de aprendizagem, como a apresentação e
discussão de textos e de trabalhos individuais
Avaliação:
Trabalho de investigação (70%) + Apresentação oral de trabalho individual de análise de políticas
educativas(30%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture method associated with the use of pedagogical practices that promote independent work of students
and their active participation in the learning process, such as presentation and discussion of texts and individual
work
Assessment:
Research work (80%) + oral presentation of individual work analysis of educational policies (30%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias expositivas, a análise e discussão de textos, bem como a realização de trabalhos permitem a
aquisição de conhecimentos teóricos promovendo o desenvolvimento de competências cognitivas e a
capacidade de análise crítica e reflexiva dos estudantes. A realização e apresentação de trabalhos,
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privilegiando um papel mais ativo dos estudantes, promovem o desenvolvimento de competências de
investigação e intervenção e de competências sociocomunicacionais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expository methodologies and subject’ debates provide knowledge acquisition promoting the development
of more conceptual, critical analysis and reflexive skills. The oral presentation of individual essays promote a
more active role of students and the development of research, intervention and social and communication skills.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ball, S. (2001). Diretrizes Políticas Globais e Relações Políticas Locais em Educação. Currículo sem Fronteiras,
1, 2,99116.
Barroso, J & Afonso, N (org.) (2011). Políticas Educativas. Mobilização do conhecimento e modos de regulação.
Porto: FML
Codd, J (1988)The Construction and Deconstruction of Educational Policy Documents Journal of Education
Policy, 3, 3, 235247
Lima, L & Afonso (2002) Reformas da Educação Pública.. Porto: Afrontamento.
Mainardes, J (2006) A abordagem do ciclo de políticas e suas contribuições para a análise da trajetória de
políticas educacionais. Educação e Sociedade, 27, 94, 4769.
Olssen, M; Codd, J & O´Neill, A(2004) Education policy: Globalization, Citizenship & Democracy. London: Sage
Ozga, J. (2000) Investigação sobre Políticas Educacionais. Porto: Porto Editora
Teodoro, A (2010) Educação, Globalização e Neoliberalismo. Os novos modos de regulação transnacional das
políticas de educação. Lisboa: Ed. Univ. Lusófonas

Mapa X  Dinâmicas Organizacionais/Organisational Dynamics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dinâmicas Organizacionais/Organisational Dynamics
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:
Luís Alcoforado
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular buscase compreender o que é uma organização e, portanto, atender a diferentes
abordagens sobre a sua compreensão. Nela ainda se contempla uma abordagem a aspectos gerais do
comportamento organizacional, incidindo nomeadamente na comunicação, no conflito e na liderança, na cultura.
Esperase que o estudante seja capaz de:
Identificar as características mais consensuais entre diferentes autores sobre organização.
Apresentar contributos de várias áreas disciplinares para a compreensão de organização.
Caracterizar diferentes abordagens sobre o funcionamento das organizações.
Analisar o funcionamento de uma organização tendo em consideração os paradigmas organizacionais
estudados e aspetos de comportamento organizacional.
Indicar e caracterizar estratégias de superação do conflito.
Definir diferentes estilos de liderança.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this curricular unit it is aimed to understand what is an organization and, therefore, consider different
approaches to their understanding. We also include an approach to general aspects of organizational behavior,
focusing in particular on communication, conflict and leadership, and culture. It is expected that the student is
able to:
Identify the most consensual characteristics between different authors about the organization.
Present contributions from various disciplines for the understanding of the organization.
Characterize different approaches to the functioning of organizations.
Analyze the functioning of an organization taking into account the organizational paradigms studied and aspects
of organizational behavior.
Indicate and describe strategies for overcoming conflicts.
Define different leadership styles.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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 O que se pode entender por Organizações?
 A mudança de paradigmas
 A metáfora como representação da realidade organizacional
O paradigma positivista
 As organizações como máquinas
 A organização científica do trabalho
 As organizações como instrumentos de controlo social
 A abordagem burocrática
O paradigma biológico sistémico
 As organizações como seres vivos
 Os estudos de Hawthorne
 A motivação no trabalho
 A abordagem sistémica
 As espécies organizacionais
O paradigma construtivista
 A abordagem cultural
 As organizações como culturas
 A abordagem política
 As organizações como círculos políticos
 A aprendizagem organizacional
 As organizações como cérebros
Comportamento Organizacional
 Delimitação do conceito comportamento organizacional
 A comunicação nas organizações
 O conflito nas organizações
 A liderança nas organizações
 Processos cognitivos relevantes para o comportamento organizacional
 A mudança organizacional

6.2.1.5. Syllabus:
 What can be understood by organizations?
 A paradigm shift
 The metaphor as a representation of organizational reality
The positivist paradigm
 Organizations as machines
 The scientific organization of work
 Organizations as instruments of social control
 The bureaucratic approach
The systemic biological paradigm
 Organizations as living beings
 The Hawthorne Studies
 Motivation at work
 The systemic approach
 Organizational species
The constructivist paradigm
 The cultural approach
 Organizations as Cultures
 The policy approach
 Organizations as political circles
 The organizational learning
 Organizations as Brains
Organizational Behavior
 Definition of the concept organizational behavior
 Communication in organizations
 The conflict in organizations
 Leadership in Organizations
 Cognitive processes relevant to organizational behavior
 Organizational change

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tendo por finalidade principal da unidade curricular promover uma compreensão sobre o que é uma
organização os conteúdos remetem para abordagens diferenciadas que permitem opções ou sínteses
fundamentadas sobre o assunto. O conhecimento teórico sobre a complexidade da organização também sai
especialmente atendido ao contemplar a abordagem de aspetos centrais do comportamento organizacional
como o o conflito, a liderança, a cultura e a mudança.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
As the main aim of the curricular unit is to promote an understanding of what an organization is, the contents
refer to different approaches that allow options or reasoned synthesis on the subject. Theoretical knowledge
about the complexity of the organization is especially well analysed as the approach of key aspects of
organizational behavior and conflict, leadership, culture and change is included.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretendese conciliar o método expositivo, para enquadramento e elucidação, com a utilização de práticas
pedagógicas fundadas em trabalho do estudante. Ao longo do decorrer da unidade de curricular,será
incentivada a realização de trabalhos de revisão bibliográfica e/ou de investigação;a realização de pequenos
trabalhos relativos à matéria tratada nas aulas;a elaboração de questões sobre o conteúdo das aulas;a
realização de pequenas sínteses sobre os temas tratados;a reflexão sobre os princípios,as orientações
ideológicas, as condições educacionais,os pressupostos das práticas educativas.
A avaliação terá sempre dois ou mais momentos: por exemplo uma prova tipo exame e a elaboração de um
trabalho e será definida previamente com os estudantes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It is aimed to combine the expository method for presentation and elucidation with the use of pedagogical
practices based on student work. Throughout the course of the curricular unit, literature review and/or research
works shall be encouraged; preparation of small work on the issues covered in class; preparing questions about
the content of the classes; performing small summaries on the topics addressed; reflection on the principles,
ideological orientations, educational conditions, the assumptions of educational practices.
Assessment will always consists of two or more moments: for example, an exam and the preparation of a
paper, and will be previously defined with students
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular procura conciliar o método expositivo, para transmitir informação básica e enquadramento
global e científico, com a discussão de textos, tendo em vista possibilitar aos estudantes a aquisição de
conhecimentos teóricos diversificados que possibilitem o desenvolvimento da sua capacidade de análise
crítica e reflexiva.
Com a elaboração e a apresentação e/ou discussão trabalhos sobre as problemáticas enquadradas nos
conteúdos programáticos da unidade curricular prete ndese a participação dos estudantes e desenvolvimento
de competências transversais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit seeks to combine the expository method, to convey basic information and a comprehensive
and scientific framework, with the discussion of texts, in order to enable students to acquire diverse theoretical
knowledge to enable the development of their capacity for critical and reflective analysis.
With the preparation and presentation and/or discussion of papers on issues framed in the contents of the
curricular unit, it is aimed students’ participation and development of transversal skills.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bilhim, J. A. de F. (2008). Teoria Organizacional. Estruturas e pessoas. Lisboa: UTL/ISCSP
Cunha, M. P.; Cunha, R. C.; CabralCardoso, C. (2003), Manual de Comportamento Organizacional e Gestão,
Lisboa: RH editora.
Ferreira, J.M. Carvalho; [ et al.] (1996). Psicossociologia das Organizações. Alfragide, Editora McGrawHill.
Gomes, Duarte (2000). Cultura Organizacional – Comunicação e Identidade. Coimbra, Quarteto Editora. GOMES,
Duarte (2000). Cultura Organizacional – Comunicação e Identidade. Coimbra, Quarteto Editora.
Hofstede, G. (2003). Culturas e Organizações. Compreender a nossa programação mental. Lisboa: edições
sílabo.
Neves, A. (2004). Estrutura e dinâmica das organizações. 3. ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Mapa X  Gestão Organizacional /Organizational Management
6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão Organizacional /Organizational Management
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Veríssimo de Oliveira Lisboa
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/ Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar aos alunos um debate sobre diversas áreas científicas da Gestão das organizações, de forma a
conhecerem alguns dos temas mais importantes no domínio da gestão e que possam ser eventualmente
utilizados nos seus trabalhos de pesquisa com vista à elaboração de uma tese de mestrado.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with a discussion on various scientific fields of Organizational Management so that they know
some of the most important topics in the field of management and that can eventually be used in their research
work for the preparation of a master's thesis.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aspectos Gerais das organizações (Emprensas e Organizações sem fins lucrativos)
A Evolução das teorias Organizacionais
Ética e responsabilidade Social
A estrutura das Organizações
A Gestão de Recursos e Atividades.
6.2.1.5. Syllabus:
General aspects of organizations (Companies and Nonprofit Organizations)
The Evolution of Organizational theories
Ethics and Social responsibility
The Structure of Organizations
The Management of Resources and Activities

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As matérias abordadas pelo professor na aula são posteriormente objecto de debate através da apresentação
de artigos sobre os temas apresentados, indo assim ao encontro dos objectivos mencionados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The themes addressed by the teacher during the sessions are subsequently discussed through the
presentation/submission of articles on the topics presented, thus meeting the objectives mentioned.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de apresentação do tema pelo professor seguidas da apresentação pelos alunos dos resumos dos
artigos que lhes forem solicitados
Avaliação:
Exame  100%
Resumos dos artigos que lhes forem solicitados (40%) + Exame final sobre os temas apresentados na aula
(60%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures presenting the theme by the teacher followed by students presenting abstracts of the articles
requested
Assessment
Exam  100%
Abstracts of the articles that are requested to them (40%) + Final exam on the topics presented in class (60%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino procura não só dar a conhecer alguns trabalhos de investigação sobre os temas
abordados nas aulas mas também criar hábitos de síntese tendo em vista uma eventual elaboração de uma
revisão de literatura.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The teaching methodology aims not only to present some research works on the topics covered in class but
also to create synthesis practices, allowing for a possible development of a literature review.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
“Introdução à Gestão das Organizações”, editora Vida Económica, 3ª edição, 2011;
Artigos temáticos.

Mapa X  Formação e Mudança Organizacional /Vocational training and organizational change
6.2.1.1. Unidade curricular:
Formação e Mudança Organizacional /Vocational training and organizational change
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eduardo João Ribeiro dos Santos
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/ not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como objectivo reflectir criticamente sobre paradigmas de desenvolvimento organizacional do
ponto de vista do desenvolvimento pessoal.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to promote a critical reflection on the organizational development paradigms from the point of
view of personal development.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Formação, Mudança Organizacional e Liderança
Formação Educacional e Vocacional
Formação Profissional
Inconsciente organizacional
Inquérito Apreciativo
Modelo ecossistémico de desenvolvimento organizacional

6.2.1.5. Syllabus:
Organizational Training, Change and Leadership
Educational and Vocational Training
Professional Training
Organizational Unconscious
Assessment Inquiry
Ecosystemic Model of Organizational Development

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos curriculares estão alinhados sequencialmente com os objectivos da disciplina.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are aligned in sequence with the pedagogical goals.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação e discussão oral dos temas.
Avaliação:
Avaliação final  Exame  100%
Avaliação periódica  100%  Apresentação e entrega de um trabalho temático.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Oral presentation and discussion of the themes.
Assessment:
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Final assessment  Exam  100%
Periodic assessment  100%  Presentation and delivery of a thematic work
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são reflexivas e pretendem contribuir para uma análise crítica da problemática.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are reflexive and intend to develop a critical thinking over the theme.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Antonacopoulou, E., & Gabriel, Y. (2001). Emotion, learning and organizational change. Towars an integration of
psychoanalytic and other perspectives. Journal of Organizational Change Management, 14 (5), 435451.
Carr, A., & Zanetti, L. (2000). Rethinking the “production” of identity in the work context (2000). Electronic
Journal of Radical Organization Theory, 6 (1), In
http://www.mngt.waikato.ac.nz/ejrot/EJROT%28newdesign%29Vol6_1_front.asp
Gabriel, Y. (2005). Glass cages and glass palaces: images of organization in image – conscious times.
Organization, 12 (1), 927.
Kets de Vries, M. (2010). Reflections on Character and Leadership: On the Couch with Manfred Kets de Vries.
England: JosseyBass.
Sievers, B. (2009). Psychoanalytic studies of organizations. London: Karnac Books.
Zimerman, D. E. (1995). Bion. Da teoria à prática. Porto Alegre: Artmed.

Mapa X  Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico e de Avaliação Educativa/Tec. and Inst. for Diag. and Ed. Ev.
6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico e de Avaliação Educativa/Tec. and Inst. for Diag. and Ed. Ev.
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/ not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Unidade Curricular de Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico e de Avaliação Educativa tem como objectivo
principal proporcionar aos mestrandos uma reflexão em torno das questões mais relevantes relacionadas com
a elaboração de instrumentos de avaliação com possibilidades de utilização em contexto educativo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Curricular Unit Techniques and Instruments for Diagnosis and Educational Evaluation aims to provide
master´studentss a reflection around the most relevant issues related to the development of assessment tools
with possibilities for use in educational context
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Avaliação: definição, contexto, âmbito e natureza da avaliação.. Avaliar o quê, em quem? Como? Os
instrumentos de avaliação e a recolha de dados.
6.2.1.5. Syllabus:
Evaluation: definition, context, scope and nature of the evaluation. Evaluate what, who? How? Evaluation
instruments and data collection.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos curriculares estão alinhados sequencialmente com os objectivos da disciplina.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are aligned in sequence with the pedagogical goals.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica, estudos de caso, análise, discussão e práticas de avaliação em contexto educativo.
Avaliação:
Exame:(100%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, case studies, analyis and discussion of educational evaluation practices.
Assessment:
Exam  100%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são reflexivas e pretendem contribuir para uma análise crítica da problemática.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are reflexive and intend to develop a critical thinking over the theme.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Altshuld, J. W., & Kumar, D. D. (2010). Needs Assessment: An Overview. New York: Sage.
American Psychological Association, National Council on Measurement in Educa, American Educational
Research Association (1999). Standards for Educational and Psychological Testing. Washington: Amer
Educational Research Assn.
Dick, W., & Carey, L. (1996). The systematic design of instruction. 4th ed. New York, NY: Harper Collin
Ebel, R. (1979). Essentials of Educational Measurement. New York: PrenticeHall.
Fernandes, M. R. (1998). A mudança de paradigma na avaliação educacional. Educação, Sociedade & Culturas,
9, pp. 732.
Ribeiro, L. C. (1997). Avaliação da Aprendizagem. Lisboa: Texto Editora
Stufflebeam, D,, & Shinkfield, A. J. (1995). Evaluación sistemática: guía teórica y práctica. Barcelona: Ediciones
Paidós.
Thorndike, R. M.,& ThorndikeChrist, T. M. (2011). Measurement and Evaluation in Psychology and Education (8th
Edition). New York: Pearson.

Mapa X  OBG  OEGE  Administração e Gestão Escolar/School Administration and Management
6.2.1.1. Unidade curricular:
OBG  OEGE  Administração e Gestão Escolar/School Administration and Management
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Armanda Pinto da Mota Matos
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/ Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta uc visa promover a análise crítica das dimensões organizacionais da escola e a reflexão sobre questões
da administração e gestão escolar. Com este propósito, abordamse quadros teóricos e analisamse
tendências e modelos de administração e gestão escolar e debatemse, ainda, temáticas e dinâmicas
organizacionais relevantes para a compreensão das escolas na atualidade.
Competências a desenvolver:
Reconhecer a importância das dimensões organizacionais da escola
Compreender conceitos básicos e perspetivas teóricas utilizadas na análise organizacional da escola
Caracterizar as tendências na evolução dos modelos de administração e gestão das escolas
Conhecer documentos normativos básicos relativos à administração e gestão das escolas em Portugal
Compreender temas e dinâmicas organizacionais relevantes, tais como o clima e a cultura escolar e a
liderança nas organizações escolares
Aplicar referenciais teóricos e conceptuais à investigação e à intervenção nesta área
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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This uc seeks to promote critical analysis of organizational dimensions of school, as well as encourage
reflection on issues of school administration and management (SAM). For this purpose, theoretical frameworks
are approached and trends and models of school administration and management are analyzed. It also aims to
promote the discussion around themes and organizational dynamics which are relevant to the understanding of
today's schools.
Skills to be developed:
Recognize the importance of organizational dimensions of school
Understand basic concepts and theoretical perspectives used in organizational analysis of school
Characterize trends in the evolution of models of SAM
Know basic normative documents related to the SAM in Portugal
Understand relevant themes and organizational dynamics, such as school climate and culture, and leadership
in school organizations
Apply theoretical and conceptual frameworks in research and intervention in this area
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.A escola como organização
 Conceitos básicos e características da organização escolar.
 Modelos teóricos de análise da organização escolar
2.Tendências e modelos de administração e gestão escolar
 Descentralização, autonomia e participação
 Autonomia e gestão das escolas em Portugal
3. Cultura e clima escolar
 Conceitos e tipologias
 A cultura e o clima escolar e as suas implicações na gestão escolar e na ação educativa
4.Questões de liderança
 Conceito e modelos de liderança
 Liderança, poder e gestão das escolas

6.2.1.5. Syllabus:
1. The school as an organization
 Basic concepts and characteristics of the school organization.
 Theoretical models of analysis of school organization
2. Trends and models of school administration and management
 Decentralization, autonomy and participation
 Autonomy and management of schools in Portugal
3. Culture and school climate
 Concepts and typologies
 The culture and school climate and its implications for school management and educational action
4. Issues of leadership
 Concepts and models of leadership
 Leadership, power and management of schools
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Dado que se visa, nesta unidade curricular, que os estudantes conheçam as dimensões organizacionais da
escola e as tendências na evolução dos modelos de administração e gestão das organizações escolares, serão
abordados vários temas essenciais deste domínio, nomeadamente conceitos básicos e modelos teóricos de
análise da organização escolar, bem como a evolução nos modelos de administração e gestão escolar em
Portugal, com particular ênfase na atualidade. Tendo em vista a compreensão de temas e dinâmicas
organizacionais relevantes no domínio da administração e gestão escolar, serão ainda discutidos temas como
a cultura e o clima escolar, bem como a liderança nas organizações escolares

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Given that this uc aims that students know the school organizational dimensions and trends in the evolution of
the models of administration and management of school organizations, several key issues will be addressed in
this area, including basic concepts and theoretical models to analyze the school organization, as well as
developments in models of school administration and management in Portugal, with particular emphasis
nowadays.
With the aim of promoting the understanding of issues and organizational dynamics which are relevant in the
field of school administration and management, topics such as school culture and climate, as well as leadership
in school organizations will also be discussed
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretendese adotar uma metodologia flexível, que combine momentos expositivos com a participação ativa dos
estudantes, mediante debates, análise de documentos (textos, legislação) e trabalhos de grupo.
Avaliação:
Trabalho de investigação (60%) + trabalho de síntese (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The presentation of theoretical contents will be used in association with the active participation of students,
through discussions, document analysis (articles, legislation) and group work.
Assessment:
Research work (40%) + synthesis work (40%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo visa familiarizar os estudantes com conceitos básicos e modelos teóricos de análise das
organizações escolares, bem como com a evolução da administração e gestão das escolas em Portugal e com
temas relevantes neste domínio.
Os debates, a análise de documentos e os trabalhos de grupo permitem a participação ativa dos estudantes e
promovem a reflexão em torno das dimensões organizacionais da escola e de temas relevantes no domínio da
administração e gestão das escolas na atualidade.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures aim to familiarize students with basic concepts and theoretical models of analysis of school
organizations, as well as with the evolution of the administration and management of schools in Portugal, and
with relevant topics in this field.
Discussions, document analysis and group work allow the active participation of students and promote
reflection on the organizational dimensions of the school and on relevant topics in the field of administration and
management of schools today.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barroso, J., Afonso, N., & Dinis, L. L. (2007). Improving School Leadership, Country Background Report For
Portugal. http://www.oecd.org/dataoecd/44/56/40710632.pdf.
Barzanò, G. (2009). Culturas de liderança e lógicas de responsabilidade. V. N. de Gaia: Fundação Manuel Leão
Brunet, L. (1999). Clima de trabalho e eficácia na Escola. In A. Nóvoa (coord.), As
Organizações Escolares em Análise (pp. 121140). Lisboa: Publicações Dom Quixote.
Costa J. (1996). Imagens Organizacionais da Escola. Porto: Ed. Asa.
English, F. W. (Ed.) (2011). The SAGE handbook of educational leadership: Advances in theory, research, and
practice. London: SAGE.
Formosinho, J., Fernandes, A. S., Machado, J., & Ferreira, H. C. (Eds.) (2010). A autonomia da escola pública em
Portugal. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão
González, M. T. (2006). Organización y gestión de centros escolares: Dimensiones y procesos. Madrid: Pearson
Educación.
Lima, L. (2011). Administração escolar: estudos. Porto: Porto Editora.

Mapa X  OBG  OEGE  Avaliação Institucional e Gestão da Qualidade/Institutional Ass. and Quality Management
6.2.1.1. Unidade curricular:
OBG  OEGE  Avaliação Institucional e Gestão da Qualidade/Institutional Ass. and Quality Management
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Mano
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Compreender a avaliação institucional enquanto processo estratégico nas instituições.
 Analisar a gestão da qualidade enquanto instrumento de apoio ao processo estratégico numa instituição.
 Conhecer os princípios subjacentes aos modelos de excelência e identificar algumas metodologias e
instrumentos aplicados.
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 Identificar as problemáticas subjacentes à aplicação de conceitos, princípios e modelos, com base em
estudos de casos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding institutional assessment as a strategic process in institutions.
 To analyze quality management as a tool to support the strategic process in an institution.
 To know the principles underlying the models of excellence and identify some methodologies and tools applied.
 To identify the problematic underlying the application of concepts, principles and models, based on case
studies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Unidade 1  Avaliação Institucional enquanto processo estratégico
1. Processo Estratégico
2. Controlo e Avaliação
Unidade 2  Gestão da Qualidade enquanto instrumento de apoio ao processo estratégico
1.Conceito de Qualidade
2.Gestão da Qualidade Total
3.Sistemas da Qualidade
Unidade 3 – A Avaliação Institucional e Modelos de Excelência
1.AutoAvaliação
2.Modelos de Excelência
3.Balanced Scorecard

6.2.1.5. Syllabus:
Unit 1  Institutional Assessment as a strategic process
1. The Strategic Process
2. Control and Assessment
Unit 2  Quality Management as a tool to support the strategic process
1. Concepts of Quality
2. Total Quality Management
3. Quality Systems
Unit 3  The Institutional Assessment and Models of Excellence
1. Self Assessment
2. Excellence models
3.Balanced Scorecard

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos alinhamse com os objetivos da unidade curricular uma vez que desenvolvem no
estudante:
 capacidade de conceção de um processo estratégico de gestão de uma instituição, como identificação das
fases do processo;
 domínio dos principais conceitos e princípios no âmbito da Gestão da Qualidade;
 capacidade de avaliar o estádio da instituição no percurso da Gestão da Qualidade;
 domínio genérico das principais metodologias no âmbito da Avaliação Institucional;
 capacidade de avaliar criticamente a adequação dos modelos de Avaliação Institucional às condições da
organização.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are in line with the goals of the curricular unit as they develop in the student:
 Ability to design a strategic management process of an institution, as identification of the process steps;
 Mastery of key concepts and principles in the context of Quality Management;
 Ability to assess the stage of the institution in the course of Quality Management;
 Generic domain of the main methodologies within the Institutional Assessment;
 Ability to critically assess the adequacy of models of Institutional Assessment within the conditions of the
organization.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é lecionada em sessões teórico/práticas, procurando discutirse os conteúdos
programáticos e ilustrar os mesmos através de exemplos que traduzam diversas realidades institucionais.
Pretendese uma reflexão alargada, e partilhada, com base nos contributos de todos os participantes.
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Nas três últimas sessões da unidade curricular são apresentados e discutidos os trabalhos elaborados pelos
alunos, no âmbito dos conteúdos programáticos da unidade.
Avaliação:
Avaliação final  Exame  100%
Avaliação periódica  100%Trabalhos realizados pelos estudantes,no âmbito dos conteúdos programáticos da
uc,apresentados nas 3 últimas sessões da uc(trabalho escrito50%;apres.e discussão oral.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit includes sessions composed by theory/practice, in order to discuss is the program contents
and illustrate them through examples reflecting different institutional realities. It is intended to provide a broad
and shared reflection, based on contributions from all participants.
In the last three sessions of the curricular unit are presented and discussed the work prepared by students
under the syllabus of the unit.
Assessment:
Final assessment  Exam  100%
Periodic assessment  100%work carried out by students,under the syllabus of uc,presented in the last 3
sessions of uc (50%written work,oral p. and d.50%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia adotada permite que o estudante:
 desenvolva pesquisa no âmbito do tema escolhido;
 aplique o enquadramento conceptual do tema a um caso ou o ilustre com base numa situação concreta;
 identifique, analise e avalie de forma crítica (pontos fortes; fatores críticos de sucesso e condicionalismos) o
modelo estudado, e a sua aplicação/ilustração se for o caso;
 demonstre, em discussão oral, conhecimento do tema, bem como capacidade de reflexão e sentido crítico
relativamente aos aspetos detalhados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The chosen methodology allows the student to:
 develop research within the chosen topic;
 apply the conceptual framework of the topic to a case or to illustrate it based on a specific situation;
 identify, analyze and critically evaluate (strengths, critical success factors and constraints) the model studied,
and its application/illustration if applicable;
 demonstrate, in oral debate, knowledge of the subject, as well as capacity for reflection and critical analysis
regarding the detailed aspects.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 Porter, Michael E. (2004). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, Free
Press.
 Porter, Michael E. (1985). Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. New York:
Free Press.
 Bibliografia enquadradora dos temas decorrente da pesquisa efetuada pelo aluno.

Mapa X  OBG  OEGE  Direito Administrativo Escolar /School Administrative Law
6.2.1.1. Unidade curricular:
OBG  OEGE  Direito Administrativo Escolar /School Administrative Law
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Licínio Lopes Martins
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/ not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Direito Administrativo Escolar pretende fornecerse aos mestrandos conhecimentos básicos sobre o Direito
Administrativo geral e a organização administrativa, para que tais competências possam ser por eles
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actualizadas e aplicadas no âmbito específico do Direito Administrativo Escolar. Assim, após as aulas
eminentemente expositivas sobre a matéria do Direito Administrativo geral os mestrandos procederão à
elaboração dos seus trabalhos no domínio específico do direito e da organização administrativa escolar.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
School Administrative Law aims to provide master students basic knowledge of General Administrative Law and
administrative organization so that such skills can be updated and applied in the specific context of the School
Administrative Law for them. Thus, after the eminently expository lectures on the subject of General
Administrative Law students shall prepare their works in the specific area of law and school administrative
organization.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I.Parte Geral
1)Direito Administrativo
Distinção direito público/direito privado
O direito público
O direito administrativo.
2)As fontes do Direito
Princípios gerais de direito
Constituição
Direito Europeu
Direito Internacional
Leis
Princípios gerais da actividade administrativa (adm.)
Regulamentos.
3) Organização administrativa
O Estado:acepção administrativa
Distinção entre entidades e órgãos
A diferença entre atribuições e competências
A estrutura da organização administrativa portuguesa
As relações funcionais interorgânicas e intersubjectivas.
4)As formas da actividade administrativa
Os regulamentos (remissão)
Os actos administrativos
Os contratos administrativos
As acções materiais da Adm.
A actuação informal.
5)O procedimento administrativo
Noção e ideia geral
O Código do Procedimento Administrativo
As fases do procedimento administrativo
A existência de leis especiais a preverem procedimentos especiais.
Temas de Direito Administrativo Escolar e de Adm. Escolar
6.2.1.5. Syllabus:
I. General Part
1) Administrative Law
Distinction public law/private law
Public law
Administrative law.
2) The sources of law
General principles of law
Constitution
European Law
International law
Laws
General principles of administrative activity (Adm.)
Regulations.
3) Administrative Organization
The State: administrative meaning
Distinction between entities and bodies
The difference between duties and responsibilities
The structure of the Portuguese administrative organization
The interorganic and intersubjective functional relations
4) The forms of administrative activity
The regulations (remission)
Administrative acts
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Administrative contracts
The material actions of the Administration
Informal action.
5) The administrative procedure
Concept and overview
The Code of Administrative Procedure
Stages of the administrative procedure
The existence of special laws to envisage special procedures.
Themes of School Administrative Law and School Administration

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos curriculares estão alinhados sequencialmente com os objectivos da disciplina.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular contents are aligned sequentially with the objectives of the course.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição da matéria nas aulas, com uso de “power point” projectado em data show durante as mesmas e com
diálogo com os mestrandos. Posterior auxílio na elaboração dos trabalhos/relatórios pelos mestrandos e sua
apresentação e discussão nas aulas.
Avaliação
Exame  100%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of the contents, using "power point" and data show and dialogue with master students. Further aid
in the preparation of papers/reports by master students and their presentation and discussion in class.
Assessment:
Exam  100%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são reflexivas e pretendem contribuir para uma análise crítica da problemática.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are reflective and seek to contribute to a critical analysis of the problematic.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
FERNANDA PAULA OLIVEIRA/JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO DIAS, Noções Fundamentais de Direito
Administrativo, Almedina, Coimbra, 3ª ed. revista e aumentada, 2013
 CATARINA SARMENTO E CASTRO, Administração e Organização Escolar – O Direito Administrativo da
Escola, Porto Editora, 2007

Mapa X  OBG  OGF  Modelos e Práticas e Formação /Training Models and Practices
6.2.1.1. Unidade curricular:
OBG  OGF  Modelos e Práticas e Formação /Training Models and Practices
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Luís Alcoforado
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/ not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta Unidade Curricular tem como objetivo envolver os alunos numa reflexão crítica sobre a formação,
proporcionandolhes os recursos necessários para construírem, desenvolverem e avaliarem, soluções
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formativas para necessidades individuais e organizacionais de transformação da acção profissional e de
cidadania.
Resultados de aprendizagem
 Conceptualizar a Formação em função das suas características diferenciadoras, contextos socioeconómicos
e âmbitos de intervenção.
 Caracterizar, criticamente, os quadros teóricos e os processos de construção de conhecimento que suportam
as intervenções da Formação.
 Identificar as características e necessidades, pessoais e sociais, que concorrem para a construção e
desenvolvimento de actividades formativas.
 Conhecer e compreender os processos de planificação, desenvolvimento e avaliação de programas de
Formação.
 Discutir e avaliar experiências de Formação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This Curricular Unit aims to involve postgraduate students in a critical reflection on current issues related to the
work context and training, providing them the resources to build, develop and evaluate training solutions for
individual and organizational needs of transformation of professional and civic action.
Learning outcomes
 To conceptualize Training according to its distinguishing characteristics, socioeconomic contexts and areas
of intervention.
 To characterize the theoretical frameworks and the knowledgebuilding processes that support Training
interventions.
 To identify the characteristics and personal and social needs that contribute to the construction and
development of training activities.
 To know and understand the processes of planning, development and evaluation of training programs.
 Discuss and evaluate Training experiences.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Trabalho: evolução histórica e conceptual
2. Trabalho organizado
3. Trabalho, formação, modelos produtivos e mudança individual e organizacional
4. Tipologia cultural das organizações e necessidades de formação
5. Modelos teóricos de formação
6. Planeamento, desenvolvimento e avaliação da formação
7. Políticas de formação

6.2.1.5. Syllabus:
1. Work: historical and conceptual developments
2. Organized work
3. Work, training, production models and individual and organizational change
4. Cultural typology of organizations and training needs
5. Theoretical models of training
6. Planning, development and evaluation of training
7. Training policies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Esta Unidade curricular procura assegurar uma preparação para compreender a relação entre a formação e a
mudança em contextos organizacionais, permitindo a aquisição de saberes necessários para atuar na
planificação, desenvolvimento e avalição de ações de formação. Desta forma, a nível de conteúdos, articulase
a necessidade de compreender o mundo do trabalho, os modelos de formação e respetivo contributo para
mudanças desejadas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit aims to ensure a preparation for understanding the relationship between training and change
in organizational contexts, allowing the acquisition of knowledge necessary to act in the planning, development
and assessment of training. Thus, in terms of content, there will be the articulation of the need to understand the
world of work, training models and the respective contribution to achieve the desired changes.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposições, debates e trabalhos individuais e de grupo.
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Avaliação:
Final : exame  100%
Periódica  100%  Trabalho individual sobre tema combinado previamente.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentations, debates and individual and group works.
Assessment:
Final  Exam 100%
Periodic: 100%  Individual work about theme previously arranged
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos articulam a necessidade de saberes e a sua aplicação em situações concretas de necessidades
de formação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methods articulate the need for knowledge and its application in concrete situations of training needs.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alcoforado, L. (2012). Qualificar para novas oportunidades: desafios e limites. In J. M. Silva. Iniciativa novas
oportunidades: teoria e práticas, (pp. 149158). Leiria, Lisboa: IPL, ANQEP.
Alcoforado, L. (2008). Competências, Cidadania e Profissionalidade: limites e desafios para a construção de um
modelo português de Educação e Formação de Adultos. Dissertação de Doutoramento. Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
Carré, P. & Caspar, P. (2001). Tratado das ciências e Técnicas da Formação. Lisboa: Instituto Piaget.
Chauvin, C. (2005). Concevoir un stage de formation. IssylesMoulineaux : ESF
Craig, R. (1996). The ASTD training and development handbook : a guide to human resource development. Nova
Iorque : McGrawHill.
Pineda, P. (2002). Pedagogia Laboral. Barcelona: Ariel.
Pineda, P. (2002). Gestión de la formación en las organizaciones. Barcelona : Ariel.
RoyLemarchand, G. (2007). Le management des compétences. IssylesMoulineaux

Mapa X  OBG OGF  Formação e Trabalho/Training and Work
6.2.1.1. Unidade curricular:
OBG OGF  Formação e Trabalho/Training and Work
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/ Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A Unidade Curricular de Formação e Trabalho tem como objectivo principal proporcionar aos mestrandos uma
reflexão em torno de questões relevantes no âmbito da formação e do trabalho.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to provide students with a reflection space about issues related to training and work.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Transformações históricosociais do significado atribuído ao trabalho
1.1. O trabalho nas sociedades préindustriais
1.2. O trabalho na sociedade industrial
1.3. O trabalho na sociedade pósindustrial
2. Centralidade do trabalho na vida das sociedades contemporâneas
3. Transição escolamundo do trabalho
3.1. Transições associadas ao trabalho
4. Modelos de desenvolvimento e de gestão de carreira
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4.1. Modelos desenvolvimentistas
4.2. Modelo sociocognitivo
4.3. Modelo desenvolvimentistacontextualista
4.4. Modelos construtivistas
4.5. Modelos emancipatórios
5. Balanços de competências
5.1. Portefolios
6. Projeto pessoal e projeto profissional.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Historical and social transformations of the meaning assigned to work
1.1. The work in preindustrial societies
1.2. The work in industrial society
1.3. The work in postindustrial society
2. Centrality of work in the life of contemporary societies
3. Transition from school to the world of work
3.1. Transitions associated with the work
4. Models of development and career development
4.1. developmental models
4.2. Sociocognitive model
4.3. Developmentalcontextual model
4.4. Constructivist models
4.5. Emancipatory models
5. Competency based models
5.1. Career portfolios
6. Personal and Occupational project
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos curriculares estão alinhados sequencialmente com os objectivos da disciplina
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are aligned in sequence with the pedagogical goals.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino são reflexivas e pretendem contribuir para uma análise crítica da problemática.
Avaliação: Exame
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and open discussion. Students’ oral presentations on relevant themes within the scope of the course.
Analyzing and discussing texts.
Assessment: exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são reflexivas e pretendem contribuir para uma análise crítica da problemática
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are reflexive and intend to develop a critical thinking over the theme.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
De Masi, D. (2000). O futuro do trabalho. Fadiga e ócio na sociedade pósindustrial. Rio de Janeiro: Editora José
Olympio.
Gonçalves, C. M., & Coimbra. J. L. (2000). Como construir trajectórias de vida em tempos de caos e
imprevisibilidade. In A. R. Sánches & M. V. Fernández (Eds.), O reto da converxencia dos sistemas formativos e
a mellora da calidade da formación. Actas do I Encontro Internacional de Galicia e Norte de Portugal de
Formación para o Traballo, Santiago de Compostela.
Patton, W. (2000). Changing career: the role of values. In A. Collin & R. Young (Eds.), The future of career (pp. 69
82). Cambridge, England: Cambridge University Press.
Sennet, R. (1998/2000). La corrosión del carácter. Las consequencias personales del trabajo en el nuevo
capitalismo (D. Najmías, Trad.). Barcelona: Editorial Anagrama.
Young, R. A., & Collin, A. (2004). Constructivism and social constructionism in career field. Journal of Vocational
Behavior, 64, 3, 373398.
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Mapa X  OBG  OGF  Organização e Gestão da Formação/ Organization and Management of Vocational Training
6.2.1.1. Unidade curricular:
OBG  OGF  Organização e Gestão da Formação/ Organization and Management of Vocational Training
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:
Não aplicável/ Not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular os estudantes devem reconhecer a importância da formação ao longo da vida
considerando tanto as vantagens pessoais e organizacionais como as exigências da socidade contemporânea.
Nesse sentido apontase como resultados de aprendizagem do estudante:
Identificar as principais razões que justificam a necessidade de formação ao longo da vida, nas sociedades
modernas;
Compreender as principais ideias e perspectivas que estão na base da formação pósinicial;
Compreender a formação como estratégia de conhecimento;
Identificar aspectos fundamentais do perfil e das funções do formador;
Perspetivar as caraterísticas das principais etapas na definição de programas de formação;
Dominar os aspectos fundamentais da planificação estratégica da formação;
Dominar os passos e os métodos da avaliação da organização da formação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this curricular unit students should recognize the importance of lifelong training considering both personal
and organizational advantages as well as the demands of contemporary society. Thus, we indicate the following
student learning outcomes:
Identify the main reasons justifying the need for lifelong training in modern societies;
Understand the main ideas and perspectives that underlie the postinitial training;
Understand training as strategy of knowledge;
Identify key aspects of the profile and functions of the trainer;
Envisage the characteristics of the main steps in the definition of training programs;
Master the fundamentals of training strategic planning;
Master the steps and methods of assessment of the organization of training

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A necessidade e a pertinência da formação:
a perspetiva das organizações;
a perspetiva da pessoa.
Condições gerais a atender ao organizar formação.
Tipos de formação
Estratégias para a gestão do conhecimento
Conhecimento e formação
Competências para agir e intervir em situação profissional
Gestão do conhecimento
Fases da organização da formação
Compreensão global dos conteúdos de organização e Gestão da formação.
Estruturação do ensinoaprendizagem e calendarização de atividades
Perfis e funções do educador/ formador
Planificação estratégica da formação
Avaliação da organização da formação
O desenvolvimento de programas de Educação/Formação
6.2.1.5. Syllabus:
The need and relevance of training:
the perspective of the organizations;
the personal perspective.
General Conditions to follow in order to organize training.
Types of training
Strategies for knowledge management
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Knowledge and training
Skills to act and intervene in a professional situation
Knowledge management
Steps of training organizing
Comprehensive understanding of organization and Training Management contents.
Structuring teaching and learning and the scheduling of activities
Profiles and roles of the educator / trainer
Strategic planning of training
Assessment of training organization
The development of education/training programs
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos anteriormente apresentados visam claramente promover o conhecimento sobre a pertinência, as
condições e as formas da organização e de gestão da formação. Deste modo, eles estão pensados para que o
estudante anteveja os principais aspetos que asseguram o controlo sobre a gestão de uma formação em
contexto laboral ou sob a orientação de alguns interesses organizacionais explicitados ou não anteriormente.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents presented above clearly aim to promote awareness on the relevance, the conditions and ways of
training organization and management. Thus, they are designed for the student to anticipate the main aspects
that ensure control over the management of training in a work context or under the supervision of some
organizational interests previously explicit or not
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretendese conciliar o método expositivo, para enquadramento e elucidação, com a utilização de práticas
pedagógicas fundadas em trabalho do estudante.Ao longo do decorrer da unidade de curricular,será
incentivada também a realização de trabalhos de revisão bibliográfica e/ou de investigação;a realização de
pequenos trabalhos relativos à matéria tratada nas aulas;a elaboração de questões sobre o conteúdo das
aulas;a realização de pequenas sínteses sobre os temas tratados.
A avaliação terá sempre dois ou mais momentos: por exemplo uma prova tipo exame e a elaboração de um
trabalho e será definida previamente com os estudantes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
We aim to combine the expository method for presentation and elucidation with the use of pedagogical practices
based on student work. Throughout the course of the curricular unit, it will also be encouraged the development
of review and/or research work; development of small works on the issues covered in class; preparing
questions about the content of the classes; performing small summaries on the issues covered.
Assessment will always consists of two or more moments: for example, an exam and the preparation of a
paper, and will be previously defined with student.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias expositivas baseadas na apresentação de informaçãosistematizada 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 e possibilitam o desenvolvimento
da sua capacidade de análise crítica e reflexiva.
A apresentação e/ou discussão trabalhos sobre as problemáticas enquadradas nos conteúdos programáticos
da unidade curricular promovem a participação dos estudantes e desenvolvimento de competências
transversais e de natureza mais prática.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expository methodologies based on a systematic and synthetic data presentation allow transmitting
knowledge in a rapid manner; the discussion of texts, excerpts from books and presentation of contents allow,
students, the acquisition of theoretical knowledge and enable the development of their capacity for critical and
reflective analysis.
The presentation and/or discussion of papers on the topics of the syllabus, promote student participation and
development of transversal and more practical skills.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Abbad, G. S. & BorgesAndrade, J. E. & Mourão, L. (2006). Planejamento instrucional em TD&E. In Treinamento,
Desenvolvimento e Educação em Organizações e Trabalho: fundamentos para a gestão de pessoas. Porto
Alegre: Artmed (pp. 289321).
Cardim, J. C. (2009). Gestão da Formação nas organizações. A formação na prática e na estratégia das
organizações. LisboaPorto: Lidel.
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Ferreira, A. I. e Martinez, L. F. (2008). Manual de diagnóstico e Mudança Organizacional. Lisboa:Editora RH.
Ketele, JM De e al (1994). Guia do Formador. Lisboa: Instituto Piaget.

Mapa X  OPÇÃO  Sociologia da Formação e Educação Não Formal/Sociology of Tarining and non formal education
6.2.1.1. Unidade curricular:
OPÇÃO  Sociologia da Formação e Educação Não Formal/Sociology of Tarining and non formal education
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Magalhâes Teixeira de Seixas
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/ not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade tem como principal objetivo contribuir para a aprendizagem crítica de novos saberes da
Sociologia da Formação e da Educação Não Formal, salientando outras realidades educativas além da
educação escolar.
Resultados de aprendizagem
Compreender a evolução histórica da educação não formal, no contexto das transformações sociais da
segunda metade do século XX;
Conhecer a multiplicidade de contextos, práticas e atores no campo da formação e da educação não formal
Compreender as dinâmicas de projectos de desenvolvimento local e a sua relação com processos formativos e
de educação não formal
Problematizar a relação entre educação não formal, formação e participação social.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit aims to contribute to critical learning of new knowledge in the field of Sociology of Training and Non
Formal Education, emphasizing other educational realities beyond school education.
Learning Outcomes
Understand the historical development of nonformal education in the context of social transformations of the
second half of the twentieth century;
Know the multiplicity of contexts, practices and actors in the field of training and nonformal education
Understand the dynamics of local development projects and their relationship to formative processes and non
formal education
Problematize the relationship between nonformal education, training, and social participation.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 A emergência de novos espaços e tempos de educação e de formação.
2 Processos de educação não formal e de formação ao longo da vida: contextos, práticas e atores
3 Educação não formal, formação, desenvolvimento e participação social. Desigualdades e exclusão no campo
da formação e da educação não formal.
6.2.1.5. Syllabus:
1  The emergence of new spaces and times of education and training.
2  Nonformal education and training throughout life: contexts, actors and practices
3  Nonformal education, training, development and social participation. Inequality and exclusion in the field of
training and nonformal education.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Esta unidade curricular tem como objetivos a aquisição de conhecimentos e de competências no domínio da
Sociologia da Formação e da Educação Não Formal. Os conteúdos fornecem o enquadramento teórico e
concetual para a aquisição dos principais conceitos e teorias na área promovendo a capacidade de análise
crítica e fundamentada e o desenvolvimento de competências de investigação e de intervenção .
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular units aims to provide knowledge acquisition and training skills in Sociology of Training and non
formal Education. The syllabus provide the theoretical and conceptual framework for the acquisition of key
concepts and knowledge of theories and approaches in educational policies, promoting the capacity for critical
analysis, and development of research and intervention skills in this area
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretendese conciliar o método expositivo com a utilização de práticas pedagógicas que promovam o trabalho
autónomo dos estudantes e a sua participação ativa no processo de aprendizagem, como a apresentação e
discussão de textos e de trabalhos individuais.
Avaliação:
Trabalho de investigação:(70%) e Outra:30% apresentação oral de trabalho individual sobre tema a definir.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture method associated with the use of pedagogical practices that promote independent work of students
and their active participation in the learning process, such as presentation and discussion of texts and individual
work .
Assessment:
Research work: (70%) and Other: 30% oral presentation of individual work on a theme to define.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias expositivas, a análise e discussão de textos, bem como a realização de trabalhos permitem a
aquisição de conhecimentos teóricos promovendo o desenvolvimento de competências cognitivas e a
capacidade de análise crítica e reflexiva dos estudantes. A realização e apresentação de trabalhos,
privilegiando um papel mais ativo dos estudantes, promovem o desenvolvimento de competências de
investigação e intervenção e de competências sociocomunicacionais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expository methodologies and subject’ debates provide knowledge acquisition promoting the development
of more conceptual, critical analysis and reflexive skills. The oral presentation of individual essays promote a
more active role of students and the development of research, intervention and sociocommunicational skills.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Afonso, A. (2003). A sociologia da educação e os contextos e processos educativos nãoescolares. Educação &
Linguagem, 8,3544.
Canário, R Org. (2007). Educação popular e movimentos sociais. Lisboa: Educa/UI&DCE.
Cavaco, C (2002). Aprender fora da escola. Percursos de formação experiencial. Lisboa: Educa.
Estevão, C. (2001). Formação, gestão, trabalho e cidadania. Contributos para uma sociologia crítica da
formação. Educação & Sociedade, 77,185206.
La Belle, T. (1982). Formal, nonformal and informal education: a holistic perspective on lifelong learning.
International Review of Education, XXVIII, 2, 158175.
Lima, L (2007). Educação ao longo da vida. Entre a mão direita e a mão esquerda de Miró. São Paulo: Cortez.
Lima, L, Org. (2006). Educação Não Escolar de Adultos. Braga: U EA. U M.
Palhares, J (2007). Os sítios de educação e socialização juvenis. Experiências e representações num contexto
nãoescolar. Educação, Sociedade & Culturas, nº27, pp. 109130.

Mapa X  OPÇÃO  Dinâmicas de Grupos em Formação/Group Dynamics and Training
6.2.1.1. Unidade curricular:
OPÇÃO  Dinâmicas de Grupos em Formação/Group Dynamics and Training
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Rosário carvalho Nunes Manteigas Moura Pinheiro
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Definirem e compreenderem os conceitos básicos e as teorias sobre as questões das dinâmicas e processos
de desenvolvimento dos grupos: Tipos de grupos, Papéis dos elementos dos grupos, Diversidade, Lideranças
de grupos, Comunicação nos Grupos, Tomadas de Decisão, Alianças e Subgrupos, Resolução de Conflitos
2.Conhecerem estratégias e exercícios para o desenvolvimento da participação e do empoderamento
(empowerment) dos grupos
3.Experimentarem através de exercícios práticos os processos dos grupos e reflectirem teoricamente sobre o
seu papel no desenvolvimento das dinâmicas dos grupos: Interdependência, Comunicação, Coesão,
Lideranças, Tomadas de decisão
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4.Desenvolverem capacidades para a observação e estudo de dinâmicas dos grupos
5.Desenvolverem competências de planeamento, implementação e avaliação de exercícios de dinâmicas de
grupo em diversos contextos educativos e formativos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 Define and understand the basic concepts and theories on the issues of the dynamics and processes of
development of groups: Types of groups, roles of members of the group, Goups' Diversity, Leadership,
Communication, Decision Making, Alliances and Subgroups , Conflict Resolution
2. Know strategies and techniques for developing participation and empowerment (empowerment) in groups
3. Experience through practical exercises group processes. Theoretically reflect on their role in the
development of group dynamics: Interdependence, Communication, Cohesion, Leadership, Decision making
4. Develop capacities for observation and study of group dynamics
5. Develop skills in planning, implementation and evaluation of exercises of group dynamics in diverse
educational and trainning settings
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Funcionamento e desenvolvimento de um grupo
2. O processo de aprendizagem nos grupos e em grupo
3. Grupos e processos de socialização: grupos primários, secundários e intermédios; dinâmicas grupais na
familia, na escola, na comunidade, no grupo de pares, no trabalho e no lazer
4. A Dinâmica de Grupo enquanto processo e conjunto metodológico de técnicas em Educação e Formação:
modelos para o seu planeamento e avaliação
5. A utilização dos Jogos e Dinâmicas: princípios, exigências, desafios, vantagens e desvantagens
6. Dinâmicas de Grupo em Educação e Formação: Diversas dinâmicas, para diversos participantes, com
diferentes objetivos
6.2.1.5. Syllabus:
1. Work and development of a group
2. The process of learning in groups and with groups
3. Groups and socialization processes: primary, secondary and intermediate groups; group dynamics in the
family, the school, the community, peer group, work and leisure
4. The Group Dynamics as a process and set of methodological techniques in Education and Trainning: planning
and evaluation models
5. The use of games and dynamics: Principles, requirements, challenges, advantages and disadvantages
6. Group Dynamics in Education and Trainning:. Several dynamics, for several participants with different goals
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular de Dinâmicas de Grupo em Educação e Formação visa propiciar aos participantes a
aquisição de conhecimentos sobre dinâmicas grupais, bem como o desenvolvimento de competências de
actuação como facilitadores de grupos.
Com esses objetivos ao longo do semestre pretende proporcionar aos participantes a formação em termos
teóricos e práticos nas áreas das (i) relações interpessoais, (ii) do desenvolvimento dos processos e dinâmicas
grupais e (iii) das dinâmicas de grupo enquanto técnicas de formação, animação e promoção do trabalho em
grupos e comunidades.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course unit of Group Dynamics in Education and Training aims to provide participants with the acquisition of
knowledge of group dynamics and the skills to act as group facilitators.
With these goals throughout the semester aims to provide participants with training in theoretical and practical
terms in the areas of (i) interpersonal relations, (ii) development of processes and group dynamics (iii) the group
dynamics as techniques of training, animation and promotion of work groups and communitys .
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
a)Exposição de temas/projetos por parte da docente, alunos e convidados
b)Leitura e comentário de textos
c)Exercícios práticos planeamento, execução e avaliação de dinâmicas de grupo
d)Tutorias presenciais e à distância para elaboração de portfólio or Project
Avaliação:
Final  exame;
Periódica  frequência (50%) + projeto (50%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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a) Exposure of topics / projects by the academic staff, students and guests
b) Read and comment texts
c) Practical training in group dynamics: planning, implementing and evaluation
d) Face to face tutorials or at distance for portfolio construction or projetc design
Assessment:
Final: Exam
Periodic . Midterm (50%) + project (50%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
No contexto de uma organização transdisciplinar e de trabalho de equipa as metodologias de ensino e didáticas
permitirão aos aos participantes a aquisição de conhecimentos sobre dinâmica grupal, bem como o
desenvolvimento de competências de actuação como facilitadores de grupos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the context of a transdisciplinary organization and teamwork the teaching methodologies will enable
participants to acquire knowledge about group dynamics and the skills to act as group facilitators.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barbosa, L. (1995). Trabalho e dinâmica dos pequenos grupos. Porto: Edições Afrontamento.
Beauchamp, A., Graveline, R. & Quiviger, C. (2001). Como animar um grupo. S. Paulo: Edicões Loyola.
Brown, R. (2002). Group processes: Dynamics within and between groups. Oxford : Blackwell.
Ferreira, J. et al. (1996). Psicossociologia das organizações. Alfragide: Mc.Graw Hill.
Fiske, J. (1993). Introdução ao estudo da comunicação. Porto: Edições ASA.
Forsyth, D. (1999). Group dynamics. Belmont, CA : Brooks/Cole.
Fritzen, S.F. (1988). Exercícios práticos de dinâmica de grupo. (1º e 2º Volume). Petrópolis: Vozes.
Gonçalves, A. M. & Perpétuo, S. (2007). Dinâmica de grupos na formação de lideranças. S. Paulo: Edições
Loyola.
Marra, M., & Fleury, H. (2008). Grupos. Intervenções socioeducativas e método sociopsicodramático. São Paulo:
Agora.
Rose, S. (1998). Group work with children and adolescents: Prevention and intervention in school and
community systems. Thousand Oaks: Sage

Mapa X  OPÇÃO  Educação Familiar /Family Education
6.2.1.1. Unidade curricular:
OPÇÃO  Educação Familiar /Family Education
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/ not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Contribuir para a formação inicial de profissionais de Educação Familiar, através de uma formação que os
introduza e sensibilize para problemáticas que lhes permitam, ao nível do prosseguimento de estudos
em Educação Familiarserem profissionais de Educação Familiar a diferentes níveis:
• docência; formação profissional; investigação;
•concepção, implementação, gestão e avaliação de programas de intervenção;
• coordenadores; assessores e elaboradores de pareceres;
• concepção de candidaturas a projectos que impliquem a componente da intervenção em Educação Familiar.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Contribute to the initial training of Family Education professionals, by means of a training that presents and
raises students’ awareness to issues which allow them, at the level of their continuation of studies to work in
this field at different levels:
teaching; vocational training; research;
design, implementation, management and assessment of Family Education intervention programs;
coordinators; advisers and opinion developers;
design applications to projects involving the component of intervention in Family Education.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. A Educação Familiar como intervenção socioeducativa com os pais (pai e mãe) e a criança.
1. A/s família/s no contexto sociohistórico e cultural do séc.XXI: papéis, desafios e necessidades.
2. O paradigma construcionista como enquadramento para a intervenção scioeducativa com famílias.
3. Enquadramento jurídico, social e político da Educação Familiar em Portugal.
4. Tipologias de Educação Familiar e Parental
5. O perfil profissional do Educador Parental.
II. Processos de intervenção socioeducativa com famílias: a promoção das competências
1. Intervenções de qualidade com grupos de pais.
2. Intervenções individuais de qualidade com pais.
3. Os websites e a Educação Parental.
III. A avaliação da Educação Parental
1. A avaliação de necessidades.
2. A avaliação do processo.
3. A avaliação da eficácia.
6.2.1.5. Syllabus:
I. Family Education as a socioeducational intervention with parents (father, mother) and children.
1. Families in social, historical and cultural context of the 21st Century: roles, challenges and needs.
2. The constructionist paradigm as a framework for social and educational interventions with families.
3. Legal, social and political framework of Family Education in Portugal.
4. Typologies of Family and Parenting Education.
5. Professional profile of the Parent or Family Educator.
II. Social and Educational Intervention Processes with families: promotion of competences
1. Quality interventions with groups of parents.
2. Quality individual interventions with parents
3. Websites and Parenting Education.
III. Parenting Education Assessment
1. Needs assessment.
2. Process assessment.
3. Efficacy assessment.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos contribuirão para a formação inicial de profissionais de Educação Familiar,
através da introdução e sensibilização para as seguintes problemáticas: Educação Familiar como intervenção
socioeducativa com os pais (pai e mãe) e a criança; Processos de intervenção socioeducativa com famílias: a
promoção das competências; A avaliação em Educação Parental. Estes conteúdos permitirão, ao nível do
prosseguimento de estudos preparar profissionais de Educação Familiar a diferentes níveis:
 docência; formação profissional; investigação;
 conceção, implementação, gestão e avaliação de programas de intervenção;
 coordenadores; assessores e elaboradores de pareceres;
 conceção de candidaturas a projetos que impliquem a componente da intervenção em Educação Familiar.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus will contribute to the training of professionals of Family Education, through the introduction and
awareness of the following issues: Family Education as socioeducational intervention with parents (father and
mother) and with the child; Processes of socioeducational intervention with families: promoting skills;
Assessment in Parental Education. This content will, in terms of further education allow students, at the level of
their continuation of studies to work in this field at different levels:
 teaching; vocational training; research;
 design, implementation, management and assessment of Family Education intervention programs;
 coordinators; advisers and opinion developers;
 design applications to projects involving the component of intervention in Family Education.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas contemplam a exposição oral e a discussão participada das temáticas do programa, suportadas pela
projeção de material visual pela docente. Prevêse ainda a apresentação de trabalhos pelos alunos e de
testumunhos de profissionais de Educação Familiar.
Avaliação:
Frequência (50%) + trabalho de investigação (30%) + trabalho de síntese (20%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes interchange oral exposition and participated discussion of the syllabus themes, supported by visual
projection material by teaching staff. Paper work's presentation by students an testimony of family educators.
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=51718131136476314540543f60a80ef5&formId=397faa9fe168ec0383e25464dc45…

59/113

29/12/2014

ACEF/1415/10197 — Guião para a autoavaliação

Assessment:
Midterm exam (505) + research work (30%) + synthesis work (20%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino permitem o aprofundamento das temáticas do programa e a discussão das suas
implicações teóricas e práticas, valorizando a compreensão dos principais conceitos e a sua transferência
para a intervenção socioeducativa junto da família. A utilização de artigos de investigação recentes e de
programas de intervenção no domínio da Educação Familiar permite a familiarização com este tipo de recurso
para a utilização de intervenções fundamentadas e da respetiva avaliação na prática profissional futura.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies allow the deepening of syllabus themes and the discussion of their theoretical and
practical implications, valuing the concepts understanding and its transfer for socioeducational intervention
near the family. The use of recent research articles and programs on Family Education domain allows the
familiarization with this kind of resource to conception of grounded interventions and respective evaluation in
future professional practice.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Almeida, A., et al (2012).Parent education interventions: Results from a national study in Portugal. The European
Journal of Developmental Psychology, 9 (1), pp.135149.
Baumrind, D.(1996).The discipline controversy revisited. Family Relations, 45 (4), 405414.
Bronfenbrenner, U., & Ceci, (1994).Nature–Nurture reconceptualized in developmental perspective: A
bioecological model. Psychological Review,101 (4),568–586.
Cruz, O. (2005).Parentalidade. Coimbra:Quarteto.
Doherty, W. (1995).Boundaries between parent and family education and family therapy: The levels of family
involvement model.Family Relations,44, 353358.
Ferry, L.(2008).Famílias: Amovos. Lisboa:Temas e Debates
Gaspar, M. (2005).Educação familiar como intervenção sócioeducativa: Porquês, para quem, como e por
quem?. Revista Portuguesa de Pedagogia, 39 (3), 6198
Gaspar, M. (2007).Programa de educação parental “Mais Família, Mais Criança”. Manual não publicado.FPCE
UC
Gaspar, M. (2008).Programa de educação parental

Mapa X  OPÇÃO  Educação, municípios e desenvolvimento local/Education, municipalities and local dev.
6.2.1.1. Unidade curricular:
OPÇÃO  Educação, municípios e desenvolvimento local/Education, municipalities and local dev.
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:
Não aplicável/ not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem por finalidade principal promover a reflexão fundamentada sobre a dimensão e a
capacidade da intervenção local no domínio da educação. Os resultados de aprendizagem devem ser os
seguintes:
Definir e caracterizar o âmbito da ação educativa e as suas manifestações nos domínios formal, nãoformal e
informal.
Definir diferentes conceitos de desenvolvimento situandoos no tempo.
Caraterizar desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano.
Definir autarquia na perspetiva da Administração e do Direito Público.
Indicar as principais disposições da Constituição da República Portuguesa sobre as autarquias.
Identificar e caraterizar diferentes períodos da relação dos municípios com a educação.
Apreciar diferentes mecanismos e instrumentos de planificação estratégica mos municípios.
Caracterizar as competências das autarquias no âmbito da educação.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit has the main purpose of promoting a reflection based on the size and capacity of local
intervention in education. Learning outcomes are the following:
To define and characterize the scope of educational action and its manifestations in nonformal, formal and
informal areas.
To define different development concepts situating them in time.
To characterize sustainable development and human development.
To define municipality in the perspective of Public Administration and Law.
To outline the main provisions of the Constitution of the Portuguese Republic on municipalities.
To identify and characterize different periods within the relation between municipalities and education.
To appreciate different mechanisms and instruments of strategic planning in municipalities.
To characterize the powers and competences of local municipalities in education.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Educação, sistema educativo e sistema escolar
 Centralização e descentralização e administração do sistema educativo
 Evolução do conceito de desenvolvimento.
 Desenvolvimento sustentável e Desenvolvimento Humano
 O percurso da intervenção municipal na Educação em Portugal até 1974
 As autarquias e a sua intervenção na educação no Portugal democrático.
 Organismos e instrumentos de planificação estratégica e de organização da educação nos municípios
 Projectos educativos e o desenvolvimento local.
 O desafio da Cidade Educadora e a possibilidade de centros cívicoeducativos.
 O poder local e a diversidade dos casos.

6.2.1.5. Syllabus:
Education, education system and school system
 Centralization and decentralization and administration of the education system
 Evolution of the concept of development.
 Sustainable Development and Human Development
 The course of municipal intervention in education in Portugal until 1974
 Local authorities and their intervention in education in democratic Portugal.
 Organizations and instruments of strategic planning and organization of education in the municipalities
 Educational projects and local development.
 The Challenge of the Educating City and the possibility of civiceducating centers.
 The local government and the diversity of cases.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tendo por finalidade principal da unidade curricular promover a reflexão sobre a dimensão e a capacidade da
intervenção local no domínio da educação, a definição dos conteúdos procura dar a informação mais relevante
sobre a administração municipal e sobre as competências e a disponibilidade das autarquias no âmbito da
educação bem como capacitar o estudante para uma análise crítica fundamentada sobre a ação das
instituições regionais e municipais no desenvolvimento local.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Since the main aim of the curricular unit is to promote reflection on the size and capacity of local intervention in
education, the definition of the contents seeks to provide the most relevant information about municipal
administration and about competences and availability of local municipalities in education, as well as to enable
students for a critical analysis based on the action of regional and municipal institutions in local development.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na unidade curricular farseá apelo a diversos métodos de ensino, merecendo destaque os métodos
expositivo e activo, sendo mobilizadas estratégias diversificadas de ensinoaprendizagem.
A avaliação terá sempre dois ou mais momentos: por exemplo uma prova tipo exame e a elaboração de um
trabalho e será definida previamente com os estudantes .
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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In the curricular unit various teaching methods will be considered, with emphasis on expository and active
methods, being used diverse strategies of teaching and learning.
Assessment will always consists of two or more moments: for example, an exam and the preparation of a
paper, and will be previously defined with student.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias expositivas baseadas na discussão de textos, excertos de livros e a exposição de conteúdos
permitem, aos estudantes, a aquisição de conhecimentos teóricos e possibilitam o desenvolvimento da sua
capacidade de análise crítica e reflexiva.
A elaboração e a apresentação e/ou discussão trabalhos sobre as problemáticas enquadradas nos conteúdos
programáticos da unidade curricular promovem a participação dos estudantes e desenvolvimento de
competências transversais e de natureza mais prática.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expository methodologies based on discussion of texts, excerpts from books and presentation of contents
allow, students’ acquisition of theoretical knowledge and enable the development of their capacity for critical
and reflective analysis.
The preparation and presentation and/or discussion of papers on the problematics that are part of the curricular
unit’s contents promote student participation and development of transversal and more practical skills.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Fernandes, A. Sousa (2005). Contextos da intervenção educativa local e a experiência dos municípios
portugueses. In Formosinho, J. et al. Administração da Educação – Lógicas burocráticas e lógicas de mediação.
Porto: Asa.
Ferreira, F. Ilídio (2005). O Local em Educaçãoanimação, gestão e parceria. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian.
Pinhal, João (2012). Os municípios portugueses e a educação. Treze anos de intervenções (19912003). Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Relatório do Desenvolvimento Humano 2013  A Ascensão do Sul: Progresso Humano num Mundo
Diversificado. Publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
http://www.un.cv/files/HDR2013%20Report%20Portuguese.pdf
Ribeiro, Arnaldo (2007). Governância municipal. Cidadania e governação nas câmaras municipais portuguesas.
Viana do Castelo: CER.
Villar, Mª B. Caballo(2001). A cidade Educadora de Organização e Intervenção Municipal. Lisboa: Instituto Piaget.

Mapa X  OPÇÃO  Formação pessoal e social das crianças e dos jovens/P. and social ed. of children and youth
6.2.1.1. Unidade curricular:
OPÇÃO  Formação pessoal e social das crianças e dos jovens/P. and social ed. of children and youth
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Filomena Ribeiro Fonseca Gaspar
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Não aplicável/ not applicable
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Domina o conceito de desenvolvimento pessoal e social em crianças e jovens
2. Conhece e aplica instrumentos de avaliação do desenvolvimento pessoal e social em crianças e jovens
3. Apropriase de métodos e técincas de promoção do desenvolvimento pessoal e social em crianças e jovens
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Dominate the concept of personal and social development in children and youth
2. Knows and applies tools to assess the personal and social desenvolviento in of children and youth
3. Appropriates tools and methods of promoting personal and social development in children and youth
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I. Formação Pessoal e Social de Criança
1.Desenvolvimento pessoal e social na 1ª infância
A vinculação e as trajectórias de desenvolvimento
A situação estranha na avaliação da vinculação
O papel do pai
A creche como contexto promotor de desenvolvimento pessoal e social
2.Desenvolvimento pessoal e social em idade préescolar
As trajectórias de desenvolvimento do comportamento antisocial
O currículo em educação préescolar como promotor de desenvolvimento pessoal e social: estudos
longitudinais
A avaliação do desenvolvimento pessoal e social em idade préescolar
4. Desenvolvimento pessoal e social em idade escolar
Escolas protectoras e promotoras de bemestar
A relação famíliaescola
Módulo II. Formação Pessoal e Social de Jovens

6.2.1.5. Syllabus:
Module I. Personal and Social Education of Children
1. Personal and social development in children
Attachment and development
The strange situation in the evaluation of attachment
The role of the father
The daycare centres as a promoter of social context and personal development
3. Personal and social development in preschool
The developmental trajectories of antisocial behavior
The curriculum for preschool education as a promoter of personal and social development: longitudinal studies
The assessment of personal and social development in preschool
4. The personal and social development at school age
Schools and wellness
The familyschool relationship
Module II. Personal and Social Education of Youth
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tendo em consideração que a unidade curricular visa dotar os estudantes de competências no domínio da
formação pessoal e social das crianças e dos jovens, da sua avaliação e da intervenção para a sua promoção,
os conteúdos abordados contemplam diversas perspetivas teóricas no âmbito da formação pessoal e social de
crianças e jovens
e modelos e perspetivas internacionais nesta área de investigação e de intervenção.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering that the course aims to equip students with skills in personal and social development of children
and young people and their assessment and intervention to promote it, the content covered include different
theoretical perspectives in the context of personal training and share of children and young and international
perspectives and models in this area of research and intervention.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas contemplam a exposição oral e a discussão participada das temáticas do programa, suportadas pela
projeção de material visual e audiovisual pelas docentes. Prevêse ainda a apresentação de trabalhos pelos
alunos e de testemunhos de profissionais de intervenção na formação pessoal e social de crianças e jovens.
Avaliação:
Projecto (70%) + trabalho de síntese (30%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes include oral exposure and participatory discussion of the thematic program, supported by the
projection of visual and audiovisual material by teaching staff. It is also expected the presentation by students
and by professionals of projetcs in the field of intervention in personal and social development of children and
youth.
Assessment:
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Project (70%) + synthesis work (30%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino permitem o aprofundamento das temáticas do programa e a discussão das suas
implicações teóricas e práticas, valorizando a compreensão dos principais conceitos e a sua transferência
para a avaliação e intervenção junto das crianças e jovens. A utilização de artigos de investigação recentes e
de programas de intervenção no domínio da formação pessoal e social de crianças e jovens permite a
familiarização com este tipo de recursos
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies allow the deepening of syllabus themes and the discussion of their theoretical and
practical implications, valuing the concepts understanding and its transfer for intervention near the children and
youth. The use of recent research articles and programs on the field allows the familiarization with this kind of
resources
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Lopes, J., Rutherford, R., Cruz, M., Mathur, S., Quinn, M. (2006). Competências sociais: Aspectos
comportamentais e de aprendizagem. Braga: Psiquilibrios.
Marzocchi, G., Capron, C., Di Pietro, M., Tauleria, E., Duyme, M., Frigerio, A., Gaspar, M., Hamilton, H., Pithon, G.,
Simões, A., & Thérond, C. (2004). The use of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in the Southern
European countries. European Child an Adolescent Psychiatry (Suppl
Pinheiro, M., & Ferreira, J. (2005). Motivação para o contacto social em jovens: Um estudo com a Escala de
Orientação Interpessoal. In C. Vieira et al. (Eds). Ensaios sobre o Comportamento Humano: Do diagnóstico à
intervenção contributos nacionais e internacionais , 269  302. Coimbra: Almedina.
Pinheiro, M. R. (1998). (Re)Pensar o menor adolescente: Contributos para o seu desenvolvimento e
(re)educação. In O direito de menores reforma ou revolução, 91  104. . Lisboa: Edições Cosmos

Mapa X  Seminário de orientação e acompanhamento de Investigação/Monitoring and Orientation Seminar R.
6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário de orientação e acompanhamento de Investigação/Monitoring and Orientation Seminar R.
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 ministram unidades curriculares no Mestrado, orientadores de estágios ou
dissertações.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como principal objetivo assegurar a formação e o acompanhamento conveniente à
elaboração e concretização do projeto de investigação ou de intervenção e da redação da dissertação de
Mestrado. O acompanhamento, direcionado de acordo com cada projeto, visa garantir a aquisição de
conhecimentos e de competências, que possibilitem a realização de uma investigação científica ou projeto de
intervenção eticamente corretos e exequíveis dentro do tempo previsto.
Competências específicas:
fundamentar teoricamente um projeto de investigação ou de intervenção
utilizar de forma adequada metodologias e técnicas de intervenção e de investigação;
conhecer os procedimentos éticos associados à intervenção em educação
Competências transversais
comunicar de forma rigorosa e clara com a comunidade científica e educativa e com a sociedade em geral
saber trabalhar em equipa.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to provide trainining and proper supervision for the development and execution of the
reserach or intervention project and the writing of the Master´s thesis. Monitoring is carried out according to
each project, and aims to ensure the acquisition of knowledge and competences that enable the realization of a
scientific research or intervention project, ethically correct and feasible within the time.
Specific competences:
 theoretically support a research or intervention project
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 Make appropriate use of methodologies and intervention and research techniques in education;
 Aware of the ethical procedures associated with scientific research and intervention in education;
Transversal competences:
 Communicate accurately and clearly with the scientific and educational community and society in general,
using various media
know how to work as a team
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Dada a natureza desta unidade curricular, os seus conteúdos estão intrinsecamente associados às
actividades, interesses e opções de cada estudante
Definição de normas e procedimentos gerais para a realização da tese
Elaboração do projeto de investigação
Acompanhamento do processo de investigação
Apoio à resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas
Acompanhamento da elaboração da dissertação.
Preparação da apresentação pública do trabalho final.
6.2.1.5. Syllabus:
Given the nature of this unit, its contents are intrinsically linked to the activities and interests of each student
options.
Definition of general standards and procedures for conducting the thesis
Preparation of the research project
Monitoring the research process
Support for problem solving and clarification of doubts
Monitoring the writing of the master’s thesis
Preparation of public presentation of the final work
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo o objectivo da unidade curricular proporcionar orientação aos estudantes no seu processo de
investigação, os conteúdos programáticos propostos começam por definir as áreas de trabalho, fornecendo de
seguida uma apresentação das principais ferramentas e a definição das diversas etapas que o estudante
deverá prosseguir para atingir esse objectivo, estando assegurada, deste modo a coerência com os objectivos
propostos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Since the purpose of curricular unit to provide guidance to students in their research process, the proposed
syllabus begins by defining work areas, providing then a presentation of key tools and the definition of the
various steps that the student should pursue to achieve this objective and are ensured thus consistency with
the proposed objectives.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para alcançar o principal objetivo desta unidade curricular são utilizadas metodologias diversas, das quais
destacamos o acompanhamento tutorial e a apresentação pelos alunos do trabalho em progresso.
Avaliação:
100% (Acompanhamento e supervisão do trabalho.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
To achieve the main objective of this curricular unit several methodologies are used, of which we highlight the
tutorial supervision and student presentations of worksinprogres.
Assessment:
100%  Monitoring and supervision of the work)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O seminário procura proporcionar reflexão e acompanhamento sobre o andamento da dissertação ou do
estágio de modo a promover a consolidação de conhecimentos e a aquisição e desenvolvimento de
competências analíticoreflexivas e operativas. de acordo com o projecto pessoal do estudante.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The seminar sought to provide reflection and monitor the progress of the dissertation or internship in order to
promote the consolidation of knowledge and the acquisition and development of analyticalreflective and
operational skills. according to the personal project of the student.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dado o cariz da unidade curricular, a bibliografia dependerá dos temas a abordar pelos alunos|Given the nature
of this curricular unit does the bibliography will depend on the topics addressed by students

Mapa X  Dissertação/Thesis
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação/Thesis
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 do Ciclo de Estudos que sejam orientadores de dissertações.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objetivo desta unidade curricular é a elaboração de uma dissertação de mestrado sob a orientação
de um docente, proporcionando aos mestrandos a aquisição de competências necessárias à condução de um
projeto de investigação na área da gestão da formação ou da administração educacional.
Competências específicas:
 utilizar de forma adequada metodologias e técnicas de investigação em educação;
 dominar a escrita científica e os procedimentos associados à publicação de artigos científico;
 conhecer os procedimentos éticos associados à investigação científica em educação;
Competências transversais:
 comunicar de forma rigorosa e clara com a comunidade científica e educativa e com a sociedade em geral,
utilizando diversos suportes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective of this curricular unit is the development of a master's thesis under the guidance of a
teacher, providing postgraduate students to acquire competences needed to conduct a research project in the
area of management training or educational administration.
Specific competences:
 Make appropriate use of methodologies and research techniques in education;
 Master the scientific writing and the procedures associated with the publication of scientific articles;
 Aware of the ethical procedures associated with scientific research in education;
Transversal competences:
 Communicate accurately and clearly with the scientific and educational community and society in general,
using various media.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O programa será estabelecido pelo(s) orientador(es) da dissertação em função do tema na área da Gestão da
Formação ou da Administração Educacional e do objecto de investigação.
6.2.1.5. Syllabus:
The program will be set by the (s) supervisor (s) on the basis of the dissertation topic in the Management
Training or Educational Administration and the area to be investigated.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O trabalho final do mestrado pressupõe o desenvolvimento das competências expressas por via de um
trabalho autónomo dos mestrandos devidamente supervisonado por docentes doutorados. Através deste
trabalho continuado de supervisão os mestrandos ficam igualmente preparados para avançar para formas
mais complexas de investigação (como as exigidas num 3º Ciclo), bem como para elaborarem relatórios
fundamentados sobre questões inerentes à gestão da formação ou da administração educacional.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The master's final work pressupposes the development of the competencies expressed via an autonomous
work of the master's students properly supervised by PhD teachers.This way, the progress of the Master
students is monitored, being equally adjusted the several necessary supports. Through this continued
supervision work master students are equally prepared to progress to more complex research stages (as the
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3rd cycle), as well as to elaborate well based reports about the questions inherent to management training or
educational administration.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Acompanhamento tutorial pelo orientador ao longo do processo de preparação da dissertação de mestrado,
podendo este englobar as seguintes componentes:
1)Participação em seminários que contribuam para actualização da temática a tratar;
2) Colaboração em projectos de investigação a que o orientador esteja associado.
A avaliação da dissertação é a que está prevista no regulamento do mestrado em gestão da formação e
administração educacional .
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Tutorial supervision by the supervisor throughout the whole master thesis preparation process, and these may
encompass the following formative components:
1) Participation in seminars which contribute to the updating of the themes under study;
2) Collaboration in investigation projects to which the supervisor is associated;
100% Assessment of the dissertation is that provided for in the regulation of Masters in management training or
educational administration
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias previstas permitem desenvolver competências de investigação, estimular e fundamentar a
reflexão crítica sobre o objeto de estudo, bem como promover competências argumentativas e expositivas e a
aquisição de conhecimentos aprofundados, essenciais a um nível de estudos pós graduado.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies provided allow to develop research skills, encourage and support critical reflection
on the object of study, as well as promote argumentative and expository skills and acquiring indepth
knowlegde, essential to a level of post graduate studies .
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Não se aplica/ Does not apply.

Mapa X  Estágio relatório de estágio/Internship and internship report
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estágio relatório de estágio/Internship and internship report
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 do Ciclo de Estudos que sejam orientadores de estágios
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta uc visa proporcionar a aquisição de conhecimentos e competências de análise e intervenção, em
diferentes contextos, bem como competências transversais instrumentais, possibilitando ao estudante uma
iniciação profissional. Pressupõe a integração do estudante numa instituição de acolhimento, desenvolvendo
tarefas em diversas áreas funcionais ou um projeto de intervenção específico, de interesse reconhecido pela
instituição, sob a orientação de um docente e de um supervisor da instituição.
Competências específicas
conceber, planificar, executar e avaliar projetos, programas e atividades, em diversas modalidades, na área.
utilizar de forma adequada metodologias e técnicas de intervenção e de investigação em educação;
elaborar um relatório fundamentado e rigoroso
conhecer os procedimentos éticos associados à intervenção em educação
Competências transversais
comunicar de forma clara com a comunidade científica e educativa e com a sociedade em geral
saber trabalhar em equipa.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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This uc aims to provide the acquisition of knowledge and competences of analysis and intervention in different
contexts, as well as instrumental transversal skills, allowing the student a professional initiation. The internship
requires the integration of the student in the host institution, developing tasks in several functional areas or a
specific intervention project of interest recognized by the institution, under the guidance of a teacher and a
supervisor of the institution.
specific competences
 develop, plan, execute and evaluate projects, programs and activities in various forms, in the area.
make appropriate use of methodologies and intervention techniques and research in education;
 write an informed and rigorous report
know the ethical procedures associated with the intervention in education
transversal competences
communicate clearly with the scientific and educational community and society in general
know how to work as a team.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O programa será estabelecido pelo(s) orientador(es) do estágio e relatório de estágio em função da área da
Gestão da Formação ou da Administração Educacional e do projeto de intervenção.
6.2.1.5. Syllabus:
The program will be set by the (s) supervisor (s) of the internship and the internship report on the basis of the
area in the Management Training or Educational Administration and the intervention project.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos, definidos de acordo com o projeto de intervenção, permitem cumprir os objetivos
da unidade curricular, na medida em que:
1) Preparam o aluno para a realização do estágio profissional;
2) Capacitam o aluno com ferramentas para o bom desempenho no estágio e correta elaboração do relatório de
estágio;
3) Permitem um apoio constante ao aluno, durante todo o processo de estágio .
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus, defined according to the intervention project, allow fulfilling the objectives of this uc, to the extent
that:
1) Prepare the student for the completion of the internship;
2) Empower the student with tools to perform well during the internship and correct preparation of the internship
report;
3) Allow a constant student support throughout the internship.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Acompanhamento tutorial dos mestrandos ao longo do processo de estágio e de preparação do relatório de
estágio, podendo incluir a participação em colóquios/seminários e atividades consideradas relevantes.
A avaliação do relatório de estágio é a que está prevista no regulamento do mestrado em gestão da formação e
administração educacional.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Tutorial supervision by the supervisors during the internship and throughout the whole internship report
preparation process, which may include participation in conferences / seminars and activities considered
relevant.
The evaluation of the internship report is that provided for in the regulations of Masters in management training
and educational administration
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 unidade curricular (a aquisição de competências necessárias à
condução orientada de uma intervenção nas áreas da Gestão da Formação ou da Administração Educacional),
são utilizadas metodologias diversas, das quais destacamos o acompanhamento tutorial. Desta forma, o
progresso dos mestrandos é monitorizado, sendo ajustadas as diversas formas de apoio necessárias. Através
deste trabalho continuado de supervisão os mestrandos ficam igualmente preparados para avançar para
formas mais complexas de intervenção, bem como para elaborarem relatórios fundamentados sobre questões
inerentes à Gestão da Formação ou da Administração Educacional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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To achieve the main objective of this uc (the acquisition of skills necessary for conducting a intervention project
in the areas of Training Management or Educational Administration), several methodologies are used, of which
we highlight the tutorial supervision. This way, the progress of the Master students is monitored, being equally
adjusted the several necessary supports. Through this continued supervision work, Master students are also
prepared to progress to more complex forms of intervention, as well as to elaborate well based reports on
issues related to Training Management or Educational Administration
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Não se aplica/ Does not apply

Mapa X  Seminário de orientação e acompanhamento de Estágio/ Monitoring and Orientation Seminar Internship
6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário de orientação e acompanhamento de Estágio/ Monitoring and Orientation Seminar Internship
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 ministram unidades curriculares no Mestrado, orientadores de estágios ou
dissertações
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como principal objetivo assegurar a formação e o acompanhamento conveniente à
elaboração e concretização do projeto de investigação ou de intervenção e do relatório de estágio. O
acompanhamento, direcionado de acordo com cada projeto, visa garantir a aquisição de conhecimentos e de
competências, que possibilitem a realização de uma investigação científica ou projeto de intervenção
eticamente corretos e exequíveis dentro do tempo previsto.
Competências específicas:
fundamentar teoricamente um projeto de investigação ou de intervenção
utilizar de forma adequada metodologias e técnicas de intervenção e de investigação;
conhecer os procedimentos éticos associados à intervenção em educação
Competências transversais
comunicar de forma rigorosa e clara com a comunidade científica e educativa e com a sociedade em geral
saber trabalhar em equipa.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to provide trainining and proper supervision for the development and execution of the
reserach or intervention project and the internship’s report. Monitoring is carried out according to each project,
and aims to ensure the acquisition of knowledge and competences that enable the realization of a scientific
research or intervention project, ethically correct and feasible within the time.
Specific competences:
 theoretically support a research or intervention project
 Make appropriate use of methodologies and intervention and research techniques in education;
 Aware of the ethical procedures associated with scientific research and intervention in education;
Transversal competences:
 Communicate accurately and clearly with the scientific and educational community and society in general,
using various media
know how to work as a team
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Dada a natureza desta unidade curricular, os seus conteúdos estão intrinsecamente associados às
actividades, interesses e opções de cada estudante
Definição de normas e procedimentos gerais do estágio
Elaboração do estágio
Acompanhamento do processo de implementação das actividades de estágio
Apoio à resolução de problemas e esclarecimento de dúvidas
Acompanhamento do relatório de estágio.
Preparação da apresentação pública do trabalho final
.
6.2.1.5. Syllabus:
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Given the nature of this unit, its contents are intrinsically linked to the activities and interests of each student
options.
Definition of general standards and procedures for conducting the thesis or Internship
Preparation of the internship project
Monitoring the implementation process of internship activities
Support for problem solving and clarification of doubts
Monitoring the preparation of the internship report
Monitoring the internship report
Preparation of public presentation of the final work

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo o objectivo da unidade curricular proporcionar orientação aos estudantes no seu processo de
investigação, os conteúdos programáticos propostos começam por definir as áreas de trabalho, fornecendo de
seguida uma apresentação das principais ferramentas e a definição das diversas etapas que o estudante
deverá prosseguir para atingir esse objectivo, estando assegurada, deste modo a coerência com os objectivos
propostos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Since the purpose of curricular unit to provide guidance to students in their research process, the proposed
syllabus begins by defining work areas, providing then a presentation of key tools and the definition of the
various steps that the student should pursue to achieve this objective and are ensured thus consistency with
the proposed objectives.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para alcançar o principal objetivo desta unidade curricular são utilizadas metodologias diversas, das quais
destacamos o acompanhamento tutorial e a apresentação pelos alunos do trabalho em progresso.
Avaliação:
100%  Acompanhamento e supervisão do trabalho.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
To achieve the main objective of this curricular unit several methodologies are used, of which we highlight the
tutorial supervision and student presentations of worksinprogres.
Assessment:
100%  Monitoring and supervision of the work
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O seminário procura proporcionar reflexão e acompanhamento sobre o andamento da dissertação ou do
estágio de modo a promover a consolidação de conhecimentos e a aquisição e desenvolvimento de
competências analíticoreflexivas e operativas. de acordo com o projecto pessoal do estudante.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The seminar sought to provide reflection and monitor the progress of the dissertation or internship in order to
promote the consolidation of knowledge and the acquisition and development of analyticalreflective and
operational skills. according to the personal project of the student.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dado o cariz da unidade curricular, a bibliografia dependerá dos temas a abordar pelos alunos|Given the nature
of this curricular unit does the bibliography will depend on the topics addressed by students .

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
As metodologias utilizadas, como se pode constatar através da análise das fichas de unidade curricular (FUC),
respeitam os objetivos traçados para o CE e assumem uma grande diversidade, envolvendo a exposição oral
de conteúdos, a análise e discussão de artigos, textos e vários materiais didáticos, bem como metodologias
que implicam a realização de trabalhos de síntese e de investigação quer em grupo quer individuais. A
adequação das metodologias de ensino aos objetivos são, para cada uc, expressas na respetiva ficha da
unidade curricular em campos definidos para o efeito.
A coerência e adequação das metodologias adotadas são monitorizadas através do SGQP, nomeadamente por
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intermédio dos indicadores: “Clareza dos programas, objectivos pedagógicos e critérios de avaliação” e
“Clareza e adequação dos métodos de avaliação”.
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The methodologies used, as can be confirmed by examining the curricular unit sheets, follow the goals set for
the SC, and assume a wide variety including oral presentation of contents, analysis and discussion of articles,
texts and various teaching materials, articulated with methodologies that involve solving practical exercises,
working in group or individually. The adequacy of teaching methodologies to the goals is mentioned for each unit
in the respective sheet, in the fields defined for this purpose.
The consistency and adequacy of the methodologies chosen are monitored by the SGQP, in particular through
the indicators “Clarity of programs, pedagogical objectives and evaluation criteria” and “Clarity and
appropriateness of assessment methods”.
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS.
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 nº69/2005).
A verificação da carga média de trabalho dos estudantes é feita recorrendo aos inquéritos pedagógicos
preenchidos pelos estudantes e pelos docentes, no final de cada semestre. Em cada um destes inquéritos
existem questões sobre o esforço realizado em cada unidade curricular (Indicador: “Adequação da carga de
esforço exigida”) permitindo, deste modo, aferir se a carga média de trabalho é adequada aos ECTS previstos.
Tendo em conta os resultados recolhidos em 2013/2014 e no que se refere às respostas dos estudantes, o
indicador mencionado, avaliado em 4 níveis – Ligeiro(L); Adequado(A); Moderadamente Pesado(MP);
Excessivo(E) – teve a seguinte distribuição: 2%L; 82%A; 10%MP; 4%E (1.ºS). Por conseguinte, a carga de
esforço foi considerada adequada pela maioria dos estudantes e docentes.
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS.
The definition of the number of credits for each unit follows the guidelines recommended in the Regulation for
the Application of the Curricular Credits System to the UC Courses (Senate resolution no. 69/2005).
The verification of the average load of the students’ work, it is done based on the educational surveys filled in by
students and professors at the end of each semester. In each of these surveys there are questions about the
efforts made in each curricular unit(indicator “Adequacy of required effort load”) thus, allowing to measure if the
average workload is appropriate to the foreseen ECTS. Considering the results collected in 2013/2014 and
regarding students, the mentioned indicator, assessed in 4 levels : Light (L); Adequate (A); Moderately Heavy
(MH) ; Excessive ( E)  had the following distribution of answers : 2% L; 82% A; 10% MH; 4% E (1st S). Therefore,
the load effort was considered adequate by most students and professors.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.
A avaliação da aprendizagem dos estudantes obedece ao que se encontra estipulado no Regulamento
Pedagógico da UC e nas Normas de Avaliação da FPCEUC, estando previstas duas modalidades de avaliação:
avaliação periódica e avaliação final.
Cabe ao estudante a escolha da modalidade que se ajuste aos seus objetivos, devendo esta informação
constar da plataforma informática. O docente apresenta, no início de cada edição da uc, os critérios de
avaliação e o tipo de provas a realizar, informação esta registada na ficha de edição disponível na aplicação
informática.
O acompanhamento tutorial por parte do docente possibilita a monitorização e o apoio direcionado, identificando
problemas e propondo orientações de trabalho.
A verificação deste aspeto é aferida pelos resultados dos inquéritos pedagógicos através do indicador:
“Clareza e adequação dos métodos e critérios de avaliação” .
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes.
The assessment of student learning is defined by the Pedagogical Regulation of the UC and the Assessment
Guidelines of the FPCEUC, being foreseen two evaluation modalities: periodic and final.
Students must choose the modality that better fits their purposes, and this information must be registered in the
IT platform. As far as Professors are concerned, at the beginning of each unit they present the evaluation
criteria and the type of assessment tasks to be carried out, being this information registered in the edition file
available in the IT application.
In addition, the tutorial monitoring by the Professor allows a more individualized monitoring and targeted
support, identifying weaknesses and proposing further work procedures.
The verification of this aspect is measured by the results of educational surveys through the indicator: “Clarity
and appropriateness of the methods and evaluation criteria” .
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
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Por solicitação dos docentes de diversas unidades curriculares, os estudantes apresentam trabalhos que
envolvem pesquisa bibliográfica, revisão de literatura e reflexão crítica, contribuindo assim para o
desenvolvimento de uma cultura de investigação científica.
As unidades curriculares do 2.º ano, nomeadamente o seminário de orientação e acompanhamento e a
dissertação constituem meios potencializadores da integração dos estudantes na investigação, verificandose
ainda uma articulação entre os temas dissertações dos mestrandos e as linhas e/ou projetos de investigação
Para além disso, os estudantes são convidados a participar nas reuniões científicas/congressos realizados na
Faculdade no decurso do ano, constituindo uma iniciação à participação dos estudantes nas dinâmicas de
Investigação Científica.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
Following the request of various curricular units’ professors, students present papers that involve a
bibliographical research, literature review and critical reflection, thereby contributing to a first approach to
scientific research.
The curricular units of the 2nd year, namely the guidance and monitoring seminar and the dissertation are
enhancers for the integration of students in research, and there is also a connection among the themes of
dissertations and the lines and/or research projects.
In addition, students are invited to participate in scientific meetings/congresses held at the Faculty during the
year, providing an introduction to student participation in scientific research dynamics.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
N.º diplomados
N.º diplomados
N.º diplomados
N.º diplomados
N.º diplomados

/ No. of graduates
em N anos / No. of graduates in N years*
em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years
em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years
em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years

2011/12
10
5
5
0
0

2012/13
7
0
7
0
0

2013/14
2
1
0
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.
O ciclo de estudos apresenta uma elevada taxa de sucesso escolar em todas as áreas científicas que o
compõem e em todas as unidades curriculares que constituem o 1.º ano. Tendo em conta os dois últimos anos
verificase que as taxas de reprovação são nulas e a média de classificações nas diferentes unidades
curriculares se situa em 16 e 16,2.
Verificase ainda que, de acordo com os dados referentes a 2013/2014, não existirem diferenças expressivas
entre as várias áreas – Direito; Ciências da Educação e Gestão.
A média das classificações nas unidades curriculares oscila: entre 13,33 (Avaliação Institucional e Gestão da
Qualidade – esta uc apresenta um desvio padrão de 2,6, o que permite mencionar que há variação entre as
várias classificações dos estudantes) e 18 (Formação e Trabalho), no que diz respeito ao ano 2013/2014 e entre
13,88 (Gestão Organizacional – desvio padrão 2,19) e 19 – Formação e trabalho, no que se refere a 2012/2013.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.
The study cycle has a high academic success rate in all scientific areas and in all the curricular units of the 1st
year. Considering the last two years we realize that the failure rates are zero and the average ratings in the
different curricular units are located in 16 and 16.2.
It can also be noticed that, according to data from 2013/2014, there are no significant differences between the
various areas  Law; Education Sciences and Management.
The average grade in the curricular units varies: between 13.33 (Institutional Assessment and Quality
Management  this unit has a standard deviation of 2.6, allowing to mention that there is variation among the
students’ classifications) and 18 (Training and Work) regarding the academic year 2013/2014, and 13.88
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=51718131136476314540543f60a80ef5&formId=397faa9fe168ec0383e25464dc45…

72/113

29/12/2014

ACEF/1415/10197 — Guião para a autoavaliação

(Organizational Management  standard deviation of 2.19) and 19  Training and Work, in relation to 2012/2013.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de
melhoria do mesmo.
Tal como foi mencionado no campo anterior, a parte curricular deste CE tem revelado um elevado sucesso
escolar, no entanto, a coordenação está atenta à ocorrência de possíveis desvios, bem como às áreas de
estudo em que os estudantes têm mais dificuldades, levando a cabo ações que permitam perceber as causas
dessas dificuldades. Estas ações permitem ao corpo docente a adequação dos conteúdos programáticos e das
metodologias de ensino às dificuldades manifestadas.
No que se refere às unidades curriculares do 2.º ano, designadamente à dissertação, verificase que a maioria
dos estudantes demora mais do que 1 ano para realizar com sucesso esta unidade curricular.
Tal facto decorre da condição de estudantetrabalhador da maioria dos mestrandos, o que vem merecendo
alguma atenção por parte do coordenador e dos orientadores.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
As mentioned in the previous field, the curricular part of this SC has revealed a high academic success,
however, As mentioned in the previous field, this SC has a academic success rate, however, the coordination
pays attention both to possible deviations and to the study areas that students find more difficult, taking
measures that allow to understand the causes of these difficulties. These actions allow the professors to foster
the adequacy of the contents and teaching methods to the expressed difficulties.
Concerning the 2nd year units, namely the dissertation, it seems that most students take more than one year for
the successful achievement of this unit.
This situation results from the fact that the majority of the master students also work, which has been deserving
the coordinator and supervisors’ attention.

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

75
25
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).
A maioria dos docentes deste CE pertence ao Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da UC 
CEIS20 (com classifação de Muito bom na última avaliação) integrando mais especificamente o GRUPOEDE
(Grupo de Políticas e Organizações Educativas e Dinâmicas Educacionais) cujo investigador responsável é o
coordenador do MGFAE. O GRUPOEDE, orientado para a investigação em domínios variados no âmbito das
Ciências da Educação tem associada as seguintes linhas de investigação: Políticas e Organizações
Educativas; Educação Social e Formação de Adultos, Cidadania e Emprego; Educação, Território e
Desenvolvimento Local Sustentado; Práticas Educativas e Formação de Professores; História da Educação,
Património e Cultura.
Referese ainda a integração de uma percentagem expressiva do corpo docente em outros Centros de
investigação da UC, nomeadamente Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento Vocacional e Social, o
Centro de Estudos Sociais e o Instituto Jurídico da FDUC.
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if
applicable).
Most professors from this SC develop their research around the Interdisciplinary Studies Center of the
Twentieth Century, University of Coimbra  CEIS20 (assessed with Very Good in the last assessment),
integrating more specifically the GRUPOEDE (Group of Policies and Educational Organizations and Educational
Dynamics) whose principal researcher is the MTMEA coordinator. The GRUPOEDE, oriented to research in
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various fields within the framework of Education Sciences promotes the following lines of research: Educational
Policies and Organizations; Social Education and Adult Training, Citizenship and Employment; Education,
Territory and Local Sustainable Development; Educational Practices and Teacher Training; History of
Education, Heritage and Culture.
Several professors of this study cycle are also part of other research centers at the UC such as the Institute of
Cognitive Psychology, Vocational and Social Development, Centre for Social Studies and the Legal Institute of
FDUC.
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/397faa9fe168ec0383e25464dc455249
7.2.3. Maparesumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/otherscientificpublication/formId/397faa9fe168ec0383e25464dc455249
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 mestrado 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 master develop, in the surrounding community, various scientific and technological
activities that promote the 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
instituição acolhedora e/ou parceira de diversos projetos científicos os quais envolvem a equipa docente do
presente ciclo de estudos. De entre esses projetos, alguns com financiamento internacional, citamse, 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 professors of this SC. Among these
projects, some with international financing, we refer, for example, the following: AtlasRepertoire of Education
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  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
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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 um acompanhamento 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 cursos 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 through 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
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a
ação cultural, desportiva e artística.
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
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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, no 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 de gestão académica.
Em https://inforestudante.uc.pt e https://infordocente.uc.pt, os 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 atualizado (http://www.uc.pt/fpce/) e nele se pode encontrar
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.
The FPCEUC keeps its web page updated  (http://www.uc.pt/fpce/), with information on
Faculty/Students/Courses/Research/ComunityS./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)

%
20
0
0
0
23

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
Os objectivos e estrutura do Ciclo de Estudos(CE) definidos em função das necessidades formativas dos
profissionais de educação e formação;
Divulgação alargada dos objetivos e missão do CE em plataformas web;
Curso com uma visão prospetiva, procurando agregar os objectivos do CE a perfis multifacetados, obtidos
através de um plano de estudos que consagra várias áreas científicas, adequados a exigências da sociedade
actual e adaptadas a diversas actividades profissionais;
Possibilidade de escolher entre a realização de uma investigação e a elaboração de uma dissertação ou a
realização de um estágio e apresentação de um relatório final.
A utilização sistemática de várias metodologias de auscultação das partes interessadas;
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Elaboração de relatórios semestrais, com base nos resultados obtidos pelos questionários pedagógicos;
Existência de uma comissão de autoavaliação do curso constituída por docentes e estudantes;
Existência de um mecanismo de autoavaliação do CE;
Elevada qualidade da Biblioteca e dos seus recursos;
Estágios ao abrigo de Protocolos celebrados entre a FPCEUC e a instituição acolhedora;
Existência de um Centro de Análise e Tratamento de Dados;
Existência de uma plataforma transversal – NONIO;
Corpo docente de elevada qualidade constituído por especialistas reconhecidos a nível nacional e
internacional;
Elevada internacionalização dos docentes do CE, através da participação em Conferências e redes
Internacionais e participação em outros mestrados semelhantes existentes na Europa;
Reconhecimento, por parte dos estudantes, da qualidade do corpo docente do CE – inquéritos pedagógicos –
4,4 em ambos os semestres de 2013/2014;
Colaboração de docentes de outras UO da UC;
Existência de Regulamento de avaliação de desempenho docente;
Os estudantes são selecionados tendo em conta o seu currículo académico e profissional;
Qualidade e diversidade por parte dos estudantes que se candidatam, os quais desempenham, grande parte
deles, funções de direção ou de gestão em estabelecimentos de ensino ou centros de formação;
Os estudantes investigam na sua área profissional proporcionandolhes uma maior capacidade de reflexão e
intervenção sobre a realidade em que estão inseridos;
Abrangência nacional e internacional do recrutamento;
Existência de produção e investigação científica na área do CE;
Reconhecimento, por parte dos estudantes, da qualidade das aprendizagens nas uc – inquéritos pedagógicos –
4,3 em ambos os semestres de 2013/2014;
Concentração das aulas do CE às 6f. e sábados;
Bom sucesso escolar do CE.
8.1.1. Strengths
The Objectives and structure of the Study Cycle (SC) are defined in terms of the training needs of education and
training professionals;
 Widely disclosed goals and mission of the SC in web platforms;
Course with a prospective vision, aiming to add the SC objectives to multifaceted profiles, obtained through a
study plan that establishes several scientific areas, appropriate to requirements of today's society and adapted
to various professional activities;
Possibility to choose between the development of a research work and the preparation of a dissertation, or the
performance of an internship and the presentation of a final report.
The systematic use of several methods in order to consult the interested parties;
 Preparation of biannual reports, based on the results obtained in the educational surveys;
 There is a selfevaluation commission of the course comprised by professors and students;
 There is a mechanism for the selfassessment of the SC;
 High quality of the library and its resources;
 Internship established under agreements between the FPCEUC and the host institution;
 There is Data Analysis and Treatment Center;
 There is a transversal platform  NONIO;
 High quality professors consisting of experts recognized at national and international level;
 High internationalization of SC professors, through the participation in conferences and international networks
and participation in other similar master degrees in Europe;
 Recognition, by the students, of the quality of the professors of the SC  educational surveys  4.4 in both
semesters in 2013/2014;
 Collaboration of professors from other OU of the UC;
There is a Regulation for the assessment of professors’ performance;
 Students are selected taking into account their academic and professional curriculum;
Quality and diversity of the students who apply to the master, as most of them work in management functions in
schools or training centers;
 Students research in their professional field, a fact that provides them with a greater capacity for reflection and
intervention in the reality in which they live;
 National and international recruitment;
 There is production and scientific research in the SC area;
 Students’ recognition of the quality of learning in the units  educational surveys  4.3 in both semesters of
2013/2014;
 Classes on Fridays and Saturdays;
Good Academic success of the SC.
8.1.2. Pontos fracos
1  Existência, no plano de estudos deste ciclo de estudos, de unidades curriculares optativas que nunca
funcionaram.
2  Pouca robustez das metodologias de auscultação de antigos estudantes, nomeadamente no que se refere
aos inquéritos de empregabilidade.
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=51718131136476314540543f60a80ef5&formId=397faa9fe168ec0383e25464dc45…

77/113

29/12/2014

ACEF/1415/10197 — Guião para a autoavaliação

3  Apesar da existência de mecanismo que permite a garantia da qualidade verificase uma insuficiente
resposta aos inquéritos pedagógicos, por parte dos estudantes e dos docentes.
4  Nos vários ciclos de estudos de 2 ciclo verificase uma Insuficiente uniformização no que se refere à relação
ECTS/ horas de contacto.
5  Número tendencialmente decrescente de potenciais candidatos ao Ciclo de Estudos.
6  Limitações na integração de alunos em projetos de investigação devido à sua condição de trabalhador
estudante.
8.1.2. Weaknesses
1  In the study plan of this study cycle, there are optional curricular units that never took place.
2 Little robustness of methods to consult former students, in particular regarding employment surveys.
3  Despite the existence of a mechanism for quality assurance there is an insufficient response to the
educational surveys, by students and professors;
4  In the multiple study cycles of 2nd cycle, there seems to be an insufficient uniformity regarding the relation
ECTS/contact hours.
5  Decreasing number of potential candidates to the Study Cycle.
6  Restrictions on the integration of students in research projects due to the fact that they are working students.
8.1.3. Oportunidades
Existir uma rede alargada de cursos de 1.º Ciclo na área das Ciências da Educação na FPCEUC e na região
centro, permitindo um amplo campo de potenciais candidatos ao Mestrado;
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;
Apoio especializado e personalizado da Divisão de Apoio e Promoção da Investigação para a elaboração de
candidaturas a projetos nacionais/internacionais;
Possibilidade de agendar formações, individuais ou em grupo, dirigidas a estudantes e investigadores, sobre
as estratégias de exploração de bases de dados e outros recursos disponíveis, fomentandose a utilização e o
aproveitamento dos recursos bibliográficos e documentais disponibilizados pela biblioteca;
Reconhecimento pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua da totalidade ou parte das
unidades curriculares oferecidas pelo mestrado como formação contínua;
Reconhecimento externo dos docentes através do aumento da sua produção científica;
Forte pressão da atual conjuntura nacional e europeia para a internacionalização da docência e da
investigação e para a existência de parcerias e convénios.
8.1.3. Opportunities
 There is a wide network of 1st cycle courses in the area of Education Sciences in FPCEUC and in the central
region of the country, allowing a wide field of potential candidates for the Master degree;
 Recognition of the importance of a system for continuous improvement of the quality of the UC which enables
the collection of information and the introduction of improvements;
 Specialized and personalized support from the Support and Promotion of Research Division for the preparation
of applications for national/international projects;
 Ability to schedule training, individually or in group, aimed at students and researchers on the databases
analysis strategies and other available resources, encouraging the use of bibliographic and documentary
resources provided by the library;
Recognition by the Pedagogical Scientific Council of the Continuous Training of all or almost all curricular units
offered by the Master as continuous training;
 External recognition of professors through the increase in their scientific production;
 Strong pressure from the current national and European situation, for the internationalization of teaching and
research and to the establishment of partnerships and agreements;
8.1.4. Constrangimentos
Os constrangimentos externos inerentes ao funcionamento das instituições públicas criam grandes
dificuldades ao convite a docentes estrangeiros e ou nacionais especializados;
As dificuldades financeiras da UC e os cortes orçamentais recentes dificultam a implementação de
estratégias de aproveitamento das oportunidades e de implementação da política definida no plano estratégico
da FPCE no sentido de fomentar a organização de eventos científicos internacionais, sobretudo os que têm um
carácter interdisciplinar;
Dificuldades sentidas pelas famílias portuguesas, que podem motivar uma menor procura do Curso;
Existência de um nº considerável de alunos com dificuldades na gestão do tempo dedicado às tarefas de
investigação, em virtude das exigências associadas ao desempenho de um papel profissional;
Horários praticados pelos serviços da UC, não adaptados aos estudantes deste CE, os quais são, na sua
grande maioria, trabalhadoresestudantes;
Instabilidade do contexto laboral atual e consequente aumento da taxa de desemprego, levando à ocorrência
de situações em que se torna economicamente insustentável a permanência dos estudantes no ciclo de
estudos;
Maiores restrições da entidade laboral em proporcionar aos trabalhadores disponibilidade para o seu
envolvimento em ações de atualização científica
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Escassez de tempo para a realização da tese de Mestrado, sobretudo para profissionais no ativo, os quais
tendem a sentir grandes dificuldades no cumprimento dos prazos;
Dificuldades financeiras dos mestrandos, que muitas vezes os impedem de continuar para o 2º ano deste ciclo
de estudo, optando estes por ficar apenas com a pósgraduação no domínio;
Inexistência de bolsas de investigação ou de outros apoios económicos.
8.1.4. Threats
The external constraints inherent to the functioning of public institutions have been raising great difficulties to
the invitation to foreign professors;
The financial difficulties of the UC and the recent budget cuts hinder the implementation of recovery strategies
of opportunities and related to the implementation of the policy defined in FPCE's strategic plan to foster the
organization of international scientific events, especially those with an interdisciplinary character;
Difficulties experienced by Portuguese families, which can motivate a lower demand of the course;
There is a considerable number of students with difficulties in managing the time dedicated to research tasks,
because of the requirements associated with the performance of a professional role;
The opening hours of the Academic Management services of the UC, are not adapted to students of this SC,
who are mostly working students;
Instability of the current labor context and consequent increase in unemployment, leading to the occurrence of
situations in which it is economically unsustainable for students to continue in the SC;
 Further restrictions of the employer to allow time for their employees to get involved in scientific update
actions
Lack of time to carry out the Master's thesis, especially for professionals, who tend to find it difficult in comply
with the deadlines;
 Financial difficulties of the master students, which often prevent them from continuing to the 2nd year of this
study cycle, just having the postgraduation in the field;
 Lack of research grants or other economic supports;

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
1  Apresentação de um novo elenco de unidades curriculares optativas do curso.
2  Através da rede de antigos estudantes da FPCEUC, sensibilizar para o preenchimento do inquérito de
empregabilidade bem como para a importância de endereços electrónicos actualizados.
3  Garantir a sensibilização dos estudantes e docentes para o preenchimento do inquérito pedagógico através
da divulgação dos resultados de inquéritos pedagógicos de anos anteriores, bem como da apresentação das
medidas já implementadas e que decorreram dos inquéritos.
4  Elaborar um documento com um conjunto de directrizes que permitam uma maior uniformização das horas
de contacto associadas às unidades curriculares.
5  Promover a divulgação do ciclo de estudos através da Associação de Antigos Estudantes da FPCEUC, do
Website e das redes sociais.
6  Alteração do plano de estudos, nomeadamente no que se refere ao elenco de uc optativas, de modo a
permitir, pelo acompanhamento de actividades relacionadas com projectos de interesse para o CE, a
creditação pelo conselho Cientifico dos ECTS correspondentes.
9.1.1. Improvement measure
1  Presentation of a new set of optional curricular units of the course.
2  Through the FPCEUC network of former students, to raise awareness of the need to fill in the employability
survey completion as well as to the importance of updated email addresses.
3  To raise awareness among students and professors to fill in the pedagogical surveys by publishing the
results of the educational surveys from previous years, as well as the presentation of measures already
implemented and which arose from the surveys.
4 – To prepare a document with a set of guidelines in order to achieve a greater uniformity of the contact hours
associated to the curricular units.
5  To promote disclosure of the study cycle through the Association of Former Students of the FPCEUC, the
website and social networks.
6  Amendment of the syllabus, in particular regarding the list of optional units, in order to allow, in activities
related to projects of interest to the study cycle, the accreditation by the Scientific Council of the corresponding
ECTS.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
1  Prioridade Alta; Tempo de implementação de 3 Meses.
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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 15 Meses.
5  Prioridade Alta; Tempo de implementação de 12 Meses.
6  Prioridade Alta; Tempo de implementação de 3 Meses.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
1  High Priority; 3 Months implementation time.
2  High Priority; 12 Months implementation time.
3  High Priority; 12 Months implementation time.
4  High Priority; 15 Months implementation time.
5  High Priority; 12 Months implementation time.
6  High Priority; 3 Months implementation time.
9.1.3. Indicadores de implementação
1  Data de submissão do guião de autoavaliação junto do conselho Pedagógico
2  Taxa de resposta ao inquérito empregabilidade.
3  N.º de divulgações efetuadas; taxa de resposta ao inquérito.
4  Data de envio documento a Conselho Pedagógico.
5  N.º de candidatos na próxima edição do curso
6  Data de submissão do guião de autoavaliação junto do conselho Pedagógico.

9.1.3. Implementation indicators
1  Submission date of the selfassessment report to the Pedagogical Council
2  Response rate to the employability survey.
3  Number of disclosures done; survey response rate.
4  Submission date of the document to the Pedagogical Council.
5  Number of candidates in the next edition of the course
6  Submission date of the selfassessment report to the Pedagogical Council.

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
Para o presente CE, propõemse as seguintes alterações:
•Eliminação das áreas de especialização do mestrado.
•Alteração do elenco de uc optativas;
•Alteração do número de ECTS de unidades curriculares optativas;
•Alteração do número de ECTS das unidades curriculares obrigatórias.
As linhas orientadoras desta proposta incluem:
Simplificação e maior flexibilidade do Plano de Estudos por eliminação de áreas de especialização do mestrado.
Redefinição das uc estruturantes do mestrado pelo aumento do número de ECTS, bem como pela
obrigatoriedade de Avaliação Institucional e Gestão da Qualidade Educativa;
Abertura do Plano de Estudos a uc de outros cursos ajustadas aos objectivos do Mestrado.
Reforçar a aproximação à atividade profissional ou a interesses científicos com a possibilidade de creditação
dos ECTS correspondentes a uma uc optativa pelo desenvolvimento de atividades de investigação em
projectos devidamente reconhecidos, ou por outra actividade considerada relevante para o CE.
10.1.1. Synthesis of the intended changes
For this SC, the following changes are proposed:
• Elimination of the specialties of the master.
• Changing the optional curricular units;
• To change the number of ECTS of the optional curricular units;
• To change the number of ECTS of the mandatory curricular units.
The guidelines of this proposal include:
Simplification and greater flexibility in the study plan by removing the master specialization areas.
Redefinition of structural units of the master degree by increasing the number of ECTS and the obligation to
perform Institutional Assessment and Management of Educational Quality Management;
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Opening the study plan to units from other courses adjusted to the objectives of the Master.
Strengthen the approach to the professional activity or scientific interests with the possibility of ECTS
accreditation, corresponding to an optional unit, in case of the development of research activities in duly
recognized projects, or other activities considered as relevant to the SC.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
Mapa 
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional
10.1.2.1. Study programme:
Master Degree on Training Management and Educational Administration
10.1.2.2. Grau:
Mestre
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):


10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
Ciências da Educação/Educational
Sciences
Direito/Law
Gestão/Management
(3 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

CE

34

86

DIR
GES

0
0
34

8
10
104

10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII    1.º ano/ 1.º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional
10.2.1. Study programme:
Master Degree on Training Management and Educational Administration
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano/ 1.º semestre
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10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1 st year/ 1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Área Científica
Duração /
Unidades Curriculares / Curricular Units / Scientific
Duration (2)
Area (1)
Planeamento e Avaliação
Educacional/Educational Planning and
Assessment
Metodologia da Investigação e da Análise
Educacional/Methodology Research and
Analysis Educational
Políticas e Organizações
Educativas/Policies and Educational
Organizations

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

CE

Semestral/semester 162

TP:30h;OT:19h 6



CE

Semestral/semester 162

TP:30h;OT:19h 6



CE

Semestral/semester 108

TP:30h;OT:15h 4



Unidade Curricular Optativa/ Optional
Curricular Unit

CE/GES

Semestral/semester 162

TP:30h;OT:19h 6

Unidade Curricular Optativa/ Optional
Curricular Unit

CE/DIR

Semestral/semester 108

TP:30h;OT:15h 4

Unidade Curricular Optativa/ Optional
Curricular Unit

CE/DIR

Semestral/semester 108

TP:30h;OT:15h 4

Ver: Campo
A20  número
8
Ver: Campo
A20  número
9
Ver: Campo
A20  número
9

(6 Items)

Mapa XII    1.º ano/2.º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional
10.2.1. Study programme:
Master Degree on Training Management and Educational Administration
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

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

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Formação e Mudança Organizacional /Training
and Organizational Change

CE

Semestral/semester 162

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact
Observations
Hours (4)
(5)
TP:30
6

h;OT:19h
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CE

Semestral/semester 162

TP:30
h;OT:19h

6



CE

Semestral/semester 162

TP:30
h;OT:19h

6



Unidade Curricular Optativa/ Optional Curricular
Unit

CE/DIR

Semestral/semester 108

TP:30
h;OT:15h

4

Unidade Curricular Optativa/ Optional Curricular
Unit

CE/DIR

Semestral/semester 108

TP:30
h;OT:15h

4

Unidade Curricular Optativa/ Optional Curricular
Unit

CE/DIR/GES

Semestral/semester 108



4

Ver: Campo
A20  número
9
Ver: Campo
A20  número
9
Ver: Campo
A20  número
10

(6 Items)

Mapa XII    2.º ano/ 1.º e 2.º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional
10.2.1. Study programme:
Master Degree on Training Management and Educational Administration
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano/ 1.º e 2.º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/ 1st and 2nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units
Seminário Orientação e Acomp. de Investigação/S.
de Orientação e Acomp. de Estágio/ Orientation S.
on M.and Research/ Follow Up and T.
Dissertação ou Estágio e Relatório de
Estágio/dissertation or training report
(2 Items)

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

CE

AnualAnnual 270

S.40h;OT:60h 10

Opção

CE

AnualAnnual 1370

E:840h

Opção

50

10.3. Fichas curriculares dos docentes
Mapa XIII  Sónia Cristina Mairos Ferreira
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sónia Cristina Mairos Ferreira
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10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
10.3.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
Mapa XIV  Planeamento e Avaliação Educacional/ Educational Planning and Evaluation
10.4.1.1. Unidade curricular:
Planeamento e Avaliação Educacional/ Educational Planning and Evaluation
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Carvalho Nunes Manteigas e Moura Pinheiro
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Carlos Manuel Folgado Barreira
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina visa oferecer um conjunto de ferramentas essenciais aos processos de planeamento e
avaliação em educação. Mais especificamente, visa promover a compreensão e operacionalização da
articulação entre os diversos elementos de planificação e de avaliação, necessários ao gestor responsável
pela elaboração e estabelecimento de programas educativos.
No final deste módulo o formando é capaz de:
 Compreender a articulação entre os diversos elementos de planificação e avaliação na elaboração e
estabelecimento de programas educativos
 Elaborar uma planificação de um programa de acordo com os 12 passos do modelo interactivo de Caffarella
 Elaborar uma estratégia avaliativa adequada aos projectos educativos orientada pelos modelos de avaliação
de Kirkpatrick e Stufflebeam.
 Ser um facilitador do processo avaliativo e responsável pela sua validação junto dos vários actores
 Gerir com eficácia e eficiência todo o processo de planificação e avaliação de acções educativas
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to provide a set of essential tools for educational planning and evaluation. More specifically, it
aims to promote the understanding and articulation of the different elements of the planning and evaluation
processes, which are essential features of the “good manager” profile, i.e. the individual responsible for the
creation and implementation of educational programs.
At the end of this course students are to:
 Understand the articulation between the different elements of planning and evaluation processes
 Plan an educational program/project according to the 12 steps of the Caffarella interactive model
 Elaborate an adequate evaluation strategy for the educational projects guided by evaluation models
Kirkpatrick and Stufflebeam.
 Being a facilitator of the evaluation process and responsible for its validation by the various actors
 Effectively and efficiently manage the entire process of planning and evaluating educational courses
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Projectos:noções básicas de gestão e de planeamento estratégico e operacional
a. Ciclo de vida do projeto e do gestor de projeto
b. Sustentabilidade, eficácia e eficiência
c. Ferramentas de planeamento: planos estratégicos, planos operacionais, cronogramas, matrizes de
planificação, análise SWOT
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2. Modelos de Planeamento de Programas, Projetos e Eventos Educativos, Formativos e Sociais
3. O Modelo Interactivo de Planificação de Programas (Interactive Model of Program Planning), segundo
Caffarella (2002)
a. Descrição dos 12 componentes do modelo
b. A utilização da Lista de Verificação para a Planificação de Programas
c.A articulação entre planos de formação, planos de transferência de aprendizagem e planos de avaliação
4. Gerações modalidades e componentes da avaliação educacional
5. Modelo de avaliação multinível de Kirkpatrick
6. Modelo de avaliação para as tomadas de decisão de D. Stufflebeam
7. Integração dos modelos para o desenvolvimento de uma estratégia avaliativa
10.4.1.5. Syllabus:
1. Projects: the basics notions of planning and management
a. Life cycle of the project and life cycle project manager
b. Sustainability, effectiveness and efficiency
c. Planning tools: strategic plans, operational plans, schedules, planning matrices, SWOT analysis
2. Models of Planning Programs, Projects and Events
3. The interactive Model of Program Planning (Caffarella, 2002)
a. Description of the 12 model components
b. Using the Checklist for Planning Programs
c. Articulation between instructional plans, transferoflearning plans and evaluation plans
4. Educational Evaluation
4.1. Generations, modalities and components of educational evaluation
4.2. Evaluation multilevel model of Kirkpatrick
4.3. Evaluation model for decision making of Stufflebeam
4.4. Integration of models for the development of an evaluation strategy
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Existe uma relação estreita entre os objectivos e os conteúdos programáticos da unidade, pois são
apresentados ao longo do programa da uc os principais modelos de planificação e avaliação de projectos
educativos, dando ênfase ao modelo de planificação de programas de formação de Caffarella, de forma a que
os estudantes possam durante a uc conceber e desenhar um projecto educativo, formativo ou social onde
tenham que aplicar os modelos aprendidos.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
There is a close relationship between the objectives and the syllabus of the unit, as they are presented
throughout the curriculum program, explanning the main models of planning and evaluation of social and
educational projects, emphasizing the planning of training programs Caffarella model in order to conceive an
education/training/social project applying the learned models.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos expositivos, interrogativos e de interacção que serão combinados com práticas pedagógicas
baseadas nos trabalhos de grupo dos alunos e na orientação dos professores.
Os estudantes aplicarão os modelos abordados no desenvolvimento de um programa, de um projecto ou de
uma acção educativa. Cada estudante, integrado num grupo de 2 a 4 elementos, deverá realizar um trabalho –
de tipo exercício prático de elaboração de um programa de formação/educação – de aplicação integrada dos
dois grandes temas tratados nas aulas (Planeamento e Avaliação educacional).
Avaliação:
Exame ou projeto (60%) + miniteste (20%) + Apresentação oral do plano estratégico do projeto e defesa oral do
projeto final (20%).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The expository, interrogative and interactional methods will be combined with pedagogical practices based on
students’ group work and tutorial orientation.
The students will apply the models they learned when they develop a program, a project or an educational
action. Each student, working in a 24 element group, must carry out an assignment – a practical exercise of
integrated application of two major topics discussed in class (Educational Planning and Evaluation).
Assessment:
Exam or project (60%) + test (20%) + Oral presentation of the strategic project of the project and oral defense of
the final project (20%)
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 os estratégias da unidade, uma vez que são desenvolvidos os
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principais conteúdos e feito um acompanhamento sistemático por parte dos professores de forma a que os
alunos possam construir, apresentar e receber feedback sobre os projectos formativos ou educativos, onde
tenham que aplicar pelo menos um modelo de planificação e de avaliação e os recursos adequados às
finalidades dos projectos.
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, since the main contents are
developed and made a systematic monitoring by teachers so that students can build, display and get feedback
on the training or education projects. They have to apply at least one model for planning and evaluation and
appropriate to the aims of the projects resources.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Caffarella, R. (2002). Planning Programs for Adult Learners: A Comprehensive Guide. San Francisco: Jossey
Bass.
Barreira. C. (2009). O contributo dos modelos de Kirkpatrick e de Stufflebeam para o desenvolvimento de uma
estratégia avaliativa do processo formativo. In: Investigar, Avaliar, Descentralizar – Actas do X Congresso da
SPCE. Bragança: IPB.
Giacaglia, M. C. (2006). Organização de Eventos: Teoria e prática. S. Paulo: Pioneira Thomson Learning.
Instituto para a Qualidade na Formação (2006). Guia para a avaliação da formação. Lisboa: IQF.
Kirkpatrick, D. & Kirkpatrick, J. (2006). Evaluating training programs – The four levels. San Francisco: Berrett
Koehler Publishers.
Pinheiro (2009). Lista de Verificação para a Planificação de Programas: uma tradução da Checklist for Planning
Programs de Caffarella (2002). Coimbra: FPCEUC (documento não publidado)
Roldão, V. S. (2005). Gestão de Projectos. Abordagem Instrumental ao Planeamento, Organizacão e Controlo.
Lisboa: Monitor.

Mapa XIV  Metodologia da Investigação e da Análise Educacional/ Meth.of Ed. R. and A.
10.4.1.1. Unidade curricular:
Metodologia da Investigação e da Análise Educacional/ Meth.of Ed. R. and A.
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cristina Maria Coimbra Vieira
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
A definir em cada ano letivo pelo Conselho Científico.
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Conduzir à formação de atitudes positivas relativamente à abordagem científica dos problemas que
constituem o objecto de estudo das ciências sociais e humanas.
 Levar o Mestrando a adquirir conhecimentos sobre as vantagens e os limites das várias estratégias de
investigação, no domínio da educação e dos problemas sociais.
 Formar competências, que habilitem para a elaboração metodologicamente correcta de trabalhos de
investigação nas áreas em apreço, seja de natureza quantitativa, seja de natureza qualitativa ou ainda de
natureza mista.
Desenvolver competências de análise estatística de dados e de análise de informação semântica.
 Habilitar para a leitura crítica da literatura da especialidade
 Levar os alunos a desenvolver competências de redacção de um trabalho científico, preparandoos para a
escrita da sua tese de mestrado
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To promote positive attitudes towards the scientific approach to the problems studied in the social and human
sciences.
 To explore the characteristics (advantages and disadvantages) of several research strategies in the field of
education and social problems in general.
 To foster the development of competencies that enable students to devise methodologically correct research
projects in the aforementioned areas, whether it involves quantitative, qualitative ou mixmethods research
projects.
 To develop competencies related to statistical data analysis and semantic data analysis.
 To provide students with the skills to read critically scientific literature.
 To help students to learn how to write a scientific report, helping them to learn how to write their master degree
thesis.
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A. As características da investigação científica em ciências sociais e humanas: paradigmas e pressupostos
B. Estudos quantitativos
 A formulação de problemas e de hipóteses científicas
 Técnicas estruturadas e não estruturadas de recolha de dados
 Planos quantitativos de investigação: experimentais e não experimentais
 Amostras probabilísticas e não probabilísticas
 Cuidados éticos num estudo científico
 Problemas relativos à validade interna e externa dos estudos quantitativos
 Técnicas estatísticas bivariadas e multivariadas de análise dos dados: correlações, análise da variância,
análise factorial exploratória, análises de regressão múltipla e interpretação
C. As abordagens qualitativas de investigação
Problemas científicos; as hipóteses emergentes; o papel do investigador participante; tipo de técnicas mais
comuns de recolha e análise dos dados; questões relativas à credibilidade do conhecimento produzido
 Regras gerais para a organização de um relatório científico
10.4.1.5. Syllabus:
A. The characteristics of scientific research in social and human sciences: paradigms and assumptions.
B. Quantitative
 The formulation of scientific problems and hypotheses.
 Structured and unstructured data collection techniques.
 Quantitative Research plans: experimental and nonexperimental designs.
 Probabilistic and nonprobabilistic samples.
 Ethical concerns to have in a scientific study
 Problems related to internal and external validity of quantitative studies.
 Bivariate and multivariate techniques of statistical data analysis: correlations, analysis of variance,
exploratory factor analysis, multiple regression analysis and interpretation.
C.Qualitative research approaches
 Scientific problems; emerging hypotheses; the role of the researcher; most common techniques for collecting
and analyzing data; issues related to the credibility of the knowledge produced.
 Rules for the organization of a scientific report
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Tratandose de uma unidade curricular que visa promover nos alunos a aquisição de conhecimentos e o
desenvolvimento de competências básicas de investigação em ciências sociais e humanas, importa abordar os
aspectos essenciais das metodologias quantitativas e qualitativas de investigação, recorrendo sempre que
possível a exemplos de estudos já realizados nos subdomínios contemplados na área de especialização do
Mestrado. Tornase ainda fundamental que o mestrando desenvolva a capacidade de planeamento de um
projecto científico metodologicamente correcto e que, neste enquadramento, seja capaz de antever possíveis
dificuldades no terreno e ainda de pensar em estratégias exequíveis para dar resposta a tais desafios de
investigação. Como finalidade, esta unidade curricular pretende preparar devidamente o mestrando para o
planeamento e o desenvolvimento da sua investigação de mestrado, de um modo metodologicamente correto,
com espírito crítico e com autonomia na tomada de decisão.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Since this is a curricular unit that aims to promote students' acquisition of knowledge and development of basic
research skills in social and human sciences, it is important to address the key aspects of quantitative and
qualitative methodologies of research, using whenever possible the examples of studies already undertaken in
the sub domains included in the specialization of the Master course. It is also essential that the student develops
the ability to plan a methodologically correct scientific project and that, in this framework, is able to foresee
possible difficulties and still think of feasible strategies to address these research challenges. The ultimate goal
of this curricular unit is to prepare the master degree student to be able to conceive and to develop his/her
master degree thesis, credible in methodological terms, with critical reasoning and with authonomy in problem
solving.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo intercalado com técnicas pedagógicas activas. Leitura e análise de excertos de
investigações já publicadas nas áreas de interesse dos alunos. Discussões em grupo sobre decisões
metodológicas em estudos concretos na área de especialização do mestrado. Treino de técnicas de recolha e
de análise de dados através de software adequado: SPSS IBM 20, para dados quantitativos; MaxQDA para
dados qualitativos.
Avaliação:
Exame ou trabalho de síntese (80%) + 20% (apresentação oral).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Lectures and active pedagogical techniques.Reading and analysis of excerpts from previously published
researches in the students'areas of interest. Group discussions about methodological decisions related to
specific research projects alredy developed in the specialization field of this master degree. Using of exercises
to train data collection and analysis through apropriate software: SPSS IBM 20 for quantitative data; MaxQDA
for qualitative data.
Assessment:
Exam or synthesis work (80%) + 20%  oral presentation
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nesta unidade curricular o mestrando deverá demonstrar que adquiriu os conhecimentos básicos de
investigação que lhe permitirão planear, desenvolver e avaliar criticamente uma investigação científica na área
de especialização do Mestrado e com inegável importância para a intervenção. Por este motivo, quer a revisão
teórica de um tema com interesse para a futura tese de Mestrado, quer a concepção de um projecto de
investigação completo e metodologicamente exequível, com todas as etapas previstas serão estratégias
fundamentais para avaliar se tais objectivos foram cumpridos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this curricular unit students must demonstrate that they have acquired the basic research knowledge that will
enable them to plan, develop and critically evaluate a scientific research in the area of specialization of the
Master course and with undeniable importance for intervention. For this reason, both the theoretical review of a
topic of interest for future Master's thesis, and the concept of a research project complete and methodologically
feasible, with all the steps provided, are key strategies to assess whether these objectives have been achieved.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Amado, J. (Org.). (2013). Manual de Investigação Qualitativa em Educação. Coimbra: Imp. da UC.
Ary, D. et al.(1990). Introduction to research in education. Forth Worth: Holt, Rineh. and Winston, Inc.
Drew, C. J. & Hardman, M. L. (1985). Designing and conducting behavioral research. NY: Pergamon Press.
Field, A. ( 2005).Discovering statistics using SPSS (2nd ed). London: SAGE.for social scientists. East Sussex:
Routledge.
Fraenkel, J. R &Wallen, N. E. (2003).How to design and evaluate research in education (5th ed.). Boston:
McGrawHill.
Vieira, C. C. (1999) A credibilidade da invest. cientifica de natureza qualitativa: questões relativas à fidelidade e
validade.Rev.Port. Pedag., XXXIII, 2, 89116.
Vieira, C.C. (1995). Investigação quantitativa e investigação qualitativa: uma abordagem comparativa. Provas
de Aptidão Pedag. e Capac. Cient. apresentadas à FPCEUC.
Vogt, W. P. (1993). Dictionary of statistics and methodology. A nontechnical guide for the social sciences.
London: Sage Publ.

Mapa XIV  Politicas e Organizações Educativas/Educational Policies and Organizations
10.4.1.1. Unidade curricular:
Politicas e Organizações Educativas/Educational Policies and Organizations
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Magalhães Teixeira de Seixas
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Não aplicável/ not applicable
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem por finalidade principal promover a reflexão sobre a construção sociopolítica da
educação, salientando a importância da contextualização histórica, política e socioeconómica das políticas
públicas de educação. Analisa as novas formas de regulação da educação, associadas ao desenvolvimento de
um sistema multirregulador, salientando as dinâmicas transnacionais e locais na regulação da educação e das
organizações educativas. Pretende refletir sobre a complexidade dos processos de formulação e
implementação das políticas educativas, os seus atores e instrumentos.
Resultados de aprendizagem:
Conhecer conceitos e referenciais teóricoconcetuais de análise de políticas educativas,
Analisar de forma crítica mudanças no papel do Estado e políticas educativas atuais;
Compreender os processos e os contextos de elaboração e implementação de políticas educativas, os seus
atores e instrumentos;
Entender as relações entre políticas educativas e administração educacional.
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10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit is mainly intended to promote reflection on education’s socialpolitical construction,
emphasizing the importance of the political, social and economic context of education’s public policies. New
ways of education’s regulation will be analysed, associated witth the development of a multiregulator system,
emphasizing transnational and local dynamics in the regulation of education and educational organizations.
Intends to reflect on the complexity of the processes of formulation and implementation of educational policies ,
its actors and instruments .
Learning Outcomes :
Know the concepts and theoretical perspectives concerning analysis of educational policies,
Critically analyze changes in the role of the state and current educational policies;
Understand the processes and contexts of development and implementation of educational policies , its actors
and instruments;
Understand the relationship between educational policy and educational administration.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Estado, Educação e Políticas Públicas. Transformações da educação e da sociedade. Do Estado Educador ao
Estado Regulador/Avaliador.
2 Análise de políticas educativas: o ciclo de políticas educativas de Ball e Bowe; A análise de políticas da
educação de J. Codd.
3 Novas formas de regulação da ação pública em educação: novos atores, lógicas e instrumentos. Do global
ao local.
4 Políticas Educativas e Nova Gestão Pública. Governança e Accountability.
10.4.1.5. Syllabus:
1  State, Education and Public Policy. Transformation of education and society. From the "Educator" State to
the "Evaluative" State.
2  Analysis of educational policies: the cycle of educational policies of Ball and Bowe; policy analysis of J. Codd
education.
3  New forms of regulation of public action in education: new actors, logics and tools. From global to local.
4  Educational Policies and New Public Management. Governance and Accountability.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Esta unidade curricular tem como objetivos a aquisição de conhecimentos e de competências no domínio das
Políticas Educativas. Os conteúdos fornecem o enquadramento teórico e concetual para a aquisição dos
principais conceitos e teorias na área promovendo a capacidade de análise crítica e fundamentada e o
desenvolvimento de competências de investigação e de intervenção.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular units aims to provide knowledge acquisition and training skills in educational policies. The
syllabus provide the theoretical and conceptual framework for the acquisition of key concepts and knowledge of
theories and approaches in educational policies, promoting the capacity for critical analysis, and development
of research and intervention skills in this area
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretendese conciliar o método expositivo com a utilização de práticas pedagógicas que promovam o trabalho
autónomo dos estudantes e a sua participação ativa no processo de aprendizagem, como a apresentação e
discussão de textos e realização de trabalhos de grupo.
Avaliação:
Exame  100%
Frequência (40%) + trabalho de síntese (10%) + apresentação oral e escrita de trabalho de grupo de revisão de
literatura (50%)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture method associated with the use of pedagogical practices that promote independent work of students
and their active participation in the learning process, such as presentation and discussion of texts and
conducting work group.
Assessment:
Exam  100%
midterm test (40%) + synthesis work (10%) + group work  literature review (50%).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
As metodologias expositivas, a análise e discussão de textos, bem como a realização de trabalhos permitem a
aquisição de conhecimentos teóricos promovendo o desenvolvimento de competências cognitivas e a
capacidade de análise crítica e reflexiva dos estudantes. A realização e apresentação de trabalhos,
privilegiando um papel mais ativo dos estudantes, promovem o desenvolvimento de competências de
investigação e intervenção e de competências sociocomunicacionais.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expository methodologies, subject’ debates and group work provide knowledge acquisition promoting the
development of more conceptual, critical analysis and reflexive skills. The group method promote a more active
role of students and the development of research, intervention and social and communication skills.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ball, S. (2001). Diretrizes políticas globais e relações políticas locais em educação. Currículo sem Fronteiras,
1(2),99116.
Barroso, J., & Afonso, N. (Orgs.). (2011). Políticas educativas. Mobilização do conhecimento e modos de
regulação. Porto: FML.
Codd, J. (1988). The Construction and deconstruction of educational policy documents. Journal of Education
Policy, 3(3), 235247.
Lima, L., & Afonso (2002). Reformas da educação pública. Porto: Afrontamento.
Mainardes, J. (2006). A abordagem do ciclo de políticas e suas contribuições para a análise da trajetória de
políticas educacionais. Educação e Sociedade, 27(94), 4769.
Olssen, M., Codd, J., & O´Neill, A. (2004). Education policy: Globalization, citizenship & democracy. London: Sage
Ozga, J. (2000). Investigação sobre Políticas Educacionais. Porto: Porto Editora.
Teodoro, A. (2010). Educação, globalização e neoliberalismo. Os novos modos de regulação transnacional das
políticas de educação. Lisboa: Ed. Univ. Lusófonas.

Mapa XIV  Avaliação Institucional e Gestão da Qualidade/Institutional Ass. and Qual. M.
10.4.1.1. Unidade curricular:
Avaliação Institucional e Gestão da Qualidade/Institutional Ass. and Qual. M.
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Mano
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Não aplicável/ not applicable
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a avaliação institucional enquanto processo estratégico nas instituições.
 Compreender a importância do processo estratégico na condução das organizações no médio e longo prazos.
 Analisar a gestão da qualidade enquanto instrumento de apoio ao processo estratégico numa instituição.
 Conhecer os princípios subjacentes aos modelos de excelência e identificar algumas metodologias e
instrumentos aplicados.
 Compreender a relevância da avaliação no PDCA estratégico
 Identificar as problemáticas subjacentes à aplicação de conceitos, princípios e modelos, com base em
estudos de casos.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Unidade 1  Avaliação Institucional enquanto processo estratégico
Processo Estratégico; Fases; PDCA
Unidade 2  Gestão da Qualidade enquanto instrumento de apoio ao processo estratégico
Conceito de Qualidade; Gestão da Qualidade Total; Sistemas da Qualidade
Unidade 3 – A Avaliação Institucional e Modelos de Excelência
AutoAvaliação e Avaliação Externa; Modelos de Excelência; Balanced Scorecard
10.4.1.5. Syllabus:
Unit 1  Institutional Assessment as a strategic process
The Strategic Process; Phases; PDCA
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Unit 2  Quality Management as a tool to support the strategic process
Concepts of Quality; Total Quality Management; Quality Systems
Unit 3  The Institutional Assessment and Models of Excellence
Self Assessment and External Assessment; Models of Excellence; Balanced Scorecard
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Os conteúdos programáticos alinhamse com os objetivos da unidade curricular uma vez que desenvolvem no
estudante:
 capacidade de conceção de um processo estratégico de gestão de uma instituição, como identificação das
fases do processo;
 domínio dos principais conceitos e princípios no âmbito da Gestão da Qualidade;
 capacidade de avaliar o estádio da instituição no percurso da Gestão da Qualidade;
 domínio genérico das principais metodologias no âmbito da Avaliação Institucional;
 capacidade de avaliar criticamente a adequação dos modelos de Avaliação Institucional às condições da
organização.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are in line with the goals of the curricular unit as they develop in the student:
 Ability to design a strategic management process of an institution, as identification of the process steps;
 Mastery of key concepts and principles in the context of Quality Management;
 Ability to assess the stage of the institution in the course of Quality Management;
 Generic domain of the main methodologies within the Institutional Assessment;
 Ability to critically assess the adequacy of models of Institutional Assessment within the conditions of the
organization.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é lecionada em sessões teórico/práticas, procurando discutirse os conteúdos
programáticos e ilustrar os mesmos através de exemplos que traduzam diversas realidades institucionais.
Pretendese uma reflexão alargada, e partilhada, com base nos contributos de todos os participantes.
Nas três últimas sessões da unidade curricular são apresentados e discutidos os trabalhos elaborados pelos
alunos, no âmbito dos conteúdos programáticos da unidade.
Avaliação:
Duas alternativas: AVALIAÇÃO CONTÍNUA (100% trabalhos realizados e apresentados pelos estudantes) ou
AVALIAÇÃO NORMAL (100% Exame Final).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit includes sessions composed by theory/practice, in order to discuss is the program contents
and illustrate them through examples reflecting different institutional realities. It is intended to provide a broad
and shared reflection, based on contributions from all participants.
In the last three sessions of the curricular unit are presented and discussed the work prepared by students
under the syllabus of the unit.
Either CONTINUOUS ASSESSMENT (100% papers written and presented by students) or NORMAL
ASSESSMENT (100% Final Exam).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia adotada permite que o estudante:
 desenvolva pesquisa no âmbito do tema escolhido;
 aplique o enquadramento conceptual do tema a um caso ou o ilustre com base numa situação concreta;
 identifique, analise e avalie de forma crítica (pontos fortes; fatores críticos de sucesso e condicionalismos) o
modelo estudado, e a sua aplicação/ilustração se for o caso;
 demonstre, em discussão oral, conhecimento do tema, bem como capacidade de reflexão e sentido crítico
relativamente aos aspetos detalhados.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The chosen methodology allows the student to:
 develop research within the chosen topic;
 apply the conceptual framework of the topic to a case or to illustrate it based on a specific situation;
 identify, analyze and critically evaluate (strengths, critical success factors and constraints) the model studied,
and its application/illustration if applicable;
 demonstrate, in oral debate, knowledge of the subject, as well as capacity for reflection and critical analysis
regarding the detailed aspects.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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 ANSI/ASQC Z1.11, Guidelines for the Application of ANSI/ISO/ASQC Q9001 or Q9002 to Education and Training
Organizations, 1996.
 BURNES, Bernard, – Managing Change. A Strategic Approach to Organizational Dynamics”. Prentice Hall,
2004.
 HOPPE, Robert A. – The Governance of Problems: puzzling, powering, participation. Reprint. Bristol: Policy
Press, 2013.
 MANO, Margarida – Proposal For A Governance DecisionMaking Model in a Portuguese Public University
(PPU). University of Southampton, UK, 2007.
 NAVAS LÓPEZ, José Emilio; GUERRAS MARTÍN, Luis Ángel – Fundamentals of Strategic Management. Cizur
Menor: Civitas/Thomson Reuteurs, 2013.

Mapa XIV  Formação e Mudança Organizacional/ Vocational training and org. change
10.4.1.1. Unidade curricular:
Formação e Mudança Organizacional/ Vocational training and org. change
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eduardo João Ribeiro dos Santos
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Não aplicável / not applicable
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como objectivo reflectir criticamente sobre paradigmas de desenvolvimento organizacional do
ponto de vista do desenvolvimento pessoal, na perspetiva de uma lógica recursiva de compreensão das
relações entre formação e mudança organizacional.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to promote a critical reflection about the organizational development paradigms from the point
of view of personal development, within the perspective of a recursive logic of comprehension of the
relationship between vocational training and organizational change.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Formação, Mudança Organizacional e Liderança
2. Formação Educacional e Vocacional
3. Formação Profissional
4. Inconsciente organizacional
5. Inquérito Apreciativo
6. Modelo ecossistémico de desenvolvimento organizacional
10.4.1.5. Syllabus:
1. Organizational Training, Change and Leadership
2. Educational and Vocational Training
3. Professional Training
4. Organizational Unconscious
5. Assessment Inquiry
6. Ecosystemic Model of Organizational Development
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Atendendo à lógica recursiva da relação entre os componentes curriculares, a coerência face aos objetivos de
aprendizagem definese segundo uma estratégia de holograma.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering the recursive logic of the relationship between the curriculum components, the coherence towards
the learning goals it is structured following a hologram strategie.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação e discussão oral dos temas, segundo as normas do método reflexivo.
Avaliação:
Exame (100%) ou Apresentação e entrega de um trabalho temático(100%).
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10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Oral presentation and discussion of the themes, following the rules of the reflexive method.
Exam (100%) or Presentation and delivery of a thematic work (100%).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são reflexivas e pretendem contribuir para uma análise crítica da problemática,
atendendo às características recursivas deste campo educativo.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are reflexive and intend to develop a critical thinking over the theme, considering
the recursive characteristics of this educational field.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Antonacopoulou, E., & Gabriel, Y. (2001). Emotion, learning and organizational change. Towars an integration of
psychoanalytic and other perspectives. Journal of Organizational Change Management, 14 (5), 435451.
Carr, A., & Zanetti, L. (2000). Rethinking the “production” of identity in the work context (2000). Electronic
Journal of Radical Organization Theory, 6 (1), In
http://www.mngt.waikato.ac.nz/ejrot/EJROT%28newdesign%29Vol6_1_front.asp
Gabriel, Y. (2005). Glass cages and glass palaces: images of organization in image – conscious times.
Organization, 12 (1), 927.
Kets de Vries, M. (2010). Reflections on Character and Leadership: On the Couch with Manfred Kets de Vries.
England: JosseyBass.
Sievers, B. (2009). Psychoanalytic studies of organizations. London: Karnac Books.
Zimerman, D. E. (1995). Bion. Da teoria à prática. Porto Alegre: Artmed.

Mapa XIV  Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico e de Avaliação Educativa /T. I. D.E. E.
10.4.1.1. Unidade curricular:
Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico e de Avaliação Educativa /T. I. D.E. E.
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Não aplicável/ not applicable
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como objectivo principal proporcionar aos mestrandos uma reflexão em torno das
questões mais relevantes relacionadas com a elaboração de instrumentos de diagnóstico e de avaliação com
possibilidades de utilização em contexto educativo. Nesse sentido apontase como resultados de aprendizagem
do estudante:
Identificar as principais razões que justificam a necessidade de práticas de diagnóstico e de avaliação em
educação;
Dominar as principais fases do processo de diagnóstico em educação;
Caracterizar diferentes modelos e modos de realizar o diagnóstico em contextos educativos;
Dominar os aspetos essenciais de diferentes técnicas e instrumentos associadas ao diagnóstico e à avaliação
em educação;
Justificar escolhas de técnicas e de instrumentos diante de problemas a equacionar no âmbito da educação.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to provide postgraduate students a reflection on the most relevant issues related to the
development of diagnostic tools and evaluation with potential uses in an educational context. In this sense it is
pointed out as student learning outcomes:
To identify the main reasons for the need of diagnostic practices and evaluation in education;
To Master the main phases of the diagnostic process in education;
To characterize different models and ways to make the diagnosis in educational settings;
To master the essential aspects of different techniques and tools associated with the diagnosis and evaluation
in education;
To justify choices of techniques and instruments on relevant issues related to educational evaluation.
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Modelos de diagnóstico em educação
Avaliação em educação: contexto, âmbito e natureza da avaliação.
O papel dos objectivos na avaliação em contexto educativo.
Avaliação normativa e avaliação criterial.
A construção de instrumentos de avaliação
Principais métodos de recolha de dados
O inquérito por questionário
Vantagens e desvantagens
A entrevista
Vantagens e desvantagens
A observação direta
A recolha de dados préexistentes: dados secundários e documentais
Vantagens e desvantagens
Testes de conhecimentos escolares
Testes de inteligência, aptidões, interesses e valores.
Validade
Fidelidade.

10.4.1.5. Syllabus:
Evaluation in education
Context, scope and sources of assessment. Evaluate what, in whom? How?
Normandcriterion referenced measurement.
The construction of assessment tools
Main data collection methods
Describing educational data
The questionnaire survey
Advantages and disadvantages
The interview
Advantages and disadvantages
Direct observation
The collection of preexisting data: Secondary and documentary data
Advantages and disadvantages
Teacher made evaluation tools
Tests of intelligence, skills, interests and values.
Validity.
Reliability.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Os conteúdos curriculares estão alinhados sequencialmente com os objectivos da disciplina.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are aligned in sequence with the pedagogical goals.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica, estudos de caso, análise, discussão e práticas de diagnóstico e/ou avaliação em contexto
educativo.
Avaliação: projeto (70%) + trabalho de síntese (30%).
Outras possibilidades de avaliação podem ser combinadas com os estudantes.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, case studies, analyis and discussion of educational evaluation practices
Assessment:
Project (70%) + synthesis work (30%).
Other possible assessments may be agreed with students.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são reflexivas e pretendem contribuir para uma análise crítica da problemática.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The teaching methodologies are reflexive and intend to develop a critical thinking over the theme.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Altshuld, J. W., & Kumar, D. D. (2010). Needs Assessment: An Overview. New York: Sage.
American Psychological Association, National Council on Measurement in Educa, American Educational
Research Association (2014). Standards for Educational and Psychological Testing. Washington: Amer
Educational Research Assn.
Ebel, R., & Frisbie, D. A. (1991). Essentials of Educational Measurement. New York: PrenticeHall.
Fernandes, M. R. (1998). A mudança de paradigma na avaliação educacional. Educação, Sociedade & Culturas,
9, pp. 732.
Ribeiro, L. C. (1997). Avaliação da Aprendizagem. Lisboa: Texto Editora
Stufflebeam, D,, & Shinkfield, A. J. (2007). 1Evaluation Theory, Models, & Applications. San Francisco,. CA:
JosseyBass..
Thorndike, R. M., & ThorndikeChrist, T. M. (2011). Measurement and Evaluation in Psychology and Education
(8th Edition). New York: Pearson
Vivas, A. J. (2010). Diagnóstico en educación: modelo, técnicas e instrumentos. Salamanca: Amarú ediciones..

Mapa XIV  OPÇÃO  Avaliação de Processos, Organizações e Políticas Educativas/Ev. of P., Org. and Ed. Policies
10.4.1.1. Unidade curricular:
OPÇÃO  Avaliação de Processos, Organizações e Políticas Educativas/Ev. of P., Org. and Ed. Policies
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:
Não aplicável/ not applicable
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular de Avaliação de Processos, Organizações e Políticas Educativas visa aprofundar o
conhecimento científico no domínio da avaliação educacional e desenvolver a capacidade de intervenção ao
nível das suas diferentes práticas.
Nesta unidade curricular pretendese que os estudantes:
 Analisem de forma crítica os domínios mais significativos relativos às práticas de avaliação de alunos, de
avaliação do desempenho de professores, de avaliação de escolas, de avaliação de projetos curriculares,
sócioeducativos e comunitários, de avaliação de processos de formação e de avaliação de políticas
educativas;
 Reflitam sobre a (re)construção de referenciais avaliativos nos diferentes domínios da avaliação educacional.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit Evaluation of Processes, Organizations and Educational Policies aims to deepen scientific
knowledge in the field of educational evaluation and develop the ability to intervene in their various practices.
In this curricular unit it is aimed that students:
 Analyze critically the most significant areas concerning practices for student evaluation, teacher appraisal and
evaluation of training processes, evaluation of schools, evaluation curriculum, socioeducational and
community projects and evaluation of educational policies;
 Reflect on the (re)construction of evaluative frameworks in the different fields of educational evaluation.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Desenvolvimento de conhecimentos e reflexão crítica sobre o quadro de referência da avaliação educacional,
tendo em conta o contexto e características, pontos fortes, desafios e recomendações em alguns níveis de
análise.
Sistema de avaliação. Testes nacionais e internacionais (PISA).
Avaliação de alunos. Desde os testes padronizados nacionais à avaliação formativa em sala de aula.
Avaliação de professores e de processos de formação. Sistema nacional de avaliação de desempenho.
Avaliação de escolas. Avaliação externa pela Inspecção Geral de Educação e Autoavaliação.
Avaliação de projetos sócioeducativos e comunitários e avaliação de políticas educativas.
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10.4.1.5. Syllabus:
Development of knowledge and critical reflection about the evaluation and assessment framework, taking into
account context and features, strengths, challenges and recommendations in some levels of analysis.
Education system evaluation. National tests and international student surveys.
Student assessment. From national standardised tests to ongoing formative assessment in the classroom.
Teacher appraisal and evaluation of training processes. National system of teacher performance.
School evaluation. External evaluation by the General Inspectorate of Education and school selfevaluation.
Socioeducational and community projects assessment and evaluation of educational policies.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Para atingir os objectivos da unidade curricular são aprofundados conhecimentos em diferentes domínios da
avaliação educacional acompanhada de uma reflexão sobre o contexto e características, pontos fortes,
desafios e recomendações políticas respeitantes ao quadro de referência da avaliação em Portugal, ao sistema
de avaliação, à avaliação dos alunos, à avaliação dos docentes e de processos de formação, à avaliação das
escolas, bem como à avaliação de projetos curriculares, sócioeducativos e comunitários e à avaliação de
políticas educativas com vista a preparar os estudantes para o desenvolvimento de projectos de
(re)construção de referenciais avaliativos.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In order to achieve the objectives of the curricular unit a strenght of knowledge on educational evaluation will be
followed by a reflection about context and features, strengths, challenges and policy recommendations
concerning the evaluation and assessment framework in Portugal. We then will also explore the education
system evaluation, student assessment, teacher assessment and evaluation of training processes, school
evaluation, as well as curriculum evaluation, socioeducational and community projects and evaluation of
educational policies to prepare students for developing projects to (re)construction of evaluative frameworks.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo e trabalhos de grupo com recurso a meios audiovisuais e informáticos. As aulas
fundamentalmente de cariz teóricoprático, de natureza dialógica e argumentativa, incluindo a exposição de
temas e a orientação na realização, pelos estudantes, de momentos de problematização, reflexão e integração
de conhecimentos a partir de textos e pesquisas com vista à (re)construção de referenciais em diferentes
âmbitos da avaliação educacional.
Avaliação:
Exame ou projeto (50%) + frequência(50%).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository method and group work using audiovisual and IT resources. Sessions are fundamentally theoretical
and practical, dialogical and argumentative, including the presentation of topics and guidance for students’
achievement of moments of questioning, reflection and integration of knowledge from texts and research in
order to (re)construction of evaluative frameworks in the different fields of educational evaluation.
Assessment:
Exam or project (50%)+ midterm exam (50%)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias utilizadas na unidade curricular assentam na exposição e discussão de tópicos, com recurso
ao trabalho de grupo, a material audiovisual e informático, envolvendo os alunos na pesquisa de artigos de
investigação nos domínios da avaliação educacional e na reflexão sobre os referenciais de avaliação utilizados
nas diferentes áreas de aplicação.
A metodologia de avaliação compreende um teste de conhecimentos e um projecto de (re)construção de
referenciais num dos domínios da avaliação (alunos, escolas, desempenho dos profissionais, formação,
projectos educativos e políticas).
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies used in the curricular unit are based on the presentation and discussion of topics, using the
group work, audiovisual and IT resources, involving students in search of research papers in the fields of
educational evaluation and reflection on the evaluation references used in different application areas.
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The assessment methodology includes a knowledge test and a project of (re)construction of references in the
fields of assessment (students, schools, professional performance, training, educational projects and policies).
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Fernandes, D. (2004). Avaliação das Aprendizagens: uma agenda, muitos desafios. Lisboa: Texto Editora.
Jolland, M. (2001). L'évaluation des politiques éducatives: regard externe et processus interne. In Gérard Figari
& Mohammed Achouche (Eds.), L' Activité Évaluative Réinterrogée (pp. 276279). Bruxelles: De Boeck.
Lima, J. (2008). Em busca da boa escola instituições eficazes e sucesso educativo. Gaia: F.M. Leão.
OCDE (2012). Reviews of evaluation and assessment in education: Portugal – Main conclusions. Paris
Salgueiro, A., Marcos, A., Barreira, C. et al. (2013). Avaliacão do desempenho docente. Compreender a
complexidade, sustentar a decisao. Mangualde: De Facto Editores.
Bidarra, G., Barreira, C., VazRebelo, P., & Alferes, V. (2014). Relatórios de avaliação externa. Da análise das
redundâncias à ponderação diferencial dos resultados no primeiro ciclo de avaliação. In J Pacheco (ed.).
Avaliação externa de escolas: Quadro teórico/conceptual (pp. 229246). Porto Editora.

Mapa XIV  OPÇÃO  Administração e Gestão Escolar / School Administration and Management
10.4.1.1. Unidade curricular:
OPÇÃO  Administração e Gestão Escolar / School Administration and Management
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Armanda Pinto da Mota Matos
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Não aplicável/ not applicable
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta uc visa promover a análise crítica das dimensões organizacionais da escola e a reflexão sobre questões
da administração e gestão escolar. Com este propósito, abordamse quadros teóricos e analisamse
tendências e modelos de administração e gestão escolar e debatemse, ainda, temáticas e dinâmicas
organizacionais relevantes para a compreensão da escola na atualidade.
Competências a desenvolver:
 Reconhecer a importância das dimensões organizacionais da escola,
 Compreender conceitos básicos e perspetivas teóricas utilizadas na análise organizacional da escola;
 Caracterizar as tendências na evolução dos modelos de administração e gestão das escolas;
 Conhecer documentos normativos básicos relativos à administração e gestão das escolas em Portugal;
 Compreender temas e dinâmicas organizacionais relevantes, tais como o clima e a cultura escolar e a
liderança nas organizações escolares;
 Aplicar referenciais teóricos e conceptuais à investigação e à intervenção nesta área.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This uc seeks to promote critical analysis of organizational dimensions of school, as well as encourage
reflection on issues of school administration and management (SAM). For this purpose, theoretical frameworks
are approached and trends and models of SAM are analyzed. It also aims to promote the discussion around
themes and organizational dynamics which are relevant to the understanding of today's schools.
Skills to be developed:
 Recognize the importance of organizational dimensions of school,
 Understand basic concepts and theoretical perspectives used in organizational analysis of school;
 Characterize trends in the evolution of models of SAM;
 Know basic normative documents related to the administration and management of schools in Portugal;
 Understand relevant themes and organizational dynamics, such as school climate and culture, and leadership
in school organizations;
 Apply theoretical and conceptual frameworks in research and intervention in this area.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A escola como organização
 Conceitos básicos e características da organização escolar
 Modelos teóricos de análise da organização escolar
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2.Tendências e modelos de administração e gestão escolar
 Descentralização, autonomia e participação
 Autonomia e gestão das escolas em Portugal
3. Cultura e clima escolar
 Conceitos e tipologias
 A cultura e o clima escolar e as suas implicações na gestão escolar e na ação educativa
4. Questões de liderança
 Conceito e modelos de liderança
 Liderança, poder e gestão das escolas.
10.4.1.5. Syllabus:
1. The school as an organization
 Basic concepts and characteristics of the school organization.
 Theoretical models of analysis of school organization
2. Trends and models of school administration and management
 Decentralization, autonomy and participation
 Autonomy and management of schools in Portugal
3. Culture and school climate
 Concepts and typologies
 The culture and school climate and its implications for school management and educational action
4. Issues of leadership
 Concepts and models of leadership
 Leadership, power and management of schools.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Dado que se visa, nesta unidade curricular, que os estudantes conheçam as dimensões organizacionais da
escola e as tendências na evolução dos modelos de administração e gestão das organizações escolares, serão
abordados vários temas essenciais deste domínio, nomeadamente conceitos básicos e modelos teóricos de
análise da organização escolar, bem como a evolução nos modelos de administração e gestão escolar em
Portugal, com particular ênfase na atualidade. Tendo em vista a compreensão de temas e dinâmicas
organizacionais relevantes no domínio da administração e gestão escolar, serão ainda discutidos temas como
a cultura e o clima escolar, bem como a liderança nas organizações escolares.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Given that this uc aims that students know the school organizational dimensions and trends in the evolution of
the models of administration and management of school organizations, several key issues will be addressed in
this area, including basic concepts and theoretical models to analyze the school organization, as well as
developments in models of school administration and management in Portugal, with particular emphasis
nowadays.
With the aim of promoting the understanding of issues and organizational dynamics which are relevant in the
field of school administration and management, topics such as school culture and climate, as well as leadership
in school organizations will also be discussed.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretendese adotar uma metodologia flexível, que combine momentos expositivos com a participação ativa dos
estudantes, mediante debates, análise de documentos (textos, legislação) e trabalhos de grupo.
Avaliação:
Exame ou frequência (50%) + trabalho de investigação (30%) + trabalho de síntese (20%)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The presentation of theoretical contents will be used in association with the active participation of students,
through discussions, document analysis (articles, legislation) and group work.
Exam or midterm exam (50%) + research work (30%) + synthesis work (20%).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método expositivo visa familiarizar os estudantes com conceitos básicos e modelos teóricos de análise das
organizações escolares, bem como com a evolução da administração e gestão das escolas em Portugal e com
temas relevantes neste domínio.
Os debates, a análise de documentos e os trabalhos de grupo permitem a participação ativa dos estudantes e
promovem a reflexão em torno das dimensões organizacionais da escola e de temas relevantes no domínio da
administração e gestão das escolas na atualidade.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The lectures aim to familiarize students with basic concepts and theoretical models of analysis of school
organizations, as well as with the evolution of the administration and management of schools in Portugal, and
with relevant topics in this field.
Discussions, document analysis and group work allow the active participation of students and promote
reflection on the organizational dimensions of the school and on relevant topics in the field of administration and
management of schools today.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barroso, J., Afonso, N., & Dinis, L. L. (2007). Improving School Leadership, Country Background Report For
Portugal. http://www.oecd.org/dataoecd/44/56/40710632.pdf.
Barzanò, G. (2009). Culturas de liderança e lógicas de responsabilidade. V. N. de Gaia: Fundação Manuel Leão
Brunet, L. (1999). Clima de trabalho e eficácia na Escola. In A. Nóvoa (coord.), As
Organizações Escolares em Análise (pp. 121140). Lisboa: Publicações Dom Quixote.
Costa J. (1996). Imagens Organizacionais da Escola. Porto: Ed. Asa.
English, F. W. (Ed.) (2011). The SAGE handbook of educational leadership: Advances in theory, research, and
practice. London: SAGE.
Formosinho, J., Fernandes, A. S., Machado, J., & Ferreira, H. C. (Eds.) (2010). A autonomia da escola pública em
Portugal. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão
González, M. T. (2006). Organización y gestión de centros escolares: Dimensiones y procesos. Madrid: Pearson
Educación.
Lima, L. (2011). Administração escolar: estudos. Porto: Porto Editora.

Mapa XIV  OPÇÃO  Dinâmicas Locais, Recursos Sóciocomunitários e Lógicas Organizacionais /L. D. SC.R. O. R.
10.4.1.1. Unidade curricular:
OPÇÃO  Dinâmicas Locais, Recursos Sóciocomunitários e Lógicas Organizacionais /L. D. SC.R. O. R.
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:
Sónia Cristina Mairos Ferreira
Joaquim Luís Alcoforado
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretendese que os/as alunos/as demonstrem ter adquirido os conhecimentos e desenvolvido as competências
que lhes possibilitem:
 Planificar, segundo critérios diversos, projetos de matriz local;
 Implementar estratégias e iniciativas de suporte à realização de projetos inovadores;
 Avaliar, atendendo às suas especificidades concetuais e metodológicas, aos recursos recursos sócio
comunitários neles implicados/previstos, bem como às lógicas organizacionais (intra e interorganizações)
predominantes, iniciativas de matriz local.
 Analizar criticamente documentos que suportam a geração e implementação de iniciativas neste âmbito, em
específico.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should demonstrate they have acquired the knowledge and developed the competences required to:
 Design, accordingly to multiple criteria, local projects;
 Implement atrategies and initiatives that support the development of innovative projects;
 Assess, taking in consideration its conceptual and metodological specificities, the sociocomunitarian
resources involved/predicted, and also the predominant organizational rationales (intra and inter organizations),
local innitiatives.
 Critically analyse documents that support the generation and implementation of iniciatives in this specific
scope.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Âmbito: Finalidades; definição dos conceitoschave; fundamentos teóricos e metodológicos
2. Das abordagens políticas centralizadoras ao reconhecimento das especificidades dos territórios. O país nas
dimensões nacional, regional e local
2.1 Referentes orientadores e práticas estruturantes de promoção do desenvolvimento e da cidadania
2.2 Especificidades das abordagens bottomup e indicadores de apreciação da sua qualidade e eficácia
2.3 Modelos de compreensão das dinâmicas locais em Portugal e na UE
3. Geração, implementação e avaliação de projetos locais
3.1 Matrizes e indicadores na construção e implementação de projetos
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3.2 Metodologias e estratégias de avaliação
3.2 Comunicação inter e intraorganizacional e a potenciação de recursos sociocomunitários
4. A participação no contexto da promoção de equidade e democratização
4.1 Redes (in)formais, negociações e poder(es), padrões de mobilidade e inovação
4.2 Inclusão de grupos vulneráveis e (re)configurações identitárias
10.4.1.5. Syllabus:
1. Scope: Purposes; definition of key concepts; theoretical and methodological foundations
2. From centralizing policy approaches to the recognition of the territory specificities. The country in the
national, regional and local dimensions
2.1 Guidelines and structural practices for the promotion of development and citizenship
2.2 Special features of bottomup approaches and indicators for assessing its quality and effectiveness
2.3 Comprehension models of local dynamics in Portugal and in the EU
3 Generation, implementation and evaluation of local projects
3.1 Matrices and indicators for projects creation and implementation
3.2 Methos and assessment strategies
3.2 Inter and intraorganizational communication and the enhancement of sociocummunitarian resources
4. Participation in the context of promoting equity and democratization
4.1 (In)Formal networks, negotiations and power(s), mobility patterns and innovation
4.2 Inclusion of vulnerable groups and identity (re)configurations
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
A Unidade Curricular visa a análise e reflexão crítica da interdependência entre "dinâmicas locais, recursos
sóciocomunitários e lógicas organizacionais". Para o efeito, contempla o estudo de quatro blocos temáticos
(cf. Programa) que pretendem contribuir para a aquisição de conhecimentos/desenvolvimento de competências
neste campo específico. Para a concretização deste propósito consideramse as especificidades inerentes às
abordagens bottomup, que surgem exploradas atendendo às suas caraterísticas distintivas e às
potencialidades, no contexto da promoção da equidade e da democratização.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Curricular Unit of Early Prevention and Intervention in Populations at Risk is intended to analyse and
critically reflect on the interdependence between "local dynamics, sociocommunitarian resources and
organizational rationales". For that it is organized into 4 thematic blocks (cf. Syllabus) which are intended to
provide students with knowledge and contribute to the development of their competences in this specific field of
knowledge. To achieve this purpose one considers the specificities of the bottomup approaches, which are
explored in view of its distinctive features and potential, in the context of promoting equity and democratization.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta Unidade Curricular privilegiamse os métodos activo e expositivo, embora sejam mobilizados diversos
métodos e estratégias nas aulas. Tendo em consideração o teor teóricoprático da Unidade Curricular serão
debatidas intervenções, analisados documentos legais e contrastadas práticas, sendo neste contexto
priviligiado o método ativo. À exposição de conteúdos acresce ainda a utilização dos métodos interrogativo
(e.g., análise de práticas e projetos) e demonstrativo.
Avaliação:
Exame ou projeto (50%) + trabalho de síntese (50%).
Outras possibilidades de avaliação podem ser combinadas com os estudantes.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit gives priority to lectures and active learning methods, although other methods and
strategies will be used in classes.Taking in consideration the theoreticalpracticalx of this Curricular Unit
students will discuss interventions, analyse legal documents, and compare practices, context in which it is
mobilized active method. In adittion to content exposition interrogative (e.g., analysis of practices ans pojects)
and demonstrative methods will also be used.
Assessment:
Exam or projet (50%) + synthesis work ( 50%).
Other evaluation possibilities can be combined.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino privilegiadas visam a promoção de um contexto de aprendizagem que concorra
para a aquisição de conhecimentos essenciais neste domínio, em específico, tarefa para a qual se recorre ao
método expositivo (e.g., visionamento de excertos de entrevistas, filmes, clips on line) e interrogativo (e.g., no
âmbito da análise do enquadramento legal). Atendendo ao carácter prático da Unidade Curricular será, também,
conferido tempo específico para análise de projetos, debates, discussão de modelos de intervenção e
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delineamento, em grupo, de práticas, recorrendose, para o efeito, aos métodos ativo e demonstrativo.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The privileged teaching methodologies aim the promotion of a learning context that promotes the acquisition of
essential knowledge in this specific domain, task for which the expositive (e.g., screening of excerpts from
interviews, films, clips on line) and also the interrogative (e.g., in the context of the legal framework analysis)
methods are used. Given the practical nature of the Curricular Unit it will be given specific time for project
analysis, debates, discussion of intervention models, and outline, in group of original practices, and for their
accomplishment it will be used demonstrative and active methods.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barzanò, G. (2009). Culturas de liderança e lógicas de responsabilidade. V. N. de Gaia: Fundação Manuel Leão.
Castells, M. (2002), A Sociedade em Rede, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
Jolland, Michael (2001). L'évaluation des politiques éducatives: regard externe et processus interne. In G. Figari
& M. Achouche (Eds.), L' Activité Évaluative Réinterrogée (pp.276279). Bruxelles: De Boeck Université.
Ferreira, A. I. e Martinez, L. F. (2008). Manual de diagnóstico e Mudança Organizacional. Lisboa: Editora RH.
Wiley, J. W., & Brooks, S. M. (2000). The highperformance organizational culture. In N. M. Ashkanasy, C. P. M.
Wilderom & M. F. Peterson (Eds.), Handbook of organizational culture and climate (pp. 177–191). Thousand Oaks,
CA: Sage.

Mapa XIV  OPÇÃO  Dinâmicas Organizacionais/Organisational Dynamics
10.4.1.1. Unidade curricular:
OPÇÃO  Dinâmicas Organizacionais/Organisational Dynamics
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:
Luís Alcoforado
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular buscase compreender o que é uma organização e, portanto, atender a diferentes
abordagens sobre a sua compreensão. Nela ainda se contempla uma abordagem a aspectos gerais do
comportamento organizacional, incidindo nomeadamente na comunicação, no conflito e na liderança, na cultura.
Esperase que o estudante seja capaz de:
Identificar as características mais consensuais entre diferentes autores sobre organização.
Apresentar contributos de várias áreas disciplinares para a compreensão de organização.
Caracterizar diferentes abordagens sobre o funcionamento das organizações.
Analisar o funcionamento de uma organização tendo em consideração os paradigmas organizacionais
estudados e aspetos de comportamento organizacional.
Indicar e caracterizar estratégias de superação do conflito.
Definir diferentes estilos de liderança.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this curricular unit it is aimed to understand what is an organization and, therefore, consider different
approaches to their understanding. We also include an approach to general aspects of organizational behavior,
focusing in particular on communication, conflict and leadership, and culture. It is expected that the student is
able to:
Identify the most consensual characteristics between different authors about the organization.
Present contributions from various disciplines for the understanding of the organization.
Characterize different approaches to the functioning of organizations.
Analyze the functioning of an organization taking into account the organizational paradigms studied and aspects
of organizational behavior.
Indicate and describe strategies for overcoming conflicts.
Define different leadership styles.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
O que se pode entender por Organizações?
 A mudança de paradigmas
 A metáfora como representação da realidade organizacional
O paradigma positivista
 As organizações como máquinas
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 A organização científica do trabalho
 As organizações como instrumentos de controlo social
 A abordagem burocrática
O paradigma biológico sistémico
 As organizações como seres vivos
 Os estudos de Hawthorne
 A motivação no trabalho
 A abordagem sistémica
 As espécies organizacionais
O paradigma construtivista
 A abordagem cultural
 As organizações como culturas
 A abordagem política
 As organizações como círculos políticos
 A aprendizagem organizacional
 As organizações como cérebros
Comportamento Organizacional
 Delimitação do conceito comportamento organizacional
 A comunicação nas organizações
 O conflito nas organizações
 A liderança nas organizações
 Processos cognitivos relevantes para o comportamento organizacional
 A mudança organizacional
10.4.1.5. Syllabus:
 What can be understood by organizations?
 A paradigm shift
 The metaphor as a representation of organizational reality
The positivist paradigm
 Organizations as machines
 The scientific organization of work
 Organizations as instruments of social control
 The bureaucratic approach
The systemic biological paradigm
 Organizations as living beings
 The Hawthorne Studies
 Motivation at work
 The systemic approach
 Organizational species
The constructivist paradigm
 The cultural approach
 Organizations as Cultures
 The policy approach
 Organizations as political circles
 The organizational learning
 Organizations as Brains
Organizational Behavior
 Definition of the concept organizational behavior
 Communication in organizations
 The conflict in organizations
 Leadership in Organizations
 Cognitive processes relevant to organizational behavior
 Organizational change
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Tendo por finalidade principal da unidade curricular promover uma compreensão sobre o que é uma
organização os conteúdos remetem para abordagens diferenciadas que permitem opções ou sínteses
fundamentadas sobre o assunto. O conhecimento teórico sobre a complexidade da organização também sai
especialmente atendido ao contemplar a abordagem de aspetos centrais do comportamento organizacional
como o o conflito, a liderança, a cultura e a mudança.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
As the main aim of the curricular unit is to promote an understanding of what an organization is, the contents
refer to different approaches that allow options or reasoned synthesis on the subject. Theoretical knowledge
about the complexity of the organization is especially well analysed as the approach of key aspects of
organizational behavior and conflict, leadership, culture and change is included.
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretendese conciliar o método expositivo, para enquadramento e elucidação, com a utilização de práticas
pedagógicas fundadas em trabalho do estudante. Ao longo do decorrer da unidade de curricular,será
incentivada a realização de trabalhos de revisão bibliográfica e/ou de investigação;a realização de pequenos
trabalhos relativos à matéria tratada nas aulas;a elaboração de questões sobre o conteúdo das aulas;a
realização de pequenas sínteses sobre os temas tratados;a reflexão sobre os princípios,as orientações
ideológicas, as condições educacionais,os pressupostos das práticas educativas.
A avaliação terá sempre dois ou mais momentos: por exemplo uma prova tipo exame e a elaboração de um
trabalho e será definida previamente com os estudantes.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It is aimed to combine the expository method for presentation and elucidation with the use of pedagogical
practices based on student work. Throughout the course of the curricular unit, literature review and/or research
works shall be encouraged; preparation of small work on the issues covered in class; preparing questions about
the content of the classes; performing small summaries on the topics addressed; reflection on the principles,
ideological orientations, educational conditions, the assumptions of educational practices.
Assessment will always consists of two or more moments: for example, an exam and the preparation of a
paper, and will be previously defined with students.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular procura conciliar o método expositivo, para transmitir informação básica e enquadramento
global e científico, com a discussão de textos, tendo em vista possibilitar aos estudantes a aquisição de
conhecimentos teóricos diversificados que possibilitem o desenvolvimento da sua capacidade de análise
crítica e reflexiva.
Com a elaboração e a apresentação e/ou discussão trabalhos sobre as problemáticas enquadradas nos
conteúdos programáticos da unidade curricular pretendese a participação dos estudantes e desenvolvimento
de competências transversais.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The curricular unit seeks to combine the expository method, to convey basic information and a comprehensive
and scientific framework, with the discussion of texts, in order to enable students to acquire diverse theoretical
knowledge to enable the development of their capacity for critical and reflective analysis.
With the preparation and presentation and/or discussion of papers on issues framed in the contents of the
curricular unit, it is aimed students’ participation and development of transversal skills.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bilhim, J. A. de F. (2008). Teoria Organizacional. Estruturas e pessoas. Lisboa: UTL/ISCSP
Cunha, M. P.; Cunha, R. C.; CabralCardoso, C. (2003), Manual de Comportamento Organizacional e Gestão,
Lisboa: RH editora.
Ferreira, J.M. Carvalho; [ et al.] (1996). Psicossociologia das Organizações. Alfragide, Editora McGrawHill.
Gomes, Duarte (2000). Cultura Organizacional – Comunicação e Identidade. Coimbra, Quarteto Editora. GOMES,
Duarte (2000). Cultura Organizacional – Comunicação e Identidade. Coimbra, Quarteto Editora.
Hofstede, G. (2003). Culturas e Organizações. Compreender a nossa programação mental. Lisboa: edições
sílabo.
Neves, A. (2004). Estrutura e dinâmica das organizações. 3. ed. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Mapa XIV  OPÇÃO  Educação, Municípios e Desenvolvimento Local/ Education, Municipalities and Local D.
10.4.1.1. Unidade curricular:
OPÇÃO  Educação, Municípios e Desenvolvimento Local/ Education, Municipalities and Local D.
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:
Não aplicável/ not applicable
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem por finalidade principal promover a reflexão fundamentada sobre a dimensão e a
capacidade da intervenção local no domínio da educação. Os resultados de aprendizagem devem ser os
seguintes:
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Definir e caracterizar o âmbito da ação educativa e as suas manifestações nos domínios formal, nãoformal e
informal.
Definir diferentes conceitos de desenvolvimento situandoos no tempo.
Caraterizar desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano.
Definir autarquia na perspetiva da Administração e do Direito Público.
Indicar as principais disposições da Constituição da República Portuguesa sobre as autarquias.
Identificar e caraterizar diferentes períodos da relação dos municípios com a educação.
Apreciar diferentes mecanismos e instrumentos de planificação estratégica nos municípios.
Caracterizar as competências das autarquias no âmbito da educação.
Refletir sobre a capacidade de os municípios se assumirem como protagonistas no domínio da educação em
Portugal
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit's main aim is to promote the substantiated reflection on the dimension and the ability to
intervene locally in the field of education. The learning outcomes should be the following:
Define and characterise the field of educational action and its manifestation in formal, nonformal and informal
fields
Define different concepts of development by situating them in time.
Characterise sustainable development and human development.
Define municipality from the perspective of Administration and Public Law.
Point out the main provisions laid down in the Constitution of the Portuguese Republic regarding municialities.
Identify and characterise different períods of the relationship between municipalities and education.
Appreciate different mechanisms and instruments of strategic planning in municipalities.
Characterise the competences of municipalities regarding education.
Reflect on the ability of municipalities to assume themselves as protagonists in Education in Portugal.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
 Governação e Governância,
 A organização do poder local na perspetiva da Administração e do Direito Público;
 Educação, sistema educativo e sistema escolar;
 Centralização e descentralização e administração do sistema educativo;
 Evolução do conceito de desenvolvimento;
 Desenvolvimento sustentável e Desenvolvimento Humano;
 O percurso da intervenção municipal na Educação em Portugal até à década de setenta;;
 As autarquias e a sua intervenção na educação no Portugal democrático;
 Organismos e instrumentos de planificação estratégica e de organização da educação nos municípios;
 Projetos educativos e o desenvolvimento local;
 Associativismo e gestão participativa na intervenção local;
 O poder local e a diversidade das intervenções em educação.
10.4.1.5. Syllabus:
Governing and Governance,
 The organization of local government in the perspective of Public Administration and the Law;
 Education, educational system and school system;
 Centralization and decentralization and administration of the educational system;
 Evolution of the concept of development;
 Sustainable development and Human Development;
 The course of municipal intervention in Education, in Portugal, up to the seventies;
 Municipalities and their intervention in Education in democratic Portugal;
 Organizations and instruments of strategic planning and organization of Education in the municipalities;
 Educational projects and local development;
 Associations and participative management in regional/local intervention;
 Local power and the diversity of interventions in education.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Tendo por finalidade principal da unidade curricular promover a reflexão sobre a dimensão e a capacidade da
intervenção local no domínio da educação, a definição dos conteúdos procura dar a informação mais relevante
sobre a administração municipal e sobre as competências e a disponibilidade das autarquias no âmbito da
educação bem como capacitar o estudante para uma análise crítica fundamentada sobre a ação das
instituições regionais e municipais no desenvolvimento local. Nesse sentido, também se procura trabalhar
sobre a ideia de desenvolvimento e, em especial, na relação da educação com o desenvolvimento sustentável e
o desenvolvimento humano.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Considering that the main aim of this curricular unit is to promote the reflection on the dimension and ability to
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intervene locally in the field of education, the definition of the contents seeks to provide more relevant
information about the municipal administration and the competences and availability of municipalities in the field
of education as well as to enable students to perform a critical and substantiated analysis of the action carried
out by regional and municipal institutions in the local development. Accordingly, the curricular unit seeks to
approach the idea of development and especially the relationship between education and both sustainable
development and human development.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na unidade curricular farseá apelo a diversos métodos de ensino, merecendo destaque os métodos
expositivo e ativo, sendo mobilizadas estratégias diversificadas de ensinoaprendizagem. Deste modo, articula
se o método expositivo, para enquadramento e elucidação, com a utilização de práticas pedagógicas fundadas
no trabalho do estudante. Assim, será incentivada a realização de breves análises de textos; a realização de
pequenas sínteses; a elaboração de questões sobre o conteúdo ministrado nas aulas; a realização e
apresentação de trabalho de revisão da literatura sobre tema a combinar.
Avaliação:
Exame ou minitestes (25%) + trabalho de síntese (25%) + Trabalho de revisão de literatura sobre tema
previamente definido com apresentação (50).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this curricular unit, different teaching methods will be applied, with particular attention to the lecture method
and the active method, thus being mobilised different strategies of teaching and learning. Hence, for framework
and elucidation, the lecture method is articulated with the use of pedagogical practices based on the work of the
students. Thus, there will be an encouragement to accomplish brief analyses of texts; write short overviews;
elaborate questions about the content approached in classes; accomplish and present an asssignment of
literature review on a subject to be agreed.
Assessment:
Exam or test (25%) + synthesis work (25%) + Assignment of literature review focusing a previously defined
theme, including its presentation (50).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias expositivas baseadas na discussão de textos, excertos de livros e a exposição de conteúdos
permitem, aos estudantes, a aquisição de informação e conhecimentos teóricos e possibilitam o
desenvolvimento da sua capacidade de análise crítica e reflexiva.
A apresentação e/ou discussão de trabalhos elaborados sobre as problemáticas enquadradas nos conteúdos
programáticos da unidade curricular promovem a participação dos estudantes e desenvolvimento de
competências transversais e de natureza mais prática.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lecture methodologies based on the discussion of texts, parts of books and the presentation of contents allow
students to acquire information and theoretical knowledge, and make possible the development of their ability to
reflect and analyse critically.
The presentation and/or discussion of the accomplished assignments focusing the issues within the scope of
the curriculum contents of the curricular unit promote the participation of students and the development of
transversal and more practical competences.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Fernandes, A. S. (2005). Contextos da intervenção educativa local e a experiência dos municípios portugueses.
In Formosinho, J. et al. (eds). Administração da Educação – Lógicas burocráticas e lógicas de mediação. Porto:
Asa.
Ferreira, F. I. (2005). O Local em Educaçãoanimação, gestão e parceria. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
Pinhal, J. (2012). Os municípios portugueses e a educação. Treze anos de intervenções (19912003). Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Relatório do Desenvolvimento Humano (2013). A Ascensão do Sul: Progresso Humano num Mundo
Diversificado. Publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
http://www.un.cv/files/HDR2013%20Report%20Portuguese.pdf
Ribeiro, A. (2007). Governância municipal. Cidadania e governação nas câmaras municipais portuguesas. Viana
do Castelo: CER.
Villar, M. B. Caballo (2001). A Cidade Educadora de Organização e Intervenção Municipal. Lisboa: Instituto
Piaget.

Mapa XIV  OPÇÃO  Educação para as Carreiras/ Career Education
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10.4.1.1. Unidade curricular:
OPÇÃO  Educação para as Carreiras/ Career Education
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Eduardo João Ribeiro dos Santos; Joaquim Luís Medeiros Alcoforado
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a dimensão antropológica do fenómeno trabalho, como condição de historicidade do conceito de
carreira.
Refletir sobre as vertentes sociológica, política e psicológica da vocação.
Estabelecer as implicações desenvolvimentistas dos fenómenos vocacionais para o contexto da educação
para as carreiras.
Compreender a orientação profissional como um processo educativo, que se estende ao longo de toda a vida.
Utilizar os balanços de orientação e de competências e os portfolios de competências, como metodologias e
práticas de ajuda na orientação educativa dos adultos e na permanente (re)construção dos seus projectos
profissionais e pessoais de vida.
Analisar, de forma crítica, os modelos teóricos mais relevantes no domínio da educação para as carreiras.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the anthropological dimension of the phenomenon work as a condition of historicity of the
concept of career.
To reflect on the sociological, political, and psychological aspects of the vocation.
To establish the developmental implications of vocational phenomena to the context of career education.
To analyze different methodologies and practices as means to help in the vocational and educational guidance
of adults in the process of (re)construction their occupational and personal life projects.
To analyze, critically, the most relevant theoretical models in career counseling and guidance. .
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A orientação educativa e profissional dos adultos
Formação Contínua e Educação Permanente.
Formação e identidades profissionais.
O Modelo da Qualificação e a reapropriação da identidade profissional.
O Modelo da Competência como resposta às insuficiências do modelo da Qualificação.
O reconhecimento de competências como novo espaço de formação e de (re)construção de projectos e
identidades pessoais e profissionais.
Contextualização antropológica do trabalho  das sociedades nómadas às sociedades agrícolas e artesanais;
as sociedades guerreiras e a noção de capital; da manufactura à maquinofactura  sociedades corporativas
como antecedente histórico da revolução industrial e a emergência das noções de vocação e de carreira; o
sedimento etnológico das sociedades sem trabalho como utopia para uma sociedade vocacional, ou a morte do
conceito/vivência de carreira objetiva.
Teorias e modelos de educação para as carreiras
Transições escolamundo do trabalho
10.4.1.5. Syllabus:
Educational and professional guidance of adults.
Lifelong Learning and Continuous Education.
Vocational training and professional identities.
The Qualification Model and the repossession of the professional identity.
The Competences Model as an answer to the shortcomings of the Qualification Model.
The recognition of competences as a new space for vocational training and re(construction) of projects and
personal and professional identities
Anthropological contextualization of work–from nomad societies to agricultural and artisanal societies; warlike
societies and the notion of capital; from manufacture to machine production – corporative societies as an
historical background of the industrial revolution and the emergence of the notions of vocation and career; the
ethnological archive of societies without work as an utopia for a vocational society, or the death of the
concept/personal experience of objective career.
Theories and models of education for careers.
Transitions school work.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Os conteúdos curriculares estão alinhados sequencialmente com os objectivos da disciplina.
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10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are aligned in sequence with the pedagogical goals.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Presencial. Exposição teórica, estudos de caso, análise, discussão e práticas de avaliação em contexto
educativo.
Avaliação  exame
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Face to face. Lectures, case studies, analyis and discussion of educational evaluation practices.
Assessment: exam
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são reflexivas e pretendem contribuir para uma análise crítica da problemática.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are reflexive and intend to develop a critical thinking over the theme.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alcoforado, L. (2001). O Modelo da Competência e os adultos portugueses não qualificados. Revista Portuguesa
de Pedagogia, 35, 1.6783.
D’Aboville. A., Bernié. M., & Carpentier. P. (2000). Entrependre un bilan de compétences et réussir son projet
profissionnel. Paris :Dunod.
Ferreira, J., & Santos, E. (1998). Factores e contextos vocacionais: novas orientações para um novo milénio,
Psychologica, 20, 8591.
Guichard. J., & Huteau. M. (2001). Psychologie de l’Orientation. Paris :Dunod.
LévyLeboyer, C. (1993). Le bilan de compétences. Paris: Les Éditions d'Organisation.
Neff, W. (1985). Work and Human Behavior. New York: Aldine.
Santos, E., Ferreira, J., & Chaves, A. (2001). Implications of sociopolitical context for career services delivery,
The Career Development Quarterly, 50, 4555.
Zarifian, P. (2001). Le Modèle de la Compétence. Paris: Editions Liaisons
Vondracek, F. W., Ferreira, J. A., & Santos, E. (2010). Vocational Behavior and Development in Times of Social
Change. Int Journa

Mapa XIV  OPÇÃO  Formação, Trabalho e Exclusão Social/ Training, Work and Social Exclusion
10.4.1.1. Unidade curricular:
OPÇÃO  Formação, Trabalho e Exclusão Social/ Training, Work and Social Exclusion
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Luís Medeiros Alcoforado
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Sónia Mairos Ferreira
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretendese que os/as alunos/as demonstrem ter adquirido conhecimentos necessários à análise da relação
entre as problemáticas da formação, trabalho e exclusão social, em particular no que concerne aos impactos
diferenciais das duas primeiras para a emergência, manutenção/agravamento e saída de circunstâncias de
exclusão (e.g., social, económica, educativa). Visase, ainda, a promoção da capacidade de reflexão crítica
sobre estes constructos, tendo em conta os seus referenciais (teóricos, metodológicos e de implementação),
tradicionais e consubstanciados num paradigma respeitador da complexidade e da multideterminação dos
fenómenos, e as implicações da sua mobilização em contextos (não) formais. Pretendese, em acréscimo, que
os alunos desenvolvam competências técnicas de pesquisa, planificação, intervenção e avaliação de modelos
e programas neste domínio.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students must demonstrate to have acquired the necessary knowledge for the analysis of the relationship
between the problematics of training, work, and social exclusion, in particular concerning the differential
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impacts of the two first ones for the emergence, maintenance/aggravation and exit of exclusion circumstances
(e.g., social, economic, educational). Furthermore, it aims to promote the capacity for critical reflection on these
constructs, taking into account its referents (theoretical, methodological and implementation), traditional and
consubstantiated in a paradigm respectful of complexity and multidetermination of social phenomena, and the
implications of their mobilization in multiple (non)formal contexts. It is intended, in addition, that students develop
technical skills of research, and also planning, intervention and evaluation of models and programs in this
domain.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
TEMA 1 Âmbito
Propósitos, definição de conceitos chave, fundamentos
TEMA 2 Formação, Trabalho e Emprego: evolução interdependente de múltiplas relações
Formação, trabalho, socialização e identidade profissional; O trabalho como espaço privilegiado de
reconhecimento social; Políticas públicas de formação, emprego e promoção da Inclusão social
TEMA 3 Exclusão social em regimes democráticos desenvolvidos
Abordagens tradicionais e contemporâneas de concetualização do fenómeno; Tendências dominantes na
atualidade  a exclusão enquanto referente de confluência de processos interdependentes; Contributos
diferenciais dos vetores formação e trabalho para a emergência, manutenção, agravamento e saída de
cenários de privação severa pluridimensional; A exclusão social na UE no pós crise financeira de 2008;
Modelos clássicos e contemporâneos de intervenção; Especificidades da privação habitacional severa neste
âmbito.
10.4.1.5. Syllabus:
THEME 1 Scope
Purposes; Definition of key concepts; Fundaments
THEME 2 Training, Work and Employment: Interdependent evolution of multiple relations
Training, Work, Socialization and professional identity; Work as a privileged space of social recognition; Public
Policies in the fields of training, employment and social inclusion
THEME 3 Social exclusion in developed democratic regimens
Traditional and contemporary conceptual approaches; Dominant trends in current times  exclusion as the
referent of interdependent phenomena confluence; Differential contributions of the vectors training and work for
the emergence, maintenance, aggravation and exit of pluridimensional severe deprivation scenarios; Social
exclusion in the EU after 2008 financial crisis; Classic and contemporary models of intervention; Specificities of
severe habitational deprivation in this domain.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Esta Unidade Curricular parte da reflexão acerca da relação entre formação, trabalho e exclusão, exclusão
social, referências essenciais para que possam proceder à análise crítica de abordagens teóricas, modelos de
intervenção, e políticas públicas, tendo em conta períodos distintos no tempo e contextos democráticos
diversos. Atendendo à complexidade dos quadros em estudo analisamse de forma separada as rubricas
formação, trabalho e emprego e exclusão social em regimes desenvolvidos (cf., Tema 2 e 3). Para cada uma
afloramse propostas tradicionais e contemporâneas, que serão contrastadas nas suas premissas,
prioridades, propostas de intervenção, e indicadores de avaliação da sua (in)eficácia. Devido à especificidade
que a privação habitacional severa assume será abordada em componente própria, sendo exploradas sequelas
específicas da sua vivência para dificuldades no acesso e permanência em contextos de formação e emprego.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This Curricular Unit is anchored in the refletion between training, work and exclusion, social exclusion , essential
references so they can produce critical analysis of theoretical approaches , intervention models , and public
policies , taking into account different time periods and diverse democratic contexts . Given the complexity of
the thematics in study, the rubrics training, work and employment, and social exclusion in developed regimens
are analyzed separately (cf. , Theme 2 and 3) . For each one of them are explored traditional and contemporary
proposals, which will be contrasted in their assumptions, priorities, proposals for intervention and evaluation
indicators of (in)effectiveness. Due to the specificity that severe housing deprivation assumes it will be
addressed in its own, being explored specific consequences of that experience concerning difficulties in
accessing and remaining in contexts of training and employment.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta Unidade Curricular privilegiamse os métodos activo e expositivo, embora sejam mobilizados diversos
métodos e estratégias nas aulas. Tendo em consideração o teor teóricoprático da Unidade Curricular serão
abordados casos práticos, debatidas intervenções, analisados documentos legais e contrastadas práticas,
todos eles exemplos de abordagens ativas. À exposição de conteúdos acresce ainda a utilização dos métodos
interrogativo (e.g. análise de práticas) e demonstratativo.
Avaliação: Exame ou projeto (50%) + frequência (50%).
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10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This curricular unit gives priority to lectures and active learning methods, although other methods and
strategies will be used in classes.Taking in consideration the theoreticalpractical matrix of this Curricular Unit
students will debate practical cases, discuss interventions, analyse legal documents, and compare practices,
all of those examples of active approaches. In adittion to content exposition interrogative and demonstrative
methods will also be used.
Assesment:
Exam (50%) + project (50%) + midterm exam (50%)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino privilegiadas visam a promoção de um contexto de aprendizagem que concorra
para a aquisição de conhecimentos essenciais neste domínio, em específico, tarefa para a qual se recorre ao
método expositivo (e.g., visionamento de excertos de documentários, filmes, clips on line) e interrogativo (e.g.,
no âmbito da análise das premissas). Atendendo ao carácter prático da Unidade Curricular será, também,
conferido tempo específico para análise de casos, debates, discussão de modelos de intervenção e
delineamento, em grupo, de práticas, recorrendose, para o efeito, aos métodos ativo e demonstrativo. Neste
âmbito os alunos desenvolverão competências de análise e intervenção, essenciais à sua futura ação enquanto
Profissionais e/ou investigadores nesta área.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The privileged teaching methodologies aim the idevelopment of a learning context that promotes the acquisition
of essential knowledge in this specific domain, task for which the expositive (e.g., screening of excerpts from
documentaries, films, clips on line) and also the interrogative (e.g., in the context of the theoretical premisses of
the models) methods are used. Given the practical nature of the Curricular Unit it will be given specific time for
case analysis, debates, discussion of intervention models, and outline, in group of original practices, and for
their accomplishment it will be used demonstrative and active methods.In this context students will develop
competences of analysis and intervention, essential for their future action as Professionals and/or researchers
in this area.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alber, J. (2010). What the European and American welfare states have in common and where they differ: Facts
and fiction in comparisons of the European social model and the United States. Journal of European Social
Policy, 20, 102125.
Bertola, G. (2010). Labour Markets in EMU: What has changed and what needs to. In M. Buti, S. Deroose, V.
Gaspar, & J.
Bertola, G. (2013). Policy coordination, convergence, and the rise and crisis of EMU imbalances: European
Economy Economic Papers 490. Brussels: European Commission.
Callan, T., Nolan, C., Keane, J., & Walsh, R. (2010). Inequality and the crisis: The distributional impact of tax
increases and welfare and public sector pay cuts. The Economic and Social Review, 41(4), 461471.
Mairos Ferreira, S., & Redruello, D. (2011). (ir)Responsabilidade nas trajectórias de vida: Perspectiva dos sem
abrigo,sobre o cuidado em família e na comunidade. In T. Pereira, & G. Oliveira, Cuidado e responsabilidade (pp.
337350). São Paulo: Atlas.

Mapa XIV  OPÇÃO  Gestão Organizacional / Organizational Management
10.4.1.1. Unidade curricular:
OPÇÃO  Gestão Organizacional / Organizational Management
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Margarida Mano
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Não aplicável/ not applicable
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar aos alunos um debate sobre diversas áreas científicas da Gestão das organizações, de forma a
conhecerem alguns dos temas mais importantes no domínio da gestão, que possam ser eventualmente
utilizados nos seus trabalhos de pesquisa com vista à elaboração de uma tese de mestrado.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with a discussion on various scientific fields of Organizational Management so that they know
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some of the most important topics in the field of management and that can eventually be used in their research
work for the preparation of a master's thesis.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Aspectos Gerais das organizações (Emprensas e Organizações sem fins lucrativos)
A Evolução das teorias Organizacionais
Ética e responsabilidade Social
A estrutura das Organizações
A Gestão de Recursos e Atividades
10.4.1.5. Syllabus:
General aspects of organizations (Companies and Nonprofit Organizations)
The Evolution of Organizational theories
Ethics and Social responsibility
The Structure of Organizations
The Management of Resources and Activities
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
As matérias abordadas pelo professor na aula são posteriormente objecto de debate através da apresentação
de artigos ou de trabalho sobre os temas apresentados, indo assim ao encontro dos objectivos mencionados
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The themes addressed by the teacher during the sessions are subsequently discussed through the
presentation/submission of articles on the topics presented, thus meeting the objectives mentioned.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de apresentação do tema pelo professor seguidas da apresentação pelos alunos dos resumos dos
artigos que lhes forem solicitados.
Avaliação:
Duas alternativas: AVALIAÇÃO CONTÍNUA (resumos de artigos solicitados 40% + Exame Final 60%) ou
AVALIAÇÃO NORMAL (Exame Final 100%).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures presenting the theme by the teacher followed by students presenting abstracts of the articles
requested.
Assessment:
Either CONTINUOUS ASSESSMENT (abstracts of articles 40% + Final Exam 60%) or NORMAL ASSESSMENT
(Final Exam 100%).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino procura não só dar a conhecer alguns trabalhos de investigação sobre os temas
abordados nas aulas mas também criar hábitos de síntese tendo em vista uma eventual elaboração de uma
revisão de literatura.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology aims not only to present some research works on the topics covered in class but
also to create synthesis practices, allowing for a possible development of a literature review.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 “Introdução à Gestão das Organizações”, editora Vida Económica, 3ª edição, 2011;
 KAPLAN, Jack M.; WARREN, Anthony C. – Patterns of Entrepreneurship Management. 4th
ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2013.
 Artigos temáticos.

Mapa XIV  OPÇÃO  Organização e Gestão da Formação/Organization and Management of Vocational Training
10.4.1.1. Unidade curricular:
OPÇÃO  Organização e Gestão da Formação/Organization and Management of Vocational Training
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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:
Não aplicável/ not applicable
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular os estudantes devem reconhecer a importância da formação ao longo da vida
considerando tanto as vantagens pessoais e organizacionais como as exigências da sociedade
contemporânea. Nesse sentido apontase como resultados de aprendizagem do estudante:
Identificar as principais razões que justificam a necessidade de formação ao longo da vida, nas sociedades
modernas;
Compreender as principais ideias e perspetivas que estão na base da formação pósinicial;
Compreender a formação como estratégia de conhecimento;
Identificar aspetos fundamentais do perfil e das funções do formador;
Perspetivar as caraterísticas das principais etapas na definição de programas de formação;
Dominar os aspetos fundamentais da planificação estratégica da formação;
Dominar os passos e os métodos da avaliação da organização da formação.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this curricular unit students should recognize the importance of lifelong training considering both personal
and organizational advantages as well as the demands of contemporary society. Thus, students should achieve
the following learning outcomes:
Identify the main reasons that justify the need for lifelong training in modern societies;
Understand the main ideas and perspectives that underlie the postinitial training;
Understand training as a strategy of knowledge;
Identify key aspects of the profile and functions of the trainer;
Envisage the characteristics of the main steps in the definition of training programs;
Master the fundamentals of training’s strategic planning;
Master the steps and methods of assessment of the organization of training.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A necessidade e a pertinência da formação:
a perspetiva das organizações;
a perspetiva da pessoa.
Condições gerais a atender ao organizar formação.
Tipos de formação
Estratégias para a gestão do conhecimento
Conhecimento e formação
Competências para agir e intervir em situação profissional
Gestão do conhecimento
Fases da organização da formação
Compreensão global dos conteúdos de organização e Gestão da formação.
Estruturação do ensinoaprendizagem e calendarização de atividades
Perfis e funções do educador/ formador
Planificação estratégica da formação
Avaliação da organização da formação
O desenvolvimento de programas de Educação/Formação
10.4.1.5. Syllabus:
The need and relevance of the training:
the perspective of the organizations;
the personal perspective.
General Conditions to follow in order to organize training.
Types of training
Strategies for knowledge management
Knowledge and training
Skills to act and intervene in a professional situation
Knowledge management
Stages of training organization
Comprehensive understanding of organization and Training Management contents.
Structuring of teaching and learning and the scheduling of activities
Profiles and roles of the educator / trainer
Strategic planning of training
Assessment of training organization
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=51718131136476314540543f60a80ef5&formId=397faa9fe168ec0383e25464dc4…

111/113

29/12/2014

ACEF/1415/10197 — Guião para a autoavaliação

The development of education/training programs
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
O propósito desta unidade curricular é elucidar sobre a conveniência de se encarar a organização da formação
de acordo com uma estratégia de desenvolvimento organizacional e de convocar o conhecimento necessário
para desenhar um ciclo de formação que assegure a melhoria pretendida. Os conteúdos anteriormente
apresentados visam claramente promover o conhecimento sobre a pertinência, as condições e as formas da
organização e de gestão da formação. Deste modo, eles estão pensados para que o estudante anteveja os
principais aspetos que asseguram o controlo sobre a gestão de uma formação em contexto laboral ou sob a
orientação de alguns interesses organizacionais explicitados ou não anteriormente.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The aim of this curricular unit is to explain the convenience of looking upon training’s organization in acordance
with a strategy of organizational development, and call the knowledge that is necessary to develop a training
cycle that ensures the intended improvement. The contents mentioned previously clearly aim to promote
awareness of the relevance, the conditions and the ways of training’s organization and management. Thus, they
are designed so that the student foresees the main aspects that ensure control over the management of an on
thejob training or under the supervision of some organizational interests previously explained or not.
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/ou de investigação; a realização de pequenos trabalhos relativos à matéria
tratada nas aulas; a elaboração de questões sobre o conteúdo das aulas; a realização de pequenas sínteses
sobre os temas tratados.
Avaliação:
mini teste ( 25%) + trabalho de síntese (25%) + trabalho de revisão de literatura sobre tema previamente
definido com apresentação (50%). Outras possibilidades de avaliação podem ser combinadas com os
estudantes.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It is important that in this curricular unit the lecture method, used for framework and elucidation, alternates with
the use of pedagogical practices based on the work of the students. Thus, throughout this unit’s classes,
besides the presentation of information, students will be encouraged to carry out assignments of literature
review and/or research assignments; accomplish short assignments with regard to the subjects approached in
classes; elaborate questions about the content taught in classes; write short overviews focusing on the themes
approached in classes.
Assessment:
test (25%)+ synthesis work (25%) + Assignment of literature review focusing on a previously defined theme,
including its presentation (50).Other possible assessments may be agreed.
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. Também a apresentação e/ou discussão de
trabalhos sobre as problemáticas enquadradas nos conteúdos programáticos da unidade curricular promovem
a participação dos estudantes no esforço da sua aprendizagem e o desenvolvimento de competências
transversais.
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. The presentation and/or discussion of written assigments focusing on the topics
within the syllabus of this curricular unit promote also the participation of the students in the effort of their
learning and the development of transversal competences.
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10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
O'Connor, B. N. ; Bronner, M.; Delaney, C. (2007). Aprender no Local de Trabalho. Como apoiar a aprendizagem
individual e organizacional. Lisboa: Instituto Piaget.Cardim, J. C. (2009). Gestão da Formação nas organizações.
A formação na prática e na estratégia das organizações. LisboaPorto: Lidel.
Ferreira, A. I. e Martinez, L. F. (2008). Manual de diagnóstico e Mudança Organizacional. Lisboa:Editora RH.
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López, E. & Zayas, B. (Coord.). (2006). Estrategias de formación en el Siglo XXI. Barcelona: Ariel.
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