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ACEF/1920/0125352 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior

1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
ACEF/1112/25352

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
2014-03-31

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na
sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de
condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

2._Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior - final.pdf

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto
2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
Não

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
N/A

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
N/A

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
Sim

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Ver ponto 2.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
See point 2.

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
Não

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
N/A

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
N/A.

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação?

Sim
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4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Ver ponto 2

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
See point 2

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde
o anterior processo de avaliação?

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Ver ponto 2

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
See point 2

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço,
protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o
anterior processo de avaliação?

Não

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
N/A

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
N/A

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

Instituto Superior De Ciências Educativas

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Superior De Ciências Educativas

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos.
Licenciatura em Animação Socio-Cultural

1.3. Study programme.
Sociocultural Animation Degree

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR 146 - ASC .pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Modelos e Métodos de Animação

1.6. Main scientific area of the study programme.
Methods and Models of Animation
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1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

76

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

769

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

N/A

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de
setembro):

6 semestres

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September
13th):

6 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
20

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
25 - Nos últimos dois anos letivos tivemos um aumento na procura do ciclo de estudos, e consequentemente as
inscrições e matriculas atingiram, este ano, quase o limite de vagas.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
25 - In the last two school years we had an increase in demand for the cycle of studies, and consequently the
registration and enrollment have almost reached the limit of places this year.

1.11. Condições específicas de ingresso.
1. Regime Geral de Ingresso - Concursos Institucionais – Detentores do Ensino Secundário ou equivalente e
aprovação concretizada, através de exames nacionais do ensino secundário, em uma das seguintes provas de
ingresso: 09 - Geografia;11 - História; 18 - Português.
Podem ainda candidatar-se estudantes titulares de cursos não portugueses legalmente equivalentes ao ensino
secundário português, podendo as provas de ingresso ser substituídas por exames finais de disciplinas daqueles
cursos, nos termos do disposto no artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98, atualizado pelo D.L n.º 90/2008
2.Regimes Especiais de Ingresso - D.L. 393-A/99 e Portaria nº 854-B/99 
3. Concursos Especiais - D.L. 393-B/99 Portaria nº 854-A/99
3.1 Concurso Especial para titulares de Cursos Superiores, Cursos Médios ou de um CET 
3.2. Maiores de 23 Anos - D.L. nº. 64/2006 
4. Regime de reingresso, mudança de curso e transferência - Portaria nº. 401/2007

1.11. Specific entry requirements.
1. The General Admission - Institutional Contests - Holders of Secondary Education or equivalent and approval,
achieved through national examinations in secondary education, one of the following entrance exams: 09 - Geography,
11 - History; 18 - Portuguese.
Can also apply students who hold no Portuguese courses legally equivalent to the Portuguese education system, the
entrance exams can be replaced with final exams for those courses disciplines pursuant to Article 20 of DecreeLaw n. º
296-A/98 updated by DL n. º 90/2008
2.Special Regimes - DL 393-A/99 and Ordinance Nº 854-B/99
3. Special Contests - DL 393-B/99 Ordinance Nº 854-A/99
3.1 Special Contest for holders of Colleges, Courses Medium or a CET
3.2. Over 23 Years - D.L. n º 64/2006
4. Scheme re-entry, transfer and change of course - Ordinance Nº 401/2007

1.12. Regime de funcionamento.
Pós Laboral

1.12.1. Se outro, especifique:
N/A
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1.12.1. If other, specify:
N/A

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Campus do Instituto Superior de Ciências Educativas

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB).

1.14._regulamento_creditacao_ISCE Odivelas.pdf
1.15. Observações.

N/A

1.15. Observations.
N/A

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.

2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou
especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se
aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation compatible with the structure of the
study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
Não aplicável Not applicable

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - N/A

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
N/A

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
N/A

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained
before a degree is awarded

Área Científica /
Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Psicologia P 15 0
Sociologia S 9 3
Expressões EX 24 6
Modelos e Métodos de
Animação MT 42 3

Antropologia A 6 0
Ciências da Educação CE 6 3
Comunicação C 6 3
Gestão e Produção Socio-
culturais GP 15 0

Estágios / Prática EP 39 0
(9 Items)  162 18  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.
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2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo
na criação do processo de aprendizagem.

As metodologias ativas utilizadas nas várias UCS do ciclo de estudos contribuem para o desenvolvimento de
competências gerais na área da ASC. Assim, nos estágios os estudantes cruzam conhecimentos teóricos e práticos e
experienciam a prática da ASC em âmbitos diversificados, onde têm um papel ativo no processo de aprendizagem.
Em resultado dos vários projetos desenvolvidos, quer em contexto de estágio, quer em contexto das várias UCS, os
estudantes têm contacto com a investigação desde os primeiros anos do curso, existindo uma articulação entre o
ensino e a investigação, designadamente no que se refere ao contacto dos estudantes com atividades de investigação
e inovação:
- Nos seminários temáticos, aulas abertas e eventos.
- Nas UCS de Metodologia da Investigação; Desenho, Desenvolvimento e Avaliação de Projetos.
- Pela participação em projetos de pesquisa e trabalhos de campo. Participando em projetos de investigação
coordenados por investigadores do CI-ISCE.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes
(knowledge, skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning
process.

The active methodologies used in the various UCS of the study cycle contribute to the development of general skills in
the area of   ASC. Thus, in the internships students cross theoretical and practical knowledge and experience the
practice of ASC in diverse areas, where they have an active role in the learning process.
As a result of the various projects developed, both in the internship context and in the context of the various UCS,
students have been in contact with research since the early years of the course, and there is an articulation between
teaching and research, particularly as regards student contact with research and innovation activities:
- In thematic seminars, open classes and events.
- In the UCS of Research Methodology; Project Design, Development and Evaluation.
- For participating in research projects and field work. Participating in research projects coordinated by researchers
from CI-ISCE.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS.

Através do gabinete de Avaliação e Promoção de Qualidade (GAPQ), os estudantes respondem, no final de cada
semestre, a inquéritos por questionário aferindo as dimensões cientifica, pedagógica e didática, subjacentes ao
processo de ensino e aprendizagem e à sua qualidade. 
Tanto a Direção do Departamento de Ciências Sociais e Humanas, quer a Coordenação do Ciclo de Estudos, e
restantes unidades de gestão e acompanhamento, discutem as horas de trabalho autónomo das várias UCS,
realizando os reajustes necessários, quando se verificam inconsistências na relação da carga média de trabalho e os
ECTS de cada UC. 
Para além do questionário individual, no final de cada semestre, privilegia-se a comunicação direta com os estudantes
do ciclo de estudos, através de reuniões solicitadas, ou de conversas informais com os vários docentes do ciclo de
estudos.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
Through the Quality Assessment and Promotion Office (GAPQ), students respond at the end of each semester to
questionnaire surveys assessing the scientific, pedagogical and didactic dimensions that underlie the teaching and
learning process and its quality.
Both the Director of the Department of Social and Human Sciences, the cycle of studies Coordination, and other
elements of management and monitoring, discuss the autonomous working hours of the various units, making the
necessary adjustments when there are inconsistencies in the average load ratio and in the ECTS of each Unit.
In addition to the individual questionnaire, at the end of each semester, priority is given to direct communication with
students of the cycle of studies, through requested meetings or informal conversations, with the various teachers of
the cycle of studies.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem.

O GAPQ, ao centralizar a execução da estratégia e prática da qualidade pedagógica do ISCE, promove uma política de
comunicação aberta para com os que integram esta comunidade académica. Neste sentido, no espaço virtual criado
na plataforma do ISCE estão disponíveis informações da instituição e da unidade (GAPQ), resultados da avaliação da
qualidade pedagógica, eventos formativos e/ou de sensibilização relativos a cada ciclo de estudos.
As ações de melhoria resultam do cruzamento das avaliações realizadas pelo GAPQ, Departamento de Ciências
Sociais e Humanas, Coordenação do curso e unidades de gestão/apoio do ciclo de estudos, mobilizando uma reunião
conjunta e participada entre os avaliadores e avaliados no sentido de se operacionalizarem as propostas de
intervenção e atuação que traduzam a aplicação dos resultados das avaliações.
As propostas finais de melhoria são apresentadas aos órgãos próprios da instituição para aprovação e posterior sua
aplicação.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
GAPQ, by centralizing the implementation of ISCE's pedagogical quality strategy and practice, promotes an open
communication policy towards integrating this academic community. In this sense, the virtual space created on the
ISCE platform provides information about the institution and the component (GAPQ), results of the pedagogical quality
assessment, training and / or awareness events for each cycle of studies.



07/01/2020 ACEF/1920/0125352 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=49cd0979-d451-2b86-a692-5da5e7997d76&formId=53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-… 6/38

The improvement actions are the result of the intersection of evaluations carried out by GAPQ, the Department of
Social and Human Sciences, the cycle of studies Coordination and management / support elements, mobilizing a joint
and participated meeting between the evaluators and evaluated in order to operationalize the intervention and
performance proposals that translate the application of the evaluation results.
The final proposals for improvement are presented to the respective internal bodies of the institution for approval and
subsequent implementation.

2.4. Observações

2.4 Observações.
N/A

2.4 Observations.
N/A

3. Pessoal Docente

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
Eva Maria Lino do Patrocínio Santos Lacerda Corrêa
Doutoramento em Educação - Especialização em Animação Sociocultural
Tempo Integral

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista
/ Specialist Área científica / Scientific Area

Regime de
tempo /
Employment
link

Informação/
Information

Bonifácio Humberto
do Rosário
Rodrigues

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Turismo, Lazer e Cultura – Turismo e

Desenvolvimento 100 Ficha
submetida

Catalina Otilia
Moreno Marín

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Línguas Literaturas e Culturas Português e
Espanhol - DIPLE (Diploma Internacional de
Profesores Lengua Española)

100 Ficha
submetida

Cláudia Cristina
Guerreiro Luísa

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Saúde e Qualidade de Vida - Especialização

no âmbito do envelhecimento 50 Ficha
submetida

Eva Maria Lino do
Patrocínio Santos
Lacerda Corrêa

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Educação - especilaização em ASC 100 Ficha
submetida

Filipa Verissimo
Coelhoso

Equiparado a
Professor Adjunto
ou equivalente

Doutor Psicologia da Saúde 100 Ficha
submetida

Gina Maria Quinás
Tomé

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida
Hélder Nuno Martins
Costa

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Relações Internacionais, especialidade em

Ecologia Humana 50 Ficha
submetida

Helena Paula de
Medeiros Correia
Raposo

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Linguística Descritiva 100 Ficha
submetida

Inês dos Anjos da
Silva Teixeira
Ribeiros

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Linguística Portuguesa 100 Ficha
submetida

Isabel Maria da
Silva Esteves Filipe

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Arte e Educação 50 Ficha
submetida

João Carlos Vieira
Casal

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

Título de
especialista
(DL
206/2009)

Educação Especial 50 Ficha
submetida

Luis Filipe Mendes
Barrosa

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

Título de
especialista
(DL
206/2009)

Sociologia 100 Ficha
submetida
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-5da8505b3d2c/annexId/3b2ba92c-7f8e-cfcc-d05e-5ddbc1871faf
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Luís Miguel Marujo
Picado

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Psicologia 100 Ficha
submetida

Marco Catarino
Espada Estêvão
Correia

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Motricidade Humana 100 Ficha

submetida

Maria Fernanda
Nunes Martins de
Carvalho

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Ciências Sociais 100 Ficha
submetida

Maria João Craveiro
Lopes

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida
Maria Teresa de
Carvalho Peral
Ribeiro

Equiparado a
Assistente ou
equivalente

Licenciado
CTC da
Instituição
proponente

Animação Sociocultural 100 Ficha
submetida

Nuno Alexandre
Pereira Abranja

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Ciências do Trabalho – Empreendedorismo
Turístico 100 Ficha

submetida

Pedro dos Santos
Ribeiro Mucharreira

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida
Rita Fernandes de
Albuquerque Brito

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Tecnologias educativas 50 Ficha

submetida
     1750  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
20

3.4.1.2. Número total de ETI.
17.5

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full
time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes /
Staff number

% em relação ao total de ETI / %
relative to the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 15 85.714285714286

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically
qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / %
relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 10.5 60

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
Nº de
docentes (ETI)
/ Staff number
in FTE

% em relação ao
total de ETI* / %
relative to the total
FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do 9 51.428571428571 17.5

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-5da8505b3d2c/annexId/48c1df25-63fd-c596-9c40-5ddbc1e0304e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-5da8505b3d2c/annexId/1a5ebf12-0cf0-98a7-19d4-5ddbc2d81ca1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-5da8505b3d2c/annexId/5f1471be-306a-7845-7a8c-5ddbc2eaca42
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-5da8505b3d2c/annexId/578fd3f3-a674-65d3-14c5-5ddbc23b4f5a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-5da8505b3d2c/annexId/bb2e2d49-7d1a-2aa4-af10-5ddbc274fffb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-5da8505b3d2c/annexId/dc5bbbd5-e7d3-dd70-708e-5ddbc2576e3d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-5da8505b3d2c/annexId/9a686762-7c58-8c6f-36f3-5ddbc3278b2a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-5da8505b3d2c/annexId/b98ea286-241e-f3e7-90e0-5ddbc39e1af6
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ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of
the study programme
Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised
experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme

3 17.142857142857 17.5

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching
staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the
total FTE*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um
período superior a três anos / Teaching staff of the study programme with a full time link
to the institution for over 3 years

17 97.142857142857 17.5

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one
year

3 17.142857142857 17.5

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

Serviços Académicos - 5 Tempo Integral
Biblioteca e Mediateca- 2 Tempo Integral
Comunicação e Marketing – 1 Tempo Integral e 1 Tempo Parcial
Gabinete de Coordenação do b-learning – 2Tempo Integral
Gabinete de Relações Internacionais – 1 Tempo Integral e 3 Tempo Parcial 
Gabinete de Ação Social – 1 Tempo Integral
Gabinete Psicopedagógico – 1 Tempo Parcial
ISCE.Vida.Activa – 4 Tempo Parcial
Audiovisuais - 1 Tempo Integral
Informática- 2 Tempo Parcial
Manutenção – 1 Tempo Integral e 2 Tempo Parcial 
Serviços de Higiene e Salubridade – 4 Tempo Parcial
Outro pessoal de apoio – 5 Tempo Integral

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Academic Services - 5 Full Time
Library and Media Library 2 Full Time
Communication and Marketing - 1 Full Time and 1 Part Time
B-learning Coordination Office - 2Time Integral
International Relations Office - 1 Full Time and 3 Part Time
Social Action Office - 1 Full Time
Psychopedagogical Office - 1 Part Time
ISCE.Active Life - 4 Part Time
Audiovisuals - 1 Full Time
Computer Science- 2 Part Time
Maintenance - 1 Full Time and 2 Part Time
Hygiene and Health Services - 4 Part Time
Other Support Staff - 5 Full Time

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Serviços Académicos - 3 Licenciados e 2 com o Ensino Secundário
Biblioteca e Mediateca- 1 Licenciado e Técnico Profissional
Comunicação e Marketing – 2 Licenciados
Gabinete de Coordenação do b-learning – 2 Licenciados 
Gabinete de Relações Internacionais – 4 Licenciados 
Gabinete de Ação Social – 1 Licenciado
Gabinete Psicopedagógico – 1 Licenciado
ISCE.Vida.Activa – 4 Licenciados
Audiovisuais - 1 Técnico Profissional
Informática- 2 Técnicos Profissionais
Manutenção – 2 Técnicos Profissionais e 2 Ensino Básico 
Serviços de Higiene e Salubridade – 4 Ensino Básico
Outro pessoal de apoio – 2 Ensino Secundário e 3 Ensino Básico
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4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Academic Services - 3 Graduates and 2 with Secondary Education
Library and Media Library- 1 Licensed and Professional Technician
Communication and Marketing - 2 Graduates
B-learning Coordination Office - 2 Graduates
International Relations Office - 4 Graduates
Social Action Office - 1 Licensed
Psychopedagogical Office - 1 Licensed
ISCE.Vida.Activa - 4 Licensed
Audiovisuals - 1 Professional Technician
Computer Science- 2 Professional Technicians
Maintenance - 2 Professional Technicians and 2 Basic Education
Hygiene and Health Services - 4 Basic Education
Other support staff - 2 Secondary Education and 3 Basic Education

5. Estudantes

5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
37

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 22
Feminino / Female 78

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 17
2º ano curricular 12
3º ano curricular 9
 38

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 20
N.º de candidatos / No. of candidates 9 12 17
N.º de colocados / No. of accepted candidates 9 12 17
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 9 12 16
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 100 96 97

Nota média de entrada / Average entrance mark 127.5 111.9 115.7

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes
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5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A natureza heterogénea das turmas do ciclo de estudos de Animação Sociocultural do ISCE atribui um enriquecimento
cognitivo e social ao curso, que beneficia todos os estudantes que vivem esta realidade. Não obstante, sentem-se
desigualdades entre discentes em termos de domínio de informação, causadas pelas diferenças de idades e pela
conclusão do ensino secundário, já há muitos anos (ingresso especial maiores de 23 anos).
Paralelamente, muitos apresentam uma experiência profissional adquirida ao longo de vários anos, nesta área da
Animação Sociocultural e outros proveem do ensino técnico profissional de ASC, beneficiando assim todo o grupo de
experiências práticas que são partilhadas na maior parte das unidades curriculares, com todos os docentes,
conduzindo a debates muito interessantes, e interligando -se com os vários conteúdos das diferentes UCS.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The heterogeneous nature of ISCE's Sociocultural Animation classes ascribes cognitive and social enrichment to the
cycle of studies, which benefits all students who live this reality. Nevertheless, there are inequalities between students
in terms of information domain caused by age differences and their secondary education completion for many years
(special admission over 23 years).
At the same time, many have professional experience gained over several years in this area of Sociocultural Animation
and others come from professional technical education of ASC, both benefiting from practical experiences that are
shared in most curricular units, with all teachers, leading very interesting debates, and interrelating with the various
contents of the different units.

6. Resultados

6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 2 1 9
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 2 1 9
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 0 0 0

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 0 0 0

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de
conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento). 

N/A

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for
PhD programmes). 

N/A

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades
curriculares. 

A coordenação do ciclo de estudos realiza todos os anos uma reflexão sobre o sucesso escolar nas diferentes áreas
científicas do ciclo de estudos e respetivas UCS, de forma a comunicar os resultados aos respetivos docentes para
encontrarem soluções de melhoria.
Assim, em relação aos últimos anos letivos a média global do curso foi muito positiva.
As áreas que apresentam melhores resultados são as de Expressões (EX) e de Estágios (EP), em particular as UCS de
Prática em Contexto e de Prática em Animação Sociocultural.
As áreas (P, S, A, CE, C, GP) apresentam uma distribuição normal.
Nas UCS da área de Metodologia (MT) em particular as UC`S de Estatística e Métodos Quantitativos verificam-se as
médias mais baixas do ciclo de estudos.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
curricular units. 
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The coordination of the study cycle each year reflects on school success in the different scientific areas of the study
cycle and their UCS, in order to communicate the results to their teachers to find solutions for improvement.
  Thus, compared to the last school years the overall average of the course was very positive.
The areas with the best results are Expressions (EX) and Internships (EP), in particular the UCS of Practice in Context
and Practice in Sociocultural Animation.
The areas (P, S, A, CE, C, GP) have a normal distribution.
In the Methodology (MT) UCS in particular the Statistics and Quantitative Methods UCs have the lowest averages of the
study cycle.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos
próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 

Segundo a DGEEC, em junho 2018 havia 45767 desempregados com ES, o nº mais baixo de todos os níveis de ensino
cerca de metade dos registados com o ensino secundário e pós-secundário (90923), sendo a formação determinante
para a empregabilidade. Quando comparamos os valores dos desempregados registados com habilitação superior
com indicação de par estabelecimento/curso com os desempregados registados com habilitação superior com
indicação de par estabelecimento/curso válido, por área de estudo, verificamos que os desempregados na área de
estudo onde se insere a Animação Sociocultural (769) - Especialistas em assuntos sociais, artísticos e culturais – tem
a percentagem de 6,8%. O nº de desempregados licenciados por uma instituição de ensino privado politécnico é de
(13%) e os resultados do acompanhamento dos alunos pós formação, realizado pelo ISCE.VIDA.ATIVA. aos estudantes
de Animação Sociocultural, apresenta dados de desemprego ligeiramente abaixo das estatísticas referidas.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and
studies, indicating the year and the data source). 

According to DGEEC, in June 2018 there were 45767 unemployed people with higher education, the lowest number of
all levels of education, about half of those registered with secondary and post-secondary education (90923), with
training being determinant for employability. When comparing the numbers of registered unemployed with higher
education with an indication of establishment / course pair with the registered unemployed with higher education with
indication of a valid institution / course pair, by study area, we find that the unemployed in the study area where they
belong to Sociocultural Animation (769) - Specialists in social, artistic and cultural affairs - accounts for 6.8%. The
number of unemployed graduates from a polytechnic private educational institution is (13%) and the results of the
post-graduate student follow-up by ISCE.VIDA.ATIVA. Sociocultural Animation students, presents unemployment data
slightly below the mentioned statistics.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

É difícil avaliar a situação do mercado de trabalho através da análise dos dados disponíveis, já que a área do
Animação Sociocultural (769) está diluída no grupo vasto de Especialistas em Jurídicos assuntos sociais, artísticos e
culturais. Neste contexto, verificamos, mesmo assim, que existe um nº reduzido de desempregados. O
acompanhamento que o ISCE faz à situação profissional dos ex-alunos dos cursos de Animação Sociocultural revela-
nos, em Agosto de 2018, que perto de 90% encontraram emprego em menos de 3 meses, comprovando-nos que este
ciclo de estudos corresponde às necessidades de mercado no setor. No entanto, verifica-se que cerca de 50% destes
ainda não lhes foi reconhecido o estatuto de técnico superior.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
It is difficult to assess the labor market situation through the analysis of available data, as the area of   Sociocultural
Animation (769) is diluted in the vast group of Social, Artistic and Cultural Legal Experts. In this context, however, we
find that there are a small number of unemployed. ISCE's follow-up to the professional situation of the former students
of the Sociocultural Animation courses reveals in August 2018 that close to 90% found employment in less than 3
months, proving that this study cycle corresponds to the market needs in the sector. However, it appears that around
50% of these have not yet been recognized as senior technicians.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade
científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution
N.º de docentes do ciclo de
estudos integrados/ No. of
integrated study programme’s
teachers

Observações
/
Observations

CI-ISCE N/A Instituto Superior de Ciências 19 N/A
CIED (Centro Interdisciplinar de Estudos
Educacionais) Fair Escola Superior de Educação

de Lisboa 1 N/A
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CEIED (Centro de Estudos
Interdisciplinares em Educação e
Desenvolvimento)

Good Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias

1 N/A

CEAD (Centro de Investigação em
Educação de Adultos e Intervenção
Comunitária)

Good Universidade do Algarve 1 N/A

CEGOT (Centro Estudos Geografia e
Ordenamento do Território) Good Universidade de Coimbra 1 N/A

CLUNL – Centro de Linguística Very Good Universidade Nova de Lisboa 1 N/A

CIPER - Centro Interdisciplinar de Estudo
da Performance Humana Very Good

Faculdade de Motricidade
Humana da Universidade
Técnica de Lisboa

1 N/A

CEDOC (Centro de Estudos de Doenças
Crónicas) Excellent Universidade Nova de Lisboa 1 N/A

CEPESE (Centro de Estudos da
População, Economia e Sociedade) Very Good Universidade do Porto 1 N/A

CEMRI (Centro de Estudos das
Migrações e das Relações Interculturais) Good Universidade Aberta 1 N/A

CHAIA (Centro de História da Arte e
Investigação Artística) Good Universidade de Évora 1 N/A

CITUR (Centro de Investigação Aplicada
em Turismo) N/A

Instituto Politécnico de Leiria
- EScola Superior de Turismo
e Tecnologia do Mar

1 N/A

CRC-W (Centro de Investigação do Bem-
Estar Psicológico, Familiar e Social) N/A Universidade Católica 1 N/A

PREVENGO-UMH (Análisis e
Intervención Psicológica en la Prevención
de Conductas de Riesgo para la Salud)

N/A Universidad Miguel
Hernández de Elche 1 N/A

UIDEF (Unidade de Investigação e
Desenvolvimento de educação e
formação)

Fair (Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa) 1 N/A

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-5da8505b3d2c
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-5da8505b3d2c
6.2.4. Atividades 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, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional,
regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

Ao nível das Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade destacamos
a dinamização dos protocolos com o Centro Cultural da Malaposta – uma casa com Arte - e o protocolo com a
Biblioteca Municipal D. Dinis de Odivelas, a Biblioteca Municipal José Saramago e a Casa Museu do Vinho e da Vinha
(Bucelas) - CM de Loures. Estas parcerias têm permitido desenvolver eventos na área artística e estreitado o contacto
entre o ISCE e os munícipes de Odivelas legitimando o interesse público do instituto junto da população. 
Parcerias, com outros concelhos e freguesias, têm sido desenvolvidas no âmbito dos projetos das práticas de
intervenção, onde os estudantes têm participado e envolvido a comunidade local. Destacamos o Centro de
Interpretação da Pedra do Sal de Cascais; a Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa, e o Gabinete de Apoio Técnico
à Animação Sociocultural da SCM de Lisboa.
Ao nível da formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, o Departamento tem
vindo a desenvolver um espaço de debate “Encontro com Gentes”, promotor de vários seminários/workshops, onde
são analisadas temáticas diversificadas com os vários estudantes. É igualmente promovido um espaço “Encontro com
Artes”, mais restrito à performance, ao teatro e à dança. Nos últimos anos foram também desenvolvidas conferências
com o objetivo de promover o interesse e participação da comunidade académica. O Departamento tem também
promovido várias formações, destacamos o seminário "Falar em Público", o seminário de “Dança criativa” e a
formação certificada em Promoção da Saúde nas Universidades, pela equipa Aventura Social & Saúde -Projeto
HBSC/OMS (Health Behaviour in School Aged Children). Referimos as II Jornadas Cientificas em ASC, onde os
projetos finais de curso, desenvolvidos no âmbito dos estágios finais, têm sido divulgados através da publicação por
poster e comunicação oral. O processo de produção científica e de intervenção envolve um trabalho articulado entre
estudantes, orientadores de estágio e instituições e a docente responsável. O Departamento tem participado em
iniciativas de divulgação científica das práticas de ASC nos diferentes contextos de intervenção, através da criação,
desenvolvimento, avaliação e divulgação de projetos nas áreas da infância e juventude, pessoas idosas, pessoas com
necessidades especiais, intervenção comunitária, desenvolvimento sociocomunitário. Estas dinâmicas contribuem
para a valorização da ASC, dos seus profissionais e estudantes através da partilha de boas práticas de intervenção
social e de investigação. Ao nível da investigação aplicada destacamos os projetos de Educação Artística; Educação
Socioeducativa em Contexto escolar; Intervenção comunitária.
Face ao exposto, o ciclo de estudos em ASC tem contribuído para o desenvolvimento nacional, regional e local,
através da promoção e dinamização dos projetos culturais e científicos e das ações culturais e artísticas.

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-5da8505b3d2c
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-5da8505b3d2c
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fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local
development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

In terms of Technological and Artistic Development Activities, providing services to the community, we highlight the
dynamization of the protocols with the Malaposta Cultural Center - a house with Art - and the protocol with the D. Dinis
de Odivelas Municipal Library, the José Saramago Municipal Library. and the House Museum of Wine and Vine
(Bucelas) - CM de Loures. These partnerships have made it possible to develop events in the artistic field and to
strengthen the contact between ISCE and the citizens of Odivelas, legitimizing the public interest of the institute
among the population.
Partnerships, with other municipalities and parishes, have been developed as part of intervention practice projects,
where students have participated and involved the local community. We highlight the Cascais Salt Stone Interpretation
Center; the Lisbon Municipal Library Network; and the SCM Lisbon Technical Support Office for Sociocultural
Animation.
At the level of advanced training in the fundamental scientific area (s) of the study cycle, the Department has been
developing a “Meeting with People” discussion space, which promotes various seminars / workshops, where Diverse
topics are analyzed with the various students. It is also promoted a “Meeting with Arts” space, more restricted to
performance, theater and dance. In recent years conferences have also been developed to promote the interest and
participation of the academic community. The Department has also promoted various trainings, including the "Public
Speaking" seminar, the "Creative Dance" seminar and the Certified Health Promotion Training in Universities by the
Social Adventure & Health Team - HBSC / WHO Project (Health Behavior in Health). Aged Children). We refer to the II
Scientific Days in ASC, where the final projects of the course, developed within the final stages, have been
disseminated through poster publication and oral communication. The process of scientific production and
intervention involves articulated work between students, internship advisors and institutions and the responsible
teacher. The Department has participated in initiatives for scientific dissemination of ASC practices in different
intervention contexts through the creation, development, evaluation and dissemination of projects in the areas of
childhood and youth, the elderly, people with special needs, community intervention, social and community
development. . These dynamics contribute to the appreciation of ASC, its professionals and students by sharing good
practices of social intervention and research. At the level of applied research we highlight the projects of Art
Education; Socio-educational Education in School Context; Community intervention.
Given the above, the study cycle in ASC has contributed to national, regional and local development through the
promotion and promotion of cultural and scientific projects and cultural and artistic actions.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais,
incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

Os projetos finais de curso foram integrados em atividades científicas divulgadas em forma de comunicação oral e
artigo, no 7Th International Congress of Educational Sciences and Development (protocolo com a U. de Granada) e no
4Th International Congress of Educational Sciences and Development (protocolo com a U. Santiago de Compostela). 
Foram implementados protocolos com o ISCSP (coorganização de Congressos); IP Beja, IP Leiria e IP Santarém
(provas de especialista); CM Odivelas - Estágios e representação no CM Educação e CG de agrupamentos de escolas;
CM Loures, CM de Cascais, CM de Lisboa e SCM de Lisboa - Estágios. 
A nível internacional, a parceria com a VIVES University College Kortrijk-Roeselare-Tielt-Torhout, na Bélgica; a
cooperação com o Brasil, mobilidade de docentes, estudantes e investigação - Pontifícia U. Cat. Minas Gerais e G.
CAELIS, cooperação com Colômbia - Un. Pedagógica Nacional. Projeto Erasmus: EUXarxaClau - FamilyEdunet:
families for educational success.

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international,
including, when applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding values. 

The final course projects were integrated into scientific activities disseminated in oral communication and article form,
at the 7th International Congress of Educational Sciences and Development (protocol with the U. Granada) and at the
4th International Congress of Educational Sciences and Development (protocol with to Santiago de Compostela).
Protocols were implemented with the ISCSP (Congress Co-Organization); IP Beja, IP Leiria and IP Santarém (expert
tests); CM Odivelas - Internships and representation at CM Educação and CG of school clusters; CM Loures, CM
Cascais, CM Lisbon and SCM Lisbon - Internships.
At international level, the partnership with VIVES University College Kortrijk-Roeselare-Tielt-Torhout, Belgium;
cooperation with Brazil, mobility of teachers, students and research - Pontifical U. Cat. Minas Gerais and G. CAELIS,
cooperation with Colombia - Un. National Pedagogical. Erasmus Project: EUXarxaClau - FamilyEdunet: families for
educational success.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 1
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 4



07/01/2020 ACEF/1920/0125352 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=49cd0979-d451-2b86-a692-5da5e7997d76&formId=53bc2482-ea6f-fc61-f2b6… 14/38

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
O ISCE tem apostado na participação em redes científicas internacionais através de dois eixos:
- A rentabilização das mobilidades dos docentes, através de parcerias e projetos comuns em redes Erasmus
(EUXarxaClau - FamilyEdunet: families for educational success; EURODIR-European transnational network of training
organisations for directors of welfare institutions) e outros projetos de Inovação e Formação (Luso-Canadiana -
Portuguese & Luso-Brazilian Studies - York University/Toronto/Canadá). 
- O incentivo à participação dos docentes em encontros científicos, com a integração em redes internacionais de
investigação e desenvolvimento profissional nas áreas científicas da instituição: Escolas Associadas da UNESCO;
Association Européenne pour le Développement Éducatif et Social des Personnes - AEDESP; Association
Internationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés - AIEJI; Rede ILUMNO (Whitney University System) e ENSSEE; RIA-
Red Iberoamericana de Animación Sociocultural e o grupo KENTA.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks,
etc.). 

ISCE has been committed to participating in international scientific networks through two axes:
- Profitability of teacher mobility through partnerships and joint projects in Erasmus networks (EUXarxaClau -
FamilyEdunet: families for educational success; EURODIR-European transnational network of training organizations
for directors of welfare institutions) and other Innovation and Training projects (Luso -Canadiana - Portuguese & Luso-
Brazilian Studies - York University Toronto Canada).
- Encouraging the participation of teachers in scientific meetings, with the integration in international research and
professional development networks in the scientific areas of the institution: UNESCO Associated Schools; European
Association for the Education and Social Development of Personnes - AEDESP; Association Internationale des
Éducateurs de Jeunes Inadaptés - AIEJI; ILUMNO Network (Whitney University System) and ENSSEE; RIA- Ibero-
American Red of Sociocultural Animation and the group KENTA.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
Não aplicável.

6.4. Eventual additional information on results.

Not applicable.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de
preencher as secções 7.2.
Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao
preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.

Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
http://isce.pt/pdfs/manual_da_qualidade.pdf

7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema
interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).

7.1.2._relatorio_de_autoavaliacao_2018-19 ASC.pdf

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à
recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do
sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos
resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas
medidas. 

A estratégia institucional para a qualidade assume a visão partilhada da missão e objetivos do ISCE, traduzidos num
plano de desenvolvimento institucional, envolvendo todos os níveis da instituição. A política para a qualidade passa
pela dinamização de uma cultura organizacional de estímulo à motivação e envolvimento de toda a comunidade
académica nos processos relativos à qualidade e à garantia da mesma, com vista à interiorização de uma cultura
transversal a todas as atividades e projetos, em que a avaliação seja encarada como um elemento natural da atividade

http://isce.pt/pdfs/manual_da_qualidade.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/53bc2482-ea6f-fc61-f2b6-5da8505b3d2c/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd
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da instituição, na dupla perspetiva da melhoria contínua e de facultar informação pública. A prática decorrente da
estratégia de avaliação e promoção da qualidade pedagógica (APQP) no ISCE procura basear-se em procedimentos
associados aos processos e ambientes de aprendizagem. Pretende ser motivadora para todo o pessoal docente, não
docente, estudantes e entidades parceiras e ser capaz de envolvê-los no trabalho relacionado com a qualidade. Para
tal, assumiram-se como Princípios Fundamentais, os seguintes: A APQP deve estar bem integrada e firmemente
articulada com os mecanismos de direção e gestão da instituição; A APQP deverá gerar a informação necessária para
a prossecução dos seus propósitos e deverá assegurar que a informação é analisada e disseminada de forma
adequada; A APQP deverá ser capaz de contemplar procedimentos para que a utilização do conhecimento obtido,
oriente a tomada de medidas para o desenvolvimento e melhoria institucional; A APQP deverá ser monitorizada
internamente e desenvolvida ou corrigida sempre que necessário. Face ao exposto propôs-se à Comunidade ISCE o
desafio de participar e ajudar a construir um sistema de melhoria contínua, garante fundamental para a APQP-ISCE.
Apresentada neste formato, foram definidos os pilares da estratégia de avaliação contínua: Política e Objetivos de
Qualidade; Garantia de Qualidade da Oferta Formativa; Promoção da Qualidade nas Aprendizagens dos Estudantes;
Gestão Qualificante dos Recursos Humanos; Gestão de Recursos e Serviços de Apoio; Fiabilidade dos Sistemas de
Informação; Divulgação Pública de Resultados; Incentivo a Práticas Contínuas de Investigação; Colaboração Externa,
Interinstitucional e Meio Local e Incentivo e Avaliação às Iniciativas de Internacionalização. O Gabinete de Avaliação e
Promoção da Qualidade (criado em 2010/2011) é a face visível do compromisso assumido na mobilização da
Comunidade ISCE para a construção de uma Cultura Organizacional de Conhecimento e Qualidade, partilhada por
todos e com a participação ativa de alunos, docentes, colaboradores não docentes, parceiros externos, nacionais e
transnacionais e tem por missão reforçar permanentemente a qualidade da Comunidade de Educação e Investigação
do ISCE, em diferentes modalidades e contextos, desenvolvendo um referencial aberto e democrático partilhado por
alunos, docentes e parceiros institucionais, no respeito pelas exigências avaliativas nacionais e internacionais de
referência para o sector. A equipa do GAPQ é constituída por: Diretor, técnico-superior, representantes do pessoal
docente, representante do pessoal de apoio aos ciclos de estudos, um representante da associação de estudantes,
diretora de recursos humanos da Pedago e consultores externos. São objetivos do GAPQ, contribuir para a melhoria
contínua da qualidade pedagógica; avaliar permanentemente os modelos, as condições e os desempenhos
pedagógicos; promover uma cultura de avaliação institucional; integrar os parâmetros de qualidade e avaliação de
referência para as IES; dinamizar espaços abertos à Comunidade de Ensino para inovação nas práticas, melhoria nos
processos, satisfação das necessidades de alunos, docentes, colaboradores e parceiros externos. O nível de
implementação e desenvolvimento do GAPQ é monitorizado através de um relatório anual de acompanhamento
elaborado pelo Gabinete de Avaliação e Qualidade e apresentado aos Conselhos Técnico Científico e Pedagógico com
as seguintes seções: a) Documentação relativa à avaliação da qualidade pedagógica (Questionário Avaliação
Qualidade Pedagógica – DOCENTES e ESTUDANTES; Questionário Avaliação Satisfação Profissional – PESSOAL NÃO
DOCENTE; Questionário Avaliação Qualidade Pedagógica – COMUNIDADE EXTERNA) e da avaliação do desempenho
do Pessoal Docente (Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente do Instituto Superior de Ciências
Educativas) e de Apoio aos Ciclos de Estudos (Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Não Docente
do Instituto Superior de Ciências Educativas). b) Balanço dos processos de avaliação/acreditação pela A3ES e de
outras atividades de certificação/acreditação de cursos – pontos fortes, pontos fracos, oportunidades,
constrangimentos, propostas de melhoria; c) Análise do processo de aplicação dos Inquéritos Pedagógicos
semestrais a estudantes, docentes e responsáveis de unidades curriculares; d) Análise do processo de elaboração
dos relatórios anuais de avaliação dos cursos; e) Outras atividades enquadradas no GAPQ. Os planos e relatórios
anuais de atividades do Instituto, que estabelecem a relação entre o funcionamento institucional e os eixos do Plano
Estratégico, assim como a monitorização do cumprimento das metas estabelecidas, constituem também formas
adicionais de avaliação e acompanhamento. É assegurado o sistema de garantia de qualidade com o envolvimento
dos diferentes órgãos de gestão e espaços de participação pública (interna e externa). É garantida a fiabilidade dos
sistemas de informação através da implementação de mecanismos para a recolha de dados sobre necessidades e
expetativas da comunidade educativa em relação à qualidade da formação e serviços oferecidos, sendo que toda a
informação é disponibilizada na plataforma blackboard academic, no espaço Qualidade e no site do ISCE. A
organização do sistema de garantida da qualidade contempla diferentes órgãos e serviços, centrando-se nos
processos nucleares da missão institucional, designadamente: Ensino (conceção e aprovação da oferta formativa,
ensino e aprendizagem centrados no estudante, admissão, progressão, reconhecimento e certificação e monitorização
contínua e revisão periódica dos cursos). Investigação e desenvolvimento (política e condições de promoção às
práticas de I&D; articulação entre ensino e a investigação; do valor económico do conhecimento; projetos e
publicações). Extensão (colaboração interinstitucional e com a comunidade, internacionalização). O Manual da
Qualidade é revisto anualmente pelo GAPQ, ou sempre que ocorra qualquer alteração que o torne inadequado e é
aprovado pelo Presidente do ISCE, ouvidos os órgãos académicos e a entidade instituidora. Qualquer alteração ao seu
conteúdo implica a emissão de uma nova versão. As alterações decorrentes de uma revisão do MQ serão registadas,
assegurando assim a rastreabilidade das mesmas.

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or
structures supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection
(including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic
assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement
measures, and the monitoring of their implementation. 

The institutional strategy for quality assumes the shared vision of ISCE's mission and objectives, translated into an
institutional development plan, involving all levels of the institution. The policy for quality involves the dynamization of
an organizational culture to stimulate the motivation and involvement of the entire academic community in the
processes related to quality and the guarantee of quality, with a view to internalizing a culture that is transversal to all
activities and projects, in that the evaluation is seen as a natural element of the institution's activity, in the double
perspective of continuous improvement and of providing public information. The practice resulting from the strategy of
evaluation and promotion of pedagogical quality (APQP) in the ISCE seeks to be based on procedures associated to
learning processes and environments. It aims to be motivating for all teaching staff, non-teaching staff, students and
partner entities and to be able to involve them in work related to quality. To this end, the following were assumed as
Fundamental Principles: The APQP must be well integrated and firmly articulated with the institution's management
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and management mechanisms; The APQP shall generate the information necessary for the fulfillment of its purposes
and shall ensure that the information is analyzed and disseminated in an appropriate manner; The APQP should be
able to contemplate procedures so that the use of the obtained knowledge, orient the taking of measures for the
development and institutional improvement; APQP should be monitored internally and developed or corrected
whenever necessary. In view of the above, the ISCE Community was offered the challenge of participating and helping
to build a continuous improvement system, a fundamental guarantor for APQP-ISCE. Presented in this format, the
pillars of the strategy of continuous evaluation were defined: Policy and Quality Objectives; Quality Guarantee of the
Training Offer; Promotion of Quality in Student Learning; Qualifying Management of Human Resources; Resource
Management and Support Services; Reliability of Information Systems; Public Disclosure of Results; Incentive to
Continuous Research Practices; External Collaboration, Interinstitutional and Local Environment and Incentive and
Evaluation to Internationalization Initiatives. The Office of Evaluation and Quality Promotion (created in 2010/2011) is
the visible face of the commitment made in the mobilization of the ISCE Community for the construction of an
Organizational Culture of Knowledge and Quality, shared by all and with the active participation of students, teachers,
non-teaching collaborators, external partners, national and transnational, and has the mission of permanently
reinforcing the quality of ISCE's Education and Research Community in different modalities and contexts, developing
an open and democratic framework shared by students, teachers and institutional partners, in compliance with the
national and international reference requirements for the sector.
The objectives of the GAPQ are to contribute to the continuous improvement of pedagogical quality; continuous
assessment of teaching models, conditions and performance; promote a culture of institutional evaluation; integrate
quality benchmarks and benchmarks for HEIs; open spaces to the Community of Teaching for innovation in the
practices, improvement in the processes, satisfaction of the needs of students, teachers, collaborators and external
partners. The level of implementation and development of the GAPQ is monitored through an annual monitoring report
prepared by the Office of Evaluation and Quality and presented to the Scientific and Pedagogical Technical Councils
with the following sections: a) Documentation related to the evaluation of pedagogical quality Pedagogical TEACHERS
and STUDENTS Assessment Questionnaire Evaluation of the Performance of Teaching Staff of the Higher Institute of
Educational Sciences and of the Support to the Cycles of Studies (Regulation of Evaluation of the Performance of Non-
Teaching Personnel of the Higher Institute of Educational Sciences). b) Assessment / accreditation process review by
the A3ES and other certification / accreditation activities of courses - strengths, weaknesses, opportunities,
constraints, proposals for improvement; c) Analysis of the process of application of biannual Pedagogical Surveys to
students, teachers and heads of curricular units; d) Analysis of the process of elaboration of the annual reports of
evaluation of the courses; e) Other activities within the GAPQ. The annual activity plans and reports of the Institute,
which establish the relationship between the institutional functioning and the axes of the Strategic Plan, as well as the
monitoring of the achievement of established goals, are also additional forms of evaluation and follow-up. The quality
assurance system is ensured with the involvement of the different management bodies and public participation spaces
(internal and external). The reliability of information systems is guaranteed through the implementation of mechanisms
to collect data on the needs and expectations of the educational community regarding the quality of the training and
services offered, and all the information is available on the academic platform, in the Quality space and on the ISCE
website. The organization of the quality assurance system includes different bodies and services, focusing on the core
processes of the institutional mission, namely: education (design and approval of training provision, student-centered
teaching and learning, admission, progression, recognition and certification, and continuous monitoring and periodic
review of courses). Research and development (policy and conditions of promotion of R & D practices, links between
teaching and research, the economic value of knowledge, projects and publications). Extension (interinstitutional and
community collaboration, internationalization). The Quality Manual is reviewed annually by the GAPQ, or whenever any
change occurs that makes it inappropriate and is approved by the ISCE President, after consultation with the academic
bodies and the institution. Any changes to your content will require a new version. The changes resulting from a
revision of the QM will be recorded, thus ensuring traceability.

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 

A equipa é composta por: 
- Diretor(a) de Departamento e Coordenador(a) do CE.
- Representante do pessoal docente; Representante do pessoal de apoio aos Ciclos de Estudo. 
- Representante dos estudantes.
- Diretora do GAPQ, Técnico Superior e Consultor externo.
A coordenação no cumprimento do regulamento de competências reúne com os docentes de modo a procederem
sempre que é científica e pedagogicamente justificável à atualização dos conteúdos programáticos. Estas tomadas de
decisão contemplam os dados resultantes das avaliações das diversas UCS realizadas pelo GAPQ. As propostas de
melhorias são analisadas nas reuniões de Departamento e levadas ao CTC e ao CP. Os planos e relatórios anuais de
atividades do Departamento de Ciências Sociais e Humanas estabelecem a relação entre o funcionamento institucional
e os eixos do Plano Estratégico, assim como a monitorização do cumprimento das metas estabelecidas, constituem
também formas adicionais de avaliação e acompanhamento.

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study
programmes. 

The team consists of:
- Director of Department and Coordinator of the cycle of studies
- Representative of teaching staff; Personnel representative in support of CS.
- Student representative.
- Director of GAPQ, Superior Technical and External Consultant.
The coordination committee in compliance with the competences regulation meets with the teachers in order to
proceed whenever it is scientifically and pedagogically justifiable to update the syllabus contents. These
decisionmaking take into account the data resulting from the evaluations of the various UC's carried out by the GAPQ.
The proposals for improvements are analyzed in the meetings of Department. And taken to the CTC and the CP. The
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plans and annual reports of activities establish the relationship between the institutional functioning and the axes of
the Strategic Plan, as well as the monitoring of the fulfillment of the established goals, also constitute additional forms
of evaluation and follow-up.

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional. 

A ADPD é realizada trianualmente através do Conselho de Coordenação da Avaliação do Pessoal Docente e validada
pelo CTC. O procedimento encontra-se descrito no Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente do
ISCE, disponível no site. A avaliação do desempenho releva para a contratação por tempo indeterminado dos
professores adjuntos; renovação dos contratos dos docentes e para efeitos de alteração do posicionamento
remuneratório. O ISCE dispõe de um plano de formação avançada dos docentes para o ciclo de estudos apoiando o
desenvolvimento contínuo dos seus docentes e estimulando a formação contínua. 
Sem prejuízo da avaliação formal trianual é feita a monitorização do desempenho docente na componente pedagógica
(atividade letiva) no final de cada semestre letivo através da analise as relatórios do QAPQ, designadamente das
respostas ao Questionário Avaliação Qualidade Pedagógica –ALUNOS e ao Questionário Avaliação Qualidade
Pedagógica –DOCENTES

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and
professional development. 

The ADPD is held every three years through the Coordination Council for Teacher Evaluation and validated by the CTC.
The procedure is described in the ISCE Teaching Staff Performance Evaluation Regulation, available on the website.
The evaluation of the performance depends on the contracting for an indefinite period of the adjunct professors,
renewal of the teachers' contracts and for the purpose of changing the remuneration position. ISCE has an advanced
training plan for teachers for the study cycle, supporting the continuous development of their teachers and stimulating
further training. W ithout prejudice to the formal three-year evaluation, the teacher's performance in the pedagogical
component (learner activity) is monitored at the end of each academic semester through the analysis of the QAPQ
reports, namely the answers to the Pedagogical Quality Assessment Questionnaire -ALUNOS (STUDENTS) and the
Pedagogical Quality Assessment Questionnaire -DOCENTES (TEACHERS).

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
<sem resposta>

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.

A ADPND é realizada anualmente através do GAPQ em concertação com a Diretora de Recursos Humanos do ISCE.
Este procedimento respeita a verificação periódica e comparativa da evolução da prestação de cada funcionário e tem
como objetivos: dar feedback ao colaborador acerca do seu desempenho, definir estratégias de formação e melhoria e
analisar as possibilidades de progressão na carreira.
No processo de Avaliação de Desempenho do colaborador são utilizados os seguintes instrumentos: Ficha de
Autoavaliação de Desempenho; Ficha de Avaliação de Desempenho e a Entrevista de Avaliação. Do ponto de vista da
instituição, as avaliações de desempenho são uma mais valia para a qualidade do serviço prestado aos clientes da
organização, internos e externos, dado que, a partir destas, é possível planear a progressão dos colaboradores na
empresa e o plano de formação profissional, o que é uma motivação acrescida para estes melhorarem o seu
desempenho, diminuírem o absentismo e serem mais assíduos.

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and
professional development.

The ADPND is held annually through the GAPQ in consultation with the Director of Human Resources of ISCE. This
procedure respects the periodic and comparative verification of the evolution of the performance of each employee
and aims to: give feedback to the employee about his performance, define strategies for training and improvement and
analyze the possibilities of career progression.
In the process of Evaluation of Performance of the employee the following instruments are used: Performance Self
Assessment Report; Performance Assessment Sheet and the Evaluation Interview. From the institution's point of view,
performance evaluations are an added value to the quality of service provided to the organization's internal and
external clients, since, from these, it is possible to plan the progression of employees in the company and the training,
which is an increased motivation for them to improve their performance, decrease absenteeism and be more
assiduous.

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
Cabe ao Gabinete de Marketing e Comunicação do ISCE promove a comunicação para o exterior do ciclo de estudos,
dos resultados da monitorização do trajeto dos diplomados na perspetiva da empregabilidade, dos relatórios de
autoavaliação e de avaliação externa e das decisões da A3ES.
Assim, a comunicação para o exterior da oferta educativa é realizada através do site do ISCE, do facebook
institucional e de outras acções designadamente na comunicação na imprensa Nacional / Regional.
Relativamente aos resultados da monitorização do trajeto dos diplomados na perspetiva da empregabilidade, realizada
pelo ISCE.VIDA.ATIVA (unidade que congrega a UNIVA) é realizada através do relatório anual de actividades e
disponível no site do ISCE.
Quanto aos relatórios de autoavaliação e de avaliação externa dos ciclos de estudos e as decisões da Agência são
comunicadas no site do ISCE e aprofundadas no Espaço Qualidade da plataforma Blackboard.
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7.2.5. Means of providing public information on the study programme.

It is the responsibility of the ISCE Marketing and Communication Office to promote communication outside the study
cycle, the results of monitoring the graduates' path from an employability perspective, self-assessment and external
evaluation reports and A3ES decisions.
Thus, the communication abroad of the educational offer is made through the ISCE website, the institutional facebook
and other actions, namely in the communication in the National / Regional press.
The results of ISCE.VIDA.ATIVA (UNIVA unit) are monitored through the annual activity report and available on the ISCE
website.
Self-assessment and external evaluation reports of study cycles and Agency decisions are communicated on the ISCE
website and further detailed in the Blackboard Platform Quality Space.

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
O ciclo de estudos é avaliado institucionalmente pelo Gabinete de Avaliação e Promoção da Qualidade, pelo
Departamento que o promove e respetiva coordenação escutados os estudantes, professores e parceiros externos, a
fim de identificarem os pontos fortes e fracos e sugestões para a melhoria do funcionamento ao níveis científico,
pedagógico e organizacional do curso.
Como principais conclusões destacamos: 
- satisfação dos estudantes com a qualidade pedagógica,
- alguma dispersão curricular que deverá implicar a introdução de melhorias no plano de estudos, 
- melhoria da integração dos estudantes em atividades de pesquisa, 
- aumento da produção científica dos docentes,
- boa imagem do curso junto dos parceiros externos,
- indicadores crescentes de parcerias nacionais e internacionais.

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
The study cycle is institutionally evaluated by the Quality Assessment and Promotion Office, the Department that
promotes and coordinates it, and the students, teachers and external partners are listened to, in order to identify
strengths and weaknesses and suggestions for improving functioning. scientific, pedagogical and organizational
levels of the course.
As main conclusions we highlight:
- student satisfaction with pedagogical quality,
- some curriculum dispersion which should lead to improvements in the curriculum,
- improving student integration in research activities,
- increase in the scientific production of teachers,
- good image of the course from external partners,
- growing indicators of national and international partnerships.

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
Objetivos adequados à história, missão e projeto do ISCE enquanto instituição de ESP 
Estrutura organizacional do curso que envolve docentes e estudantes nas tomadas de decisão 
Estrutura curricular adequada aos princípios de Bolonha
Adaptação das metodologias de ensino aos objetivos de aprendizagem das UCs e da carga média de trabalho ao nº de
ECTS 
A concretização do Estágio I, Estágio II e Estágio III, que decorrem ao longo dos 3 anos do curso, para a consolidação
de uma base prática e profissionalizante ajustada à realidade 
Elevado nº de parcerias de estágios sólidas e ativas como a SCML e Câmaras de Loures, Cascais e Odivelas. 
Relacionamento sólido entre coordenação, docentes e não docentes 
Reuniões ao longo do ano com os docentes numa interdisciplinaridade desejada; Comunicação fluída entre os
docentes das áreas científicas 
Elevado nº de docentes a tempo integral com uma ligação à instituição superior a 3 anos e com grau de doutor e título
de especialista nas áreas core do curso; Ter no seu quadro 2 docentes ASC, estando uma delas a tempo integral e a
acompanhar as práticas dos alunos, promovendo assim a inserção dos seus diplomados; Docentes dinâmicos que
contribuem para os planos anuais de atividades com uma enorme diversidade de propostas
Ambientes de aprendizagem diversos (sala, laboratórios, instituições)
Aplicação dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria de soluções; Recolha de informação,
acompanhamento e avaliação regular do curso e brainstormings para definição de melhorias das Infraestruturas,
equipamentos e materiais. 
Existência de um gabinete de qualidade; Avaliação regular do desempenho do pessoal docente; Cursos de formação
avançada para docentes.
Estruturas e medidas de apoio pedagógico, de emprego e empreendedorismo.
Nº de estudantes sustentável e sucesso escolar regular, nomeadamente, na área científica core do curso. Ações
culturais e científicas regulares organizadas pela coordenação e estudantes. 
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Estágios obrigatórios (Portugal) e voluntários (estrangeiro Erasmus+)
Elevada empregabilidade dos estudantes.
Integração dos estudantes na investigação científica; Comunicações de estudantes e docentes em congressos com
posterior publicação de artigos c/ revisão por pares.
Cooperação: intrainstitucional com outros cursos/departamentos do ISCE para ações conjuntas; Cooperação
interinstitucional com diversas instituições sociais e culturais publicas e privadas; Promoção do intercâmbio cultural,
científico e técnico com instituições congéneres. 
Parceria efetuada com a APDASC, fundada por uma ex-aluna e atual docente do ciclo de estudos.
Parcerias internacionais: Association Européenne pour le Développement Éducatif et Social des Personnes - AEDESP;
Association Internationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés - AIEJI - EURODIR; RIA -Rede Iberocamericana de
Animação Sociocultural; Rede ILUMNO e ENSSEE (European Network of Sport Science, Education Employment).

8.1.1. Strengths 
Objectives appropriate to the history, mission and project of ISCE as a polytechnic institution.
Organizational structure of the course involving teachers and students in decision-making; Curriculum structure
appropriate to the Bologna principles.Adaptation of teaching methodologies to the learning objectives of the units and
the average workload to the number of ECTS; Completion of Internship I, Internship II and Internship III, which take
place over the 3 years of the course, for the consolidation of a practical and professional basis adjusted to reality. High
number of solid and active internships partnerships such as SCML and City Council of Loures, Cascais and Odivelas.
Solid relationship between coordination, teachers and staff. Meetings throughout the year with teachers in a desired
interdisciplinarity; Communication flowing between the teachers of scientific areas.
High number of full-time teachers with a connection to the institution over 3 years and with doctoral degree and
specialist title in the core areas of the course; Have 2 ASC teachers in their staff, one of them being full time and
monitoring the students' practices, thus promoting the insertion of their graduates; Dynamic teachers who contribute
to the annual activity plans with a huge diversity of proposals; Diverse learning environments (classroom, labs,
institutions)
Application of the results of student satisfaction surveys on improvement solutions; Collection of information, regular
monitoring and evaluation of the course and brainstorming to define improvements in infrastructure, equipment and
materials.
Existence of a quality office; Regular assessment of teaching staff performance; Advanced training courses for
teachers.
Structures and support measures for education, employment and entrepreneurship. Number of sustainable and regular
students academic success, particularly in the scientific core area of the course. Regular cultural and scientific actions
organized by the coordination and students. Compulsory internships (Portugal) and volunteer internships (Erasmus +
abroad)
High employability of students. Integration of students in scientific research; Communications of students and
teachers in scientific congresses with subsequent publication of articles with peer review.
Cooperation: intra-institutional with other ISCE courses / departments for joint actions; Interinstitutional cooperation
with various public and private social and cultural institutions; Promotion of cultural, scientific and technical exchange
with similar institutions.
Partnership with APDASC, founded by a former student and current teacher of the study cycle.
International Partnerships: European Association for the Education and Education of Personnes - AEDESP;
Association Internationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés - AIEJI - EURODIR; RIA - Iberocamerican Network of
Sociocultural Animation; ILUMNO and ENSSEE (European Network of Sport Science, Education Employment)

8.1.2. Pontos fracos 
- Investigação realizada pelos Docentes na área da Animação Sociocultural e a sua integração nas linhas de
investigação do CI-ISCE.
- Percentagem de docentes em mobilidade.
- Dificuldades de comprometimento de alguns docentes em tempo parcial nas atividades de extensão.
- Ainda se verificam resistências, por parte de alguns estudantes e docentes, em responder aos questionários de
avaliação, o que requer, naturalmente, especial cuidado na leitura e generalização dos resultados.
- Os estudantes-trabalhadores revelam maiores dificuldades de integração na comunidade académica.
- Mobilidade internacional dos estudantes.
- Percentagem de alunos estrangeiros ainda reduzida.
- Dinamização ainda aquém das potencialidades das parcerias/colaborações internacionais.
- Embora os objetivos gerais estejam adequados ao ciclo de estudos verifica-se a necessidade de reajustes em
algumas UCs em termos de conteúdos programáticos, nas denominações de algumas UCs, bem como nas tipologias,
conforme identificado pela estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo (alterações apresentadas).

8.1.2. Weaknesses 
Research conducted by Professors in the field of Sociocultural Animation and its integration in the research lines of
the CI-ISCE.
- Percentage of teachers in mobility still insufficient.
- Difficulties of commitment of some part-time teachers in extension activities.
- There is still resistance from some students and teachers to answer the questionnaires of
evaluation, which naturally requires special care in reading and generalizing the results.
- Student-workers reveal greater difficulties in integrating into the academic community.
- International mobility still reduced by students.
- Percentage of foreign students still low.
- Dynamization still bellow the potential of international partnerships / collaborations.
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- Although the overall objectives are appropriate to the study cycle, there is a need for readjustments in some units in
terms of syllabus, in the designation of some units, as well as in typologies, as identified by the organizational
structure responsible for the study cycle (changes presented).

8.1.3. Oportunidades 
-Desenvolvimento de ações de promoção da cultura geral na contribuição para o desenvolvimento regional através de
atividades de extensão educativa, cultural e técnica.
- Contribuir como escola de formação de Animadores Socioculturais para uma maior promoção e divulgação da
Animação Sociocultural em Portugal.
- Maximizar a atuação do corpo docente que a instituição já dispõe nas áreas científicas do ciclo de estudos enquanto
garante de sustentabilidade.
- Fomentar e aprofundar a investigação científica por parte do corpo docente assim como a integração dos estudantes
na investigação. 
-Maximizar as múltiplas parcerias nacionais e internacionais.
Aproveitar as várias parcerias nacionais e internacionais para o relacionamento do ciclo de estudos com o tecido
empresarial
- Maximizar os protocolos de investigação e de desenvolvimento de projetos conjuntos com instituições congéneres
-Incrementar a internacionalização do curso através de novas parcerias 
-Continuar a aposta na Biblioteca digital da plataforma de aprendizagem b-learning 
-Utilização de recursos tecnológicos no apoio à aprendizagem
-Existência de estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento ao aluno
-Mobilidade nacional e internacional do estudante: estudos e estágios
- O GAPQ começa a dispor de mecanismos e de indicadores de qualidade para o ciclo de estudos que podem nortear
linhas de atuação.
- Adaptar a dinâmica da comunidade académica à realidade dos trabalhadores-estudantes de modo a integrá-los no
ensino superior politécnico.
- Desenvolvimento e dinamização do GRI junto da comunidade académica de modo a incentivá-los à participação em
programas de mobilidade. 
- A organização do ciclo de estudos é promotora de capacidades críticas, empreendedoras e de autonomia cognitiva,
conducentes ao enquadramento dos estudantes nos mercados profissionais.
- Possibilidade de propor um reajuste no plano de estudos, nas denominações e nas tipologias de algumas UCs,
nomeadamente: Pedagogia Social, Expressão Corporal e Dramática; Multiculturalidade e Minorias; Expressão Motora;
Desenho, Desenvolvimento e Avaliação de Projetos; Âmbitos e Fundamentos I; e Organização e Gestão de Eventos;
Criação Corporal e Criação dramática; Observação em Contextos; Prática em Contextos; Prática em Animação
Sociocultural; Expressão Visuo-plástica; Necessidades Educativas Especiais; Promoção da Saúde; Introdução à
Gerontologia.

8.1.3. Opportunities 
-Development of actions to promote general culture in contributing to regional development through educational,
cultural and technical extension activities.
- Contribute as a training school for Sociocultural Animators to further promote and disseminate Sociocultural
Animation in Portugal.
- Maximize the performance of the teaching staff that the institution already has in the scientific areas of the course
while ensuring sustainability.
- Foster and deepen scientific research by faculty as well as the integration of students in research.
Maximize multiple national and international partnerships.
- Take advantage of the various national and international partnerships for the study cycle relationship with the
business community.
- Maximize joint project research and development protocols with peer institutions
-Increase the internationalization of the course through new partnerships
-Continue the focus on digital library of b-learning learning platform
-Use of technological resources to support learning
-Existence of structures and measures of pedagogical support and student counseling
-National and international student mobility: studies and internships.
- GAPQ begins to have mechanisms and quality indicators for the study cycle that can guide lines of action.
- Adapt the dynamics of the academic community to the reality of student workers in order to integrate them into
polytechnic higher education.
- Development and promotion of GRI in the academic community to encourage them to participate in mobility
programs.
- The organization of the study cycle promotes critical, entrepreneurial and cognitive autonomy skills, leading to the
students' fit in the professional markets.
- Possibility of proposing a readjustment in the syllabus in the denominations and typologies of some UCs, namely:
Social Pedagogy; Corporal and Dramatic Expression; Multiculturality and Minorities; Motor Expression; Project
Design, Development and Evaluation; Areas and Foundations of ASC I; Organization and Event Management; Corproal
Creation and Dramatic Creation; Observation in Contexts; Practice in Contexts; Practice in Sociocultural Animation;
Visuoplastic Expression; Special Educational Needs; Health promotion; Introduction to Gerontology. 

8.1.4. Constrangimentos 
- As medidas propostas pelo GAPQ têm assumido investimentos e custos elevados, com especial incidência em
tempos de dificuldade social e económica 
-Os docentes e estudantes ainda não parecem conscientes da importância efetiva da sua participação nos processos
de tomada de decisão que afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
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-A situação socioeconómica fragiliza a dinamização das várias parcerias internacionais e nacionais.
-Os baixos valores nas bolsas de mobilidade associados às condições socioeconómicas do país são um
constrangimento importante tanto para a mobilidade de estudantes como de docentes. 
-A utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem
deve ser feita com alguma precaução até ser incrementada a percentagem dos respondentes.
-Apesar do elevado número de protocolos de mobilidade / parceria internacionais e das medidas para a sua promoção
existem constrangimentos resultantes do baixo valor das bolsas de mobilidade e de ordem económica e social por
parte dos estudantes. 
- Trabalhadores estudantes tem maior dificuldade no trabalho autónomo e nas atividades extracurriculares
desenvolvidas pelo ciclo de estudos.
-A redução do número de bolsas do FAS trouxe constrangimentos aos estudantes do ensino superior. 
- A produção cientifica de impacto é um processo moroso e que exige tempo para maturação e reflexão.
- O aumento do impacto das atividades promovidas no âmbito do ciclo de estudos, nomeadamente, congressos,
jornadas, seminários e ações de formação seria favorecido pela existência de um maior número de estudantes.

8.1.4. Threats 
-The measures proposed by GAPQ have assumed high investments and costs, with particular focus in economic and
social difficult times. 
-Professors and students still do not seem aware of the importance of their effective participation in decision making
processes that affect the teaching / learning system and quality.
-The socioeconomic situation weakens the stimulation of our several national and international partnerships.
-The low values in the mobility scholarships associated with economic conditions in the country are a major constraint
to mobility. 
-The use of the results of student satisfaction surveys in improving the teaching / learning process should be done
with some caution until it increased the percentage of respondents.
-Despite the large number of international mobility / partnerships agreements and measures to promote it, there are
constraints resulting from the low value of mobility scholarships and economic and social order by the students. 
- - Student workers have greater difficulty in self academic work and to participate in extracurricular activities
developed by the cycle of studies.
-Reducing the number of FAS scholarships brought embarrassment to higher education students.
- Publication in scientific journals (impact factor) is a slow process that requires time for maturity and reflection.
- Increasing the impact of the activities promoted in the study programme, namely, conferences, workshops, seminars
and training activities would be improved by the existence of a greater number of students. 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1- Aumentar a integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas de ASC desenvolvidas pelo ISCE em
projetos comuns a várias UCs de modo a melhorar a investigação realizada pelos docentes na área da Animação
Sociocultural e a sua integração nas linhas de investigação do CI-ISCE.
2- Estimular a produção científica de impacto por parte de alguns docentes, através da atribuição de pontuação que
reverta positivamente na avaliação de desempenho
3- Estimular a mobilidade internacional (outgoing) através da atribuição de pontuação que reverta positivamente na
avaliação de desempenho. 
4 - Reforçar o comprometimento de alguns docentes em tempo parcial nas atividades de extensão através da
sensibilização para as funções do professor do ensino superior politécnico.
5- Seminários de motivação pelo GAPQ junto de estudantes e docentes de modo a aumentar a adesão nas respostas
aos questionários
6- Períodos de ações de formação extracurricular, visitas e atividades de investigação mais diversificados, para ir ao
encontro da disponibilidade reduzida dos trabalhadores-estudantes proporcionando uma maior integração na
comunidade académica.
7- Estimular a mobilidade internacional (outgoing) através do GRI com a apresentação de experiências realizadas em
outros países (vídeos, seminários, etc...) fazer convites diretos a todos os estudantes.
8- Aumentar a integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas de ASC desenvolvidas pelo ISCE em
projetos internacionais de modo a acolher e organizar mobilidade de estudantes estrangeiros (incoming).
9- Aumentar os contactos com instituições de ensino superior estrangeiras, para manifestar a total disponibilidade do
ISCE em participar em projetos de investigação assim como na mobilidade de docentes e estudantes.
10- Reajustar o plano de estudos em algumas UC em termos de conteúdos programáticos, novas designações e
tipologias, conforme identificado pela estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudos (alterações
apresentadas).

8.2.1. Improvement measure 
1 - Increase the integration of the scientific, technological and artistic activities of ASC developed by ISCE on common
projects to several units in order to improve the research carried out by teachers in the area of Sociocultural Animation
and their integration in the research lines of CI-ISCE.
2 - Encouragement of scientific production through the point’s allocation in teacher’s performance assessment.
3 - Stimulation of international mobility through point’s allocation in teacher’s performance assessment.
4 - Strengthening the commitment of some part time faculty in extension activities through its awareness of different
teacher functions of the polytechnic.
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5- GAPQ motivation seminars with students and staff to increase adherence to questionnaire responses.
6 - More diversified periods of extracurricular training, visits and research activities, to fight the reduced availability of
student workers providing a better integration in the academic community.
7 - Stimulate the international mobility (outgoing) through the GRI with the presentation of experiences developed in
other countries (videos, seminars, etc.) Make direct invitations to specific teachers and all students.
8- Increase the integration of the scientific, technological and artistic activities of ASC developed by ISCE in
international projects in order to welcome and organize incoming student mobility.
9- Increase contacts with foreign higher education institutions, to express the total ISCE availability to participate in
research projects as well as the mobility of teachers and students.
10 - Readjust the curriculum in some units, concerning programme contents, new designations and typologies, as
identified by the organizational structure responsible for the study of cycle (changes presented) 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade Alta – Tempo de implementação: seis meses a 1 ano
Medidas (8.2.1.): 5; 7; 10.
Prioridade Média – Tempo de implementação: 2 anos
Medidas (8.2.1.): 1; 4; 6; 9.
Prioridade Baixa – Tempo de implementação: 3 anos
Medidas (8.2.1.): 2; 3; 8.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High Priority – Implementation timeline: six months - 1 year 
Points (8.2.1): 5; 7; 10.
Medium Priority - Implementation timeline: 2 years 
Points (8.2.1): 1; 4; 6; 9.
Low Priority - Implementation timeline: 3 years 
Points (8.2.1): 2; 3; 8.

8.1.3. Indicadores de implementação 
1 – Criação de um projeto na área da ASC transversal a várias UCs.
2 - Aumento da produção científica.
3 - Aumento da mobilidade internacional.
4 - Evidências de melhoria do comprometimento de alguns docentes em tempo parcial nas atividades de extensão.
5 - Aumento percentual da participação de docentes e alunos nos processos de tomada de decisão e da sua adesão às
respostas aos inquéritos de satisfação.
6 - Aumento da participação dos trabalhadores estudantes em atividades de complemento curricular.
7 - 1 seminário/semestre (GRI) sobre o potencial da mobilidade internacional.
8 / 9 - 1 projeto anual colaboração com um parceiro nacional e/ou internacional, capazes de integrar as atividades
científicas, tecnológicas e artísticas da ASC do ISCE.
10 - Integração de conteúdos programáticos, novas designações e tipologias nas UCs identificadas do ciclo de
estudos (8.1.2.)

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1 - Creation of a project in the area of ASC across several units
2 – Increase scientific production.
3 - Increase international mobility.
4 - Evidence of improvement in the commitment of some part-time teachers in extension activities.
5 - Percentage increase in the participation of teachers and students in decision-making processes and their
adherence to responses to satisfaction surveys.
6 - Increased participation of student workers in supplementary activities.
7- 1 seminar / semester (GRI) on the potential for international mobility.
8/9 - 1 annual project collaboration with a national and / or international partner capable of integrating ISCE's ASC
scientific, technological and artistic activities.
10 - Integration of syllabus, new names and typologies in the identified units of the cycle of studies (8.1.2).

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
No sentido de reduzir o número de UCs por semestre e a dispersão curricular, procedeu-se a uma melhoria do plano
de estudos, através de uma nova organização e distribuição de UCs e ECTs e, igualmente, a uma melhor disposição
das unidades curriculares seguindo uma lógica de aquisição e consolidação progressiva de conhecimentos e
desenvolvimento de competências para a construção do perfil do Animador Sociocultural. Assim: 
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i.a UC de Modelos de Animação Sociocultural foi suprida do plano curricular sendo os seus conteúdos integrados na
UC de Âmbitos e Fundamentos de Animação Sociocultural I, passa de 6 para 9 ECTs; integraram-se os conteúdos das
UC de Estatística e Métodos Quantitativos (opção 3) na UC de Desenho, Desenvolvimento e Avaliação de Projetos,
permitindo o aprofundamento dos conteúdos indispensáveis à conceção, implementação e avaliação de projetos
finais, que conduziu ao aumento do nº de ECTs de 6 para 9; a UC de Marketing Cultural foi suprida do plano curricular
sendo os seus conteúdos integrados na UC de Organização e Gestão de Eventos, dado os conteúdos das duas UCs se
interligarem e pertencerem à mesma área cientifica do ciclo de estudos, passando assim a ter uma nova designação
(item iii).

ii. para um maior aprofundamento dos conteúdos alteraram-se o número de ECTs nas UC de Pedagogia Social,
Expressão Corporal e Dramática e Multiculturalidade e Minorias, passando de 3 para 6 ECTS.

iii. de modo a existir uma identificação coerente e atualizada das UC apresentam-se as propostas de nova designação
(UC atual – UC nova designação): 
a) Observação em Contextos – Estágio I
b) Prática em Contextos – Estágio II
c) Prática em Animação Sociocultural – Estágio III
d) Expressão Visuo-plástica –Expressão Plástica
e) Introdução à Gerontologia - Pessoas Idosas: Contextos e Intervenção Socioeducativa
f) Organização e Gestão de Eventos - Marketing e Organização de Eventos
g) Necessidades Educativas Especiais - Inclusão: Processos e Meios
h) Promoção da Saúde - Educação para a Saúde

iv. as UC de Tecnologias da Informação e Comunicação, Expressão Motora e Metodologia das Atividades Físicas
foram supridas do plano curricular. A 1ª porque os atuais estudantes já se apresentam com competências adquiridas
nesta área; a 2ª porque o programa da UC de Motricidade e Desporto Aventura já contempla os conteúdos de
Expressão Motora e a 3ª porque nunca foi uma opção selecionada pelo estudantes.

v. as UCs - opção Criação Corporal e Criação Dramática unem-se numa UC que deixa de ser opcional - o trabalho
desenvolvido ao longo destes anos pela docente responsável desta UC, integra as duas áreas de expressão, que por
si são indissociáveis.

Apresentam-se, abaixo (9.3) as novas tabelas do plano de estudos e as novas FUC´s de Marketing e Organização de
Eventos; Desenho, Desenvolvimento e Avaliação de Projetos; Âmbitos e Fundamentos I; e Criação Corporal e
Dramática.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
In order to reduce the number of units per semester and curriculum dispersion, the curriculum was improved through
a new organization and distribution of UCs and ECTs, as well as a better arrangement of curricular units following a
logic of acquisition and progressive consolidation of knowledge and development of skills for the construction of the
profile of the Sociocultural Animator. Thus:

i. Sociocultural Animation Models unit was supplied from the curriculum and its syllabus was integrated in Areas and
foundations of ASC I Unit, which went from 6 to 9 ECTs; Contents of Statistics and Quantitative Methods unit (option 3)
were integrated in the unit of Design, Development and Evaluation of Projects, allowing the deepening of the essential
contents for the conception, implementation and evaluation of the final projects of the course, which led to increase
the number of ECTs from 6 to 9; Cultural Marketing unit was supplied from the curriculum plan and its syllabus was
integrated in the Event Organization and Management unit, since the contents of the two units are interconnected and
belong to the same scientific area of the study cycle, thus having a new designation (item iii).

ii. In order to further deepen the contents, the number of ECTs changed in the units of Social Pedagogy, Corporal and
Dramatic Expression and Multiculturality and Minorities, from 3 to 6 ECTS.

iii. In order to have a coherent and update identification of the Units, the following units have a new designation
(current UC - new designation UC):
a) Contextual Observation - Stage I
b) Practice in Contexts - Stage II
c) Practice in Sociocultural Animation - Stage III
d) Visual-Plastic Expression - Art Expression
e) Introduction to Gerontology - Elderly: Contexts and Socio-Educational Intervention
f) Organization and Event Management - Marketing and Event Organization
g)Special Educational Needs - Inclusion: Processes and Means
h) Health Promotion - Health Education

iv. the units of Information and Communication Technologies, Motor Expression and Methodology of Physical
Activities were supplied from the curriculum. The 1st because current students already present skills acquired in this
area; 2 nd because the unit of Motricity and Adventure Sport program already includes Motor Expression content and
3th because it was never an option selected by the students.
v. Units - Corporal Creation and Dramatic Creation option are integrated into a single unit (Corporal and Dramatic
Creation) that is no longer optional, due to the fact that the responsible teacher of these UCs, over these years,
integrates the two areas of expression that, in themselves, are inseparable.

Below (9.3) are presented the new syllabus tables and the new curricular unit programs of Marketing and Event
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Organization; Project Design, Development and Evaluation; Corporal and Dramatic Creation; and Areas and
Foundations of ASC I. 

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. N/A

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N/A

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
N/A

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the
degree

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Psicologia P 15 0
Sociologia S 12 3
Expressões EX 30 0
Modelos e Métodos de
Animação MT 39 0

Antropologia A 9 0
Ciências da Educação CE 12 3
Comunicação C 6 3
Gestão e Produção
Socioculturais GP 15 0

Estágios/Prática EA 42 0
(9 Items)  180 9  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - N/A - 1º ano / 1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 1º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 1st semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Psicologia da Criança e do
Adolescente P semestral 162 TP -20 PL -20 OT -20 6 não aplicável

Expressão Plástica EX semestral 81 TP -15; PL -15 OT -10 3 não aplicável
Sociologia da Educação S semestral 81 TP -15; PL -15 OT -10 3 não aplicável
Metodologia da
Investigação MT semestral 162 TP -20 PL -20 OT -20 6 não aplicável

Técnicas da Expressão
Escrita do Português C semestral 81 TP -15; PL -15 OT -10 3 não aplicável

Âmbitos e Fundamentos da
ASC I MT semestral 243 TP -30 PL -60 OT -30 9 não aplicável
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(6 Items)       

9.3. Plano de estudos - N/A - 1º Ano / 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 2º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 2nd semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Psicologia do Adulto e do
Idoso P semestral 162 TP -20 PL -20 OT -20 6 não aplicável

Expressão Musical EX semestral 81 TP -15; PL -15 OT -10 3 não aplicável
Pedagogia Social CE semestral 162 TP -20 PL -20 OT -20 6 não aplicável
Antropologia Social e
Cultural A semestral 81 TP -15; PL -15 OT -10 3 não aplicável

Inglês C semestral 81 TP -15; PL -15 OT -10 3 optativa
Espanhol C semestral 81 TP -15; PL -15 OT -10 3 optativa
Estágio I EP semestral 243 E- 120; OT-30 9 não aplicável
(7 Items)       

9.3. Plano de estudos - N/A - 2º Ano / 1º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 1º Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 1st Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Animação e Criação Musical EX semestral 81 TP -15 PL -15 OT -10 3 não aplicável
Expressão Corporal e Dramática EX semestral 162 TP -20 PL -20 OT -20 6 não aplicável
Multiculturalidades e Minorias A semestral 162 TP -20 PL -20 OT -20 6 não aplicável
Ética e Deontologia CE semestral 81 TP -15 PL -15 OT -10 3 não aplicável
Sociologia da Cultura e do Lazer S semestral 81 TP -15 PL -15 OT -10 3 optativa
Crianças e Jovens: Fatores de
Risco e Proteção S semestral 81 TP -15 PL -15 OT -10 3 optativa

Pessoas Idosas: Contextos e
Intervenção Socioeducativa S semestral 81 TP -15 PL -15 OT -10 3 optativa

Âmbitos e Fundamentos da ASC MT semestral 243 TP -30 PL -60 OT -30 9 não aplicável
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II
(8 Items)       

9.3. Plano de estudos - N/A - 2º Ano / 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 2º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 2nd semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Criação Plástica Aplicada EX semestral 81 TP -15 PL -15 OT -10 3 não aplicável
Criação Corporal e
Dramática EX semestral 81 TP -15 PL -15 OT -10 3 não aplicável

Expressões Criativas
Integradas EX semestral 162 TP -20 PL -20 OT -20 6 não aplicável

Marketing e Organização
de Eventos GP semestral 162 TP -20 PL -20 OT -20 6 não aplicável

Estágio II EP semestral 324 E -240; OT-40 12 não aplicável
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - N/A - 3º Ano / 1º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 1º Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year / 1st Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Psicossociologia das
Organizações P semestral 81 TP -15 PL -15 OT -10 3 não aplicável

Animação e Intervenção
Comunitária S semestral 162 TP -20 PL -20 OT -20 6 não aplicável

Motricidade e Desporto
Aventura EX semestral 81 TP -15 PL -15 OT -10 3 não aplicável

Técnicas de Animação e
Dinâmica de Grupos MT semestral 162 TP -20 PL -20 OT -20 6 não aplicável

Desenho, Desenvolvimento e
Avaliação de Projetos GP semestral 243 TP -30 PL -60 OT -30 9 não aplicável

Educação para a Saúde CE semestral 81 TP -15 PL -15 OT -10 3 optativa
Educação Ambiental CE semestral 81 TP -15 PL -15 OT -10 3 optativa
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Inclusão: Processos e Meios CE semestral 81 TP -15 PL -15 OT -10 3 optativa
Educação de Adultos CE semestral 81 TP -15 PL -15 OT -10 3 optativa
(9 Items)       

9.3. Plano de estudos - N/A - 3º Ano / 2º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 2º Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year / 2nd Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Estágio III EP semestral 567 E -360 21 não aplicável
Seminário de Apoio ao
Estágio MT semestral 243 TP -30 PL -60 OT -30 9 não aplicável

(2 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Marketing e Organização de Eventos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Marketing e Organização de Eventos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Marketing and Events Organization

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GP

9.4.1.3. Duração:
semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP -20 PL -20 OT -20

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A
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9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre Pereira Abranja

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
N/A

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
- Construir bases teóricas que fundamentem o exercício de funções de marketing;
- Fornecer um quadro organizado e sistematizado de elementos construtivos do marketing na animação;
- Identificar os conceitos básicos de eventos, suas características e especificidades;
- Adquirir os elementos mínimos de construção, gestão, promoção, comercialização e avaliação do evento;
- Desenvolver a capacidade de análise de eventos realizados.
Competências:
- Conhecer os conceitos e teorias do marketing e dos eventos;
- Identificar e compreender o consumidor cultural;
- Capacidade de pesquisar e selecionar informação relacionada com a temática da unidade curricular;
- Dominar os códigos funcionais e a interação dos agentes de marketing e eventos;
- Entender o contributo do marketing e dos eventos e a sua dimensão intercultural;
- Espírito empreendedor e sustentável

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives 
- Building theoretical foundations that justify the exercise of functions of marketing;
- Provide an organized and systematic framework of constructive elements of marketing in animation; 
- Identifying the basic concepts of events, its characteristics and peculiarities. 
- Acquiring the minimum elements of construction, management, promotion, selling and evaluation of events;
- Develop the ability to analyse events

Skills
- Knowing the concepts and theories of marketing and events;
- Identify and understand the cultural consumer; 
- Ability to research and select information related to the unit theme;
- Master functional codes and interaction of marketing agents and events;
- Understand the contribution of marketing and events and their intercultural dimension;
- Entrepreneurial and sustainable spirit.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceptualização e enquadramento do marketing
2. O plano de marketing e a comunicação
3. O marketing de serviços, cultural e social 
4. Os mercados socioculturais e adaptados
5. Definição, classificação e tipologia de eventos
6. Marketing e comunicação de eventos
7. Planeamento e organização de eventos
8. A adequação e a gestão de eventos
9. A animação e os eventos
10. Estudos de caso

9.4.5. Syllabus:
1. Conceptualization and marketing framework
2. The marketing plan and communication
3. The marketing of services, cultural and social
4. Sociocultural and adapted markets
5. Definition, classification and typology of events
6. Marketing and events
7. Planning and organization of events
8. Suitability and event management
9. Animation and events
10. Case studies

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A coerência é visível pois começamos a UC a construir bases teóricas do marketing que fundamentem a sua
aplicação, bem como a compor um quadro organizado e sistematizado de instrumentos e ferramentas de marketing
aplicável à animação sociocultural. Estes conteúdos vão ao encontro dos dois objetivos iniciais. Pretende-se em
seguida fornecer domínios para a organização e gestão de eventos socioculturais. Os alunos ficarão dotados para
qualquer uma das fases organizativas para a composição e gestão de um evento, desde o planeamento à organização,
marketing/comercialização, gestão e pós-evento. Os conteúdos vão também ao encontro dos dois objetivos finais,
pois vão permitir e propiciar conhecimentos nucleares sobre a importância dos eventos e da animação nos contextos
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físicos onde se inserem, bem como o estudo correto do território para a execução de uma programação de atividades
adequada e adaptada às especificidades ambientais, sociais, culturais e económicas da região.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Coherence is visible because we begin this unit building a theoretical bases of marketing that underfocus its
application, as well as to compose an organized and systematized framework of marketing instruments and tools
applicable to sociocultural animation. These contents meet the two initial objectives. It is then intended to provide
domains for the organization and management of sociocultural events. Students will be prepared for any of the
organizational phases for the composition and management of an event, from planning to organization,
marketing/marketing, management and post-event. The contents also meet the two final objectives, as they will allow
and provide nuclear knowledge about the importance of events and animation in the physical contexts where they are
inserted, as well as the correct study of the territory for the implementation of a schedule of activities appropriate and
adapted to the environmental, social, cultural and economic specificities of the region.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de ensino

- Apresentação e explanação dos conteúdos pelo docente. 
- Exercícios realizados pelo estudante, em grupo ou individualmente.
- Período de tutoria reservado para discussão de temas abordados nas sessões teóricas, ou na preparação de
trabalhos, em aula ou a distância. 
- Seleção de artigos ou obras relacionadas diretamente com a unidade curricular, a fim de fornecer sustentação ao
conteúdo em estudo.
- Estudos de casos
- Período de trabalho autónomo. 

Avaliação

Regularidade e atitude = 10%
Trabalho de grupo e apresentação = 30%
Organização de evento = 30%
Prova de conhecimentos = 30%

A avaliação será atribuída numa escala de 0 a 20. O estudante realizará a UC se obtiver a nota mínima de 10. No caso
de não obter avaliação igual ou superior a 10 o aluno será remetido para exame

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies

- Presentation and explanation of content by the teacher; 
- Exercises performed by the student, in groups or individually. 
- Period of mentoring for discussion of contents or preparing work, in class or by distance. 
- Selection of articles or works directly related to the curriculum unit, in order to provide study support.
- Case studies
- Autonomous work.

Evaluation

Regularity and attitude = 10%
Teamwork and presentation = 30%
Event organization = 30%
Test = 30%

The evaluation will be assigned on a scale of 0 to 20. The student held the unit with the note minimum of 10. In case not
getting this note the student has to do an exam in the end.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As aulas expositivas são momentos de contacto onde o professor apresentará e explanará os conteúdos teóricos que
introduzem os estudantes ao funcionamento da unidade. A aprendizagem das noções fundamentais do marketing e
dos eventos e dos conceitos básicos que compõem as doutrinas deste campo do conhecimento são os conteúdos que
permitem a sustentação da componente prática. Para consolidar os conhecimentos adquiridos, serão desenvolvidos
vários exercícios realizados pelo estudante, em grupo ou individualmente, que proporcionará a aquisição de novos
métodos de trabalho e de investigação, como trabalho em equipa, análise de textos, pesquisa segmentada, análise
estatística, entre outros, assim como a utilização das novas tecnologias para a realização da pesquisa e de trabalhos.
Ao mesmo tempo que são interiorizados os conteúdos teóricos e nova metodologia de trabalho, avança-se para a
obtenção dos objetivos seguintes através da pesquisa e seleção de artigos ou obras relacionadas diretamente com as
matérias da unidade curricular, pelos estudantes, a fim de fornecer sustentação científica e experimental ao conteúdo
em estudo. Trabalhar-se-á igualmente sobre a análise de estudos de caso, sendo essa análise feita pelos discentes em
trabalho prático, num conceito de aprender fazendo. Pretende-se assim, que os alunos possam interagir, visando a
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tomada de decisões, individualmente ou em conjunto, através da interpretação de casos reais. A componente
interativa e criativa que se insere nesta unidade curricular será da mesma forma útil para a obtenção dos objetivos,
pois proporciona o contacto do estudante com a realidade profissional turística. Nesta unidade curricular há muito
trabalho autónomo “encomendado” pelo docente, com o fim de fomentar a investigação e a autonomia de trabalho.
Este trabalho autónomo é acompanhado, semanalmente, por períodos de tutorias para orientações regulares.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures will be moments of contact, where the teacher will present and explain theoretical concepts that introduce
students to the unit operation. The study of the fundamental notions of the marketing and events and the learning of
basics concepts that make up the doctrines of this field of knowledge, as leisure, recreation, tourism, visitor, and the
study of the global code of ethics of tourism and tourism typology are the contents that allow the support of the
practical component. To consolidate the knowledge acquired will be developed several exercises performed by the
student, in groups or individually, that will allow acquiring new methods of work and research, such as teamwork, text
analysis, targeted research, statistical analysis, etc., and the use of new technologies for the research and work
development. While the theoretical are internalized, we move forward to achieve the other objectives through a
research and selection of articles or works directly related to the course, doing by students, in order to provide
scientific support and experimental study on the content. The students will work also on the analysis of case studies,
in a practical work performed by students, in a concept of learning by doing. It is intended so that students can interact
in order to make decisions, individually or jointly, through the interpretation of actual cases. The interactive and
creative component that is part of this curricular unit will be in the same way useful for achieving the objectives, as it
provides the student's contact with the tourist professional reality. In this unit there are many autonomous works,
asked by the professor, in order to encourage research and work autonomy. This autonomous work is monitored
weekly, by professor, in regular tutorials.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Abranja, N., Santos, C., Gonçalves, C. & Lourenço, R. (2014). A necessidade do marketing em organizações educativas.
In M. A. Cohen (Ed.), Supervisão, liderança e cultura de escola. Mangualde: Ed Pedago
Almeida, P. J. S. & Araújo, S. (2017). Introdução à gestão de animação turística (2ª ed.). Lisboa: Lidel
Baynast, A. De, Lendrevie, J., Lévy, J., Dionísio, P. & Rodrigues, V. (2018). Mercator: 25 Anos - O marketing na era
digital. Lisboa: Dom Quixote
Felício, J. A. (2017). Gestão de Organizações e empreendedorismo na economia social. Lisboa: CAJIL
Kotler, P. (2017). Marketing 4.0 Actual Ed
Lévy, J., Lendrevie, J., Rodrigues, V. & Dionísio, P. (2015). Mercator da língua portuguesa: Teoria e prática do
marketing. Lisboa: Dom Quixote
Pedro, F., Christiani, K. Rasquilha, L. & Caetano, J. (2012). Gestão de eventos. Lisboa: Escolar Ed
Sousa, F. C., Pereira, J. D. L. & Lopes M. de S. (Orgs.) (2017). Animação sociocultural: Turismo rural e desenvolvimento
comunitário. Chaves: Intervenção

Anexo II - Desenho, Desenvolvimento e Avaliação de Projetos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Desenho, Desenvolvimento e Avaliação de Projetos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Design, Development and Evaluation of Projects

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GP

9.4.1.3. Duração:
semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
243

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP -30 PL -60 OT -30

9.4.1.6. ECTS:
9

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
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N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eva Maria santos Lacerda Corrêa

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
N/A

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a importância do planeamento e da gestão dos projetos em Animação Sociocultural (ASC).
Identificar e diagnosticar problemas sociais e culturais em contextos de intervenção.
Identificar a necessidade de intervir de uma forma sistémica, articulando saberes de diferentes áreas.
Conhecer as etapas de conceção de projetos e os diferentes tipos e estruturas.
Conhecer diferentes métodos de pesquisa. 
Compreender a inter-relação dos principais elementos de um projeto, assim como as estratégias e riscos das várias
modalidades de gestão de projetos.
Conhecer os processos para a realização de um projeto de investigação em ASC.
Conceber e desenvolver projetos de intervenção em ASC.
Avaliar a conceção, desenvolvimento e os resultados das intervenções realizadas em diferentes contextos, através do
recurso à análise de dados qualitativos e quantitativos.
Sumariar, descrever e interpretar os dados obtidos quer na construção dos diagnósticos quer na avaliação da
intervenção

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the importance of planning and management of projects in social cultural animation;
Identify and diagnose problems in social and cultural contexts of intervention;
Identify the need of intervene in a systemic way, articulating knowledge in different areas;
know the phases of a project design and the different types of projects in Social Cultural Animation;
know different research methodologies; 
Understand the inter-connections of the main elements of a project, as well as the strategies and risks of various
methods of project management; 
know the processes of accomplishing a research project in Social Cultural Animation;
Conceive and develop projects of social cultural intervention;
Evaluate the design, development and results of interventions in different contexts, using analysis of qualitative and
quantitative data;
Summarize, describe and interpret the data obtained in the construction of diagnosis or evaluation of the intervention

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao planeamento e à gestão de projetos
2. As fases de construção de um projeto
3. Projetos de investigação em Animação Sociocultural: Planeamento e delimitação da investigação
a)Formulação de um problema (consciencialização de um problema); Exploração; Problematização; Construção do
modelo de análise, operacionalização (questões de investigação / hipóteses); 
b)Modelos, Técnicas e instrumentos de pesquisa em ASC; 
c)Avaliação, análise e interpretação de dados qualitativos e quantitativos em ASC;
d)Análise de dados com software especializado (análise de conteúdo e análise estatística);
e)Análise, interpretação e apresentação dos resultados; Conclusões; 
f)Redação de um projeto de investigação. 
4. A Revisão de literatura como meta fundamental na investigação em ASC.
5. Projetos de investigação e intervenção em ASC
a) Relatórios de progresso na investigação 

9.4.5. Syllabus:
1. Introduction to project planning and management. 
2. Phases and project building.
3. Projects Research in Social Cultural Animation: Planning and delimitation of research.
a)Formulation of a problem; Exploration; Questioning; Construction of the analysis, operationalization and model
assumptions / research questions; 
b)Methods, Techniques and Tools of research in ASC; 
c)Evaluation, analysis and interpretation of qualitative and quantitative data in Social Cultural Animation;
d)Data analysis with specialized software (Content Analysis and Statistical Analysis); 
e)Analysis, interpretation and presentation of results; Conclusions; 
f)Writing a research project.
4. Literature review as a key target for research in ASC.
5. Research and intervention projects in ASC.
a) Progress reports on research

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
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Esta UC consolida os conhecimentos adquiridos, pelos estudantes durante o 2º ano do curso, no que respeita aos
conhecimentos fundamentais, de âmbito teórico e prático, sobre o delineamento, implementação e avaliação de
projetos de intervenção, dando a devida importância ao planeamento, gestão e avaliação do projeto, com o recurso à
análise de dados (qualitativos e quantitativos). Os formandos irão refletir e debater temas e projetos desenvolvidos
através de artigos científicos, textos, imagens ou notícias.
Estes debates e reflexões fundamentarão o perfil e competências do Animador Sociocultural, assim como
desenvolvem competências a nível da fundamentação, pesquisa, organização, gestão e avaliação de projetos. 
Desta forma pretende-se que esta unidade curricular teórico-prática, desenvolva uma metodologia de ensino
aprendizagem, onde o formando pesquise, debate e compare temas relacionados com os conteúdos a desenvolver,
iniciando-se numa prática investigativa.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course unit aims to deepen the knowledge acquired by students during the 2nd year, in respect of
fundamental knowledge, theoretical framework and practical, on the design, implementation and evaluation of social
intervention projects, giving due importance to the planning, management and evaluation of the intervention project,
with the use of data analysis (qualitative and quantitative).
Throughout this curriculum unit, students will consider and discuss topics and projects developed through scientific
articles, text, images or news.
These debates and discussions will base the profile and skills of the Culture and Social Animator, and develop skills at
the level of reasoning, search, organization, management and projects evaluation.
It is intended that this theoretical and practical subject will develop a methodology for teaching and learning, in which
the student is able to debate issues related to developing contents, by starting a research practice.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC recorre a metodologias de ensino de carater prático sendo desenvolvidas aulas teórico práticas,
Práticas laboratoriais e orientações tutoriais. Em todas as aulas é feita uma apresentação de conteúdos teóricos
recorrendo-se a exemplos práticos que são devidamente analisados, permitindo desta forma realizar o
aprofundamento e consolidação de conceitos que se iniciaram no 2º ano do curso. Pretende- se que os estudantes
desenvolvam a sua capacidade de análise da realidade e de reflexão critica sobre a mesma e desenhem projetos de
intervenção e ao mesmo tempo desenvolvam diferentes relatórios de progresso dos projetos de intervenção que irão
ser desenvolvidos no 2º semestre, em contexto de estágio.
São critérios de avaliação: 
Assiduidade e Participação na análise crítica de textos, projetos e/ou temáticas em discussão-20% 
- Relatório de progresso-20%
- Pré-projeto individual /relatório de investigação-40%
- Apresentação do Pré-projeto /relatório de investigação-20%

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course uses teaching methods of practical character being developed practical classes, laboratory practice
guidelines and tutorials. In all classes will be a presentation of theoretical concepts making use of practical examples
that are properly analyzed, thereby allowing perform the deepening and consolidation of concepts that began to be
worked in the 2nd year. It is intended that students develop their analysis of the reality of capacity and critical
reflection on it and draw intervention projects and at the same time develop different preliminary project researches of
the intervention projects that will be developed in the 2nd semester in internship context.
Evaluation criteria are:
Assiduity 
Participation in the critical analysis of texts, projects and / or topics for discussion-20% 
Progress report- 20% 
Preliminary Project research- 40% 
Presentation of a preliminary project research-20%

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Sendo um dos objetivos principais da UC a elaboração de um projeto de investigação que tem a sua elaboração
prática no estágio final de 2º semestre, os conteúdos desta unidade curricular vão ao encontro da necessidade de
pesquisa e de investigação nesta área da ASC.
Conhecer os vários tipos de metodologias de investigação, assim como saber pesquisar temáticas que se relacionem
com a prática da ASC, de modo a que o aluno adquira competências relacionadas com a conceção de projetos é sem
dúvida uma mais-valia desta unidade curricular.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As one of the main objectives of this Unit is the development of a project research which has its practical development
in the final academic stage of the 2nd semester, the contents of this unit are in line with the need for more research in
this area of the ASC.
To know the various types of methodology research, as well as learn topics research related to the practice of the ASC,
so that the students acquire skills related to conception of projects, is no doubt a significant value of this unit.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bell, J. (2004). Como realizar um Projeto de investigação. Lisboa: Gradiva
Coutinho, C. (2011). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: teoria e prática. Coimbra: Almedina
Flick, U. (2005). Métodos Qualitativos na Investigação Científica. Lisboa: Monitor Edições Lda
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Fortin, M.F. (2009).Fundamentos e Etapas no Processo de Investigação. Lisboa: Lusodidacta
Lopes, M., (2011). Metodologias de Investigação em Animação Sociocultural.Chaves: Intervenção.
Palhares, J., & Torres, L. (2014). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais da Educação.Braga: Ed Hummus
Pinto, R. (2012). Introdução à Análise de Dados-Com recurso ao SPSS. Lisboa: 2ª Edição, Edições Sílabo
Sampieri, R., Collado, C., & Lucio, P. (2006). Metodologia de Pesquisa. São Paulo: McGraw-Hill
Serrano, G. (2007). Modelos de investigación cualitativa en educación social y animación sociocultural-aplicaciones
prácticas.Madrid:Narcea
Serrano, G. (2010). Elaboração de projetos sociais.Porto:Porto Editora

Anexo II - Criação Corporal e Dramática

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Criação Corporal e Dramática

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Corporal and dramatic creation

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EX

9.4.1.3. Duração:
semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
81

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP -15 PL -15 OT -10

9.4.1.6. ECTS:
3

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Craveiro Lopes

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
N/A

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir técnicas básicas de movimento do corpo: Contacto-Improvisação, Técnica Release, Body-Mind Centering,
Feldenkrais 
Adquirir técnicas básicas de criação dramática e teatral: O estudo d’ «O Método», a bio-mecânica, o teatro da
«crueldade» o teatro físico, o teatro do gesto, o teatro do oprimido, a técnica de Meinsner
Desenvolver capacidades de criação performativa através do corpo e da voz
Estimular as potencialidades criativas através do movimento contemporâneo e de noções de dramatização: o texto, as
personagens e os elementos cénicos 
Desenvolver competências coreográficas e dramáticas: exploração e experimentação dos elementos essenciais da
performance corporal como ritmo, cadência e espaço cénico
Percecionar como a composição corporal e dramática pode interagir com outras práticas artísticas
Aprender a transpor reflexões e problemáticas de temas socioculturais para projetos artísticos 
Criar um projeto de animação sociocultural partindo do trabalho com a comunidade

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire basic techniques from choreographically body movement: Contact-Improvisation, Release Technique, Body-
Mind Centering, Feldenkrais, and others 
Acquire basic dramatic and theatrical techniques: the study of «The Method», bio-mechanics, theatre of «cruelty»
physical theatre, the theatre of gesture, the Meinsner technique, and others 
Develop performance creation skills: experimenting with the voice and body 
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Stimulate the creative potential through contemporary dance and the fundaments of drama: text, characters and stage
elements
Develop competences relating to choreography and drama: experimentation with the basic performance element such
as rhythm, time, space and experimentation on stage 
Perceive how choreographically and theatre creation can interact with other artistic fields 
Learn how to transpose sociocultural issues and themes to artistic projects 
Create a project of sociocultural animation based on work with the community

9.4.5. Conteúdos programáticos:
- Introdução à imagem e problemática do corpo e às diferentes técnicas e teorias do teatro atuais
- Exploração de diferentes técnicas de consciencialização corporal: anatomia e dinâmica 
- A tradição da técnica do movimento contemporâneo: de Graham a Keersmaeker
- Estudo d’«O Método», o «Teatro da Crueldade» de Artaud, a teoria de distanciamento de Brecht, o «Espaço Vazio» de
Brook, a tecnologia de Wilson e o teatro visual de Castellucci
- Corpo em Performance: 
Criação Corporal I - Corpo & Espaço 
Criação Corporal II - Corpo &Tempo 
Coreografando a narrativa – Corpo & Dramaturgia 
- Técnicas de articulação da voz, inflexões, cadência e ritmo.
- A voz, o texto e o ator
- Modulações da voz na dinâmica corporal 
- Linguagem Cénica: 
Criação da ação dramática através do corpo
Improvisação e devising na criação dramática 
- Interação e experimentação com elementos cénicos: luzes, cenário e adereços

9.4.5. Syllabus:
-Introduction to the issues of body and its image, and to different techniques and theories of theatre of the present.
-Exploring different techniques of body awareness: anatomy and dynamics
-The tradition of contemporary movement technique: from Graham to Keersmaeke
Study of «The Method», Artaud’s«Theatre of Cruelty», Brecht’s theory, Brook’s «Empty Space»,Wilson’s technology
and Castellucci’s visual theatre
-The Body in Performance:
Creating with the body I: Body and space
Creating with the body II: Body and time
Choreographing the narrative: Body and dramaturgy
-Voice articulation technique, inflexions, space and rhythm
The voice, the text and the actor
Modulation of voice in the dynamic of the body
-The language of the stage:
Creating theatre action through the body
Improvisation and devising in drama creation
-Interaction and experimentation with stage elements

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Tendo em conta os objetivos propostos nesta Unidade Curricular, é através dos conteúdos programáticos que os
alunos poderão aprender a transpor reflexões de temas socioculturais para projetos artísticos, incentivando-se a
promoção das práticas artísticas com uma forte componente de investigação. 
Pretende-se que os alunos, através do estudo e da prática de técnicas teatrais, consigam desenvolver um projeto de
criação corporal e dramática voltado para o trabalho na área sociocultural. Desta forma, ao perceberem a criação
corporal e dramática como uma ferramenta de intervenção social e cultural, os alunos podem criar novas abordagens
para serem usadas na implementação de atividades de trabalho com comunidades e/ou grupos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Regarding the objectives proposed in this curricular unit, it is through the syllabus that students can learn to
transpose sociocultural reflections to artistic projects, at the same time, promoting artistic practices with a solid
research practice.
It is intended that students, through study and practice of chorographical techniques, will be able to develop a project
of corporal and dramatic expression adapted to sociocultural field. Thus, by apprehend artistic creation (corporal and
dramatic expression) as a tool for social and cultural intervention, students will be able to create new approaches to be
used in the implementation of activities when working with communities and / or groups. 

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino adotada para esta unidade curricular compreende a exposição prática das matérias do
programa e a aquisição de técnicas básicas para criação corporal e dramática, bem como a análise e reflexão de
temáticas sociais e culturais e a criação de trabalhos individuais e em grupo. 
Nas aulas serão frequentemente adotados como meios pedagógicos o visionamento de vídeos e o estudo de textos da
área de criação corporal e dramática. 
A avaliação é feita com base na participação e assiduidade dos alunos nas aulas (20%), na elaboração dos trabalhos
(20%) na apresentação de um trabalho final feito a partir das ações desenvolvidas com a comunidade (60%).
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9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology to be used in this curricular unit includes practical exposition to the issues of the syllabus
and the acquisition of basic techniques for theatre creation (corporal and dramatic expression), as well as the analysis
and the reflection of social and cultural issues through the creation of work, both individual and in group.
In the classes are often adopted as a method videos and the analysis of texts will be used as teaching procedures of
corporal and dramatic creation area.
The evaluation is based on participation and attendance of students in class (20%), on short evaluation exercises
(20%) and on the presentation of a project of sociocultural animation based on work with the community (60%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino desta Unidade Curricular assenta essencialmente na articulação dos conceitos teóricos com
as atividades práticas aplicadas na área da Animação Sociocultural.
Através das práticas ensinadas durante as aulas, os alunos podem desenvolver capacidades de criação e
experimentar a voz com o corpo, com o espaço, pondo em prática as diferentes teorias da dança contemporânea e do
teatro. Além de que aprendem a estimular as potencialidades imaginativas de outros recorrendo a exercícios práticos
de criação corporal e dramática.
Apoiados na teoria da dança contemporânea e do drama, e na aquisição de ferramentas práticas de criação corporal e
dramática, pretende-se que os alunos transponham reflexões e problemáticas de temas socioculturais para a área
artística e que criem um projeto a partir do trabalho direto com a comunidade. Acima de tudo, pretende-se mostrar que
a criação corporal e dramática pode interagir com as práticas sociais e ser usada como ferramenta dinâmica nos
projetos de animação sociocultural.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology of this curricular unit is essentially based on the articulation of theoretical concepts with
practical activities to be implemented in Sociocultural Animation field. 
Through practices taught during sessions, students will be able to develop skills for creation and experimentation with
the voice, the body and the space, combining the practice with several contemporary dance and drama theories. Thus,
they will be able to stimulate the imaginative potential of others by using exercises from choreographically creation.
Supported by the theory of contemporary dance and drama, and the acquisition of practical tools for corporal and
dramatic creation, it is intended that students transpose sociocultural issues to artistic projects. It is also intended the
creation of a project of sociocultural animation based on work with the community. Most importantly, it is intended to
demonstrate that corporal and dramatic creation can interact with social practices and be used as a dynamic tool in
sociocultural animation projects.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BrooK, P.(2011).O Espaço Vazio. Lisboa:Orfeu Negro
Boal, A.(1998).Jogos para Actores e Não Actores, Rio de Janeiro:Civilização Brasileira
Boal, A.(2009).A estética do oprimido.Rio de Janeiro:Garamond
Cohen, B.(2008).Sensing, Feeling and Action. s/l: Contact Editions
Foster, S.L.(1996).Choreography & Narrative.Indiana: University Press
Fulkerson, M.(2004).The Language of the Axis.s/l:Arts Documentation Units
Humphery, D.(s/d).The Art of Making Dances.London:Dance Books Ltd.
Nunes, S.(2003).O corpo do ator em ação.In:Greiner, C., & Amorin, C.(Org.).Leituras do corpo.São Paulo:Annablume.
Ribeiro, P. (1994). Dança Temporariamente Contemporânea. Lisboa: Vega.. 
Pereira, J.,Vieites, M.,&Lopes, M.(2012).Teatro e Intervenção Social. In, Bento, A Animação teatral no desenvolvimento
local e comunitário, p.111 a 117. Ed. Intervenção
Santos, B.(2014).O direito dos oprimidos.Lisboa:Almedina
Turner, C.,& Behrndt, S.(2008).Dramaturgy and performance. New York: Palgrave Macmillan

Anexo II - Âmbitos e Fundamentos de ASC I

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Âmbitos e Fundamentos de ASC I

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Areas and foundations of ASC I

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
MT

9.4.1.3. Duração:
semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
243



07/01/2020 ACEF/1920/0125352 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=49cd0979-d451-2b86-a692-5da5e7997d76&formId=53bc2482-ea6f-fc61-f2b6… 36/38

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP -30 PL -60 OT -30

9.4.1.6. ECTS:
9

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eva Maria Santos Lacerda Corrêa

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
N/A

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:

 Compreender a emergência da Animação Sociocultural (ASC) como atividade e profissão ao longo da história da
humanidade.

 Conhecer a intervenção do Animador Sociocultural em Portugal.
 Conhecer o perfil, competências e funções do Animador Sociocultural 
 Conhecer vários projetos de intervenção.
 Distinguir estratégias, finalidades, objetivos e atividades num plano de trabalho.
 Utilizar técnicas de animação num plano de trabalho.
 Elaborar/projetar um plano de trabalho para um problema específico.

Competências:
 Capacidade de enquadrar e definir a ASC como campo de ação e intervenção social;
 Conceção, dinamização, desenvolvimento e avaliação de projetos socioculturais;
 Capacidade de diagnosticar problemas sociais e culturais em contextos de intervenção;
 Capacidade de trabalhar em equipa;
 Analisar as diferentes realidades socioculturais;
 Articular saberes de diferentes áreas disciplinares
 Caracterizar realidades sociais
 Ter pensamento Crítico e reflexivo

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Targets:

 Understand the emergence of Social Cultural Animation (ASC) as an activity and profession throughout the history
of mankind.

 Know the intervention of the Sociocultural Animator in Portugal;
 Know the profile, skills and functions of the Sociocultural Animator;
 Know several intervention projects;
 Distinguish strategies, purposes, objectives and activities in a working plan.
 Use animation techniques in a working plan;
 Draft / project a working plan for a specific problem.

Skills:
 Ability to frame and define ASC as a field of action and social intervention;
 Conception, dynamics, development and evaluation of culture and social projects;
 Ability to diagnose social and cultural problems, in the context of intervention;
 Capacity of efficient team work;
 Analysis different cultural and social realities;
 Articulation capability of different curricular areas; 
 Characterization of several social realities;
 Development of critical and reflexive thinking.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 A Animação e o Animador Sociocultural em Portugal: enquadramento histórico e social

- O Conceito de ASC e suas características.
- Evolução da ASC em Portugal.
- Enquadramento da função de Animador Sociocultural.
- Contornos históricos do surgimento do Animador nas dinâmicas populares da Animação Sociocultural.
- O Animador como interveniente social.
- Campos de intervenção do Animador Sociocultural.
- Competências e perfil do Animador Sociocultural
- Os paradigmas teóricos da ASC.
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 A Resolução de Problemas.
- A Resolução de Problemas na intervenção do Animador.
- A Pedagogia de Projeto.
- As técnicas criativas na resolução de problemas:
a) O Turbilhão de ideias na resolução de problemas

 Projetos de Intervenção: elaboração de miniprojectos. 
- Introdução
- Justificação teórica/enquadramento teórico
- Objetivos.
- Desenvolvimento do Processo/Plano - ação
- Conclusão e Avaliação 

9.4.5. Syllabus:
 

Social Cultural Animation and Social Cultural Animator in Portugal: history and social framework:
- - The Social Cultural Animation concept and its characteristics.
- - Evolution of Social Cultural Animation in Portugal.
- Framework concept of Social Cultural Animator.
- Upraise of historical contours of the Animator in popular dynamics of the Culture and Social Animation 
- The Animator as a social intervenient
- Fields of intervention for the Social Cultural Animator.
- Skills and profile of the Social Cultural Animator.
- Theorical paradigms of the SCA.

 
Problem-Solving:
- The solving-problem in the Animator’s intervention.
- Pedagogy of Project.
- The techniques in the creative problem-solving
a) The brainstorm in the problem-solving

 
Intervention Projects: Mini-projects development:
- Introduction
- Theoretical justification / theoretical framework
- Targets.
- Development process / Plan - action
- Conclusion and evaluation

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Pretende-se que o formando, ao conhecer e pesquisar sobre o enquadramento histórico e social do Animador, consiga
atingir os objetivos relacionados com o perfil e competências deste profissional em Portugal, assim como da sua
intervenção ao longo dos tempos.
Através dos conteúdos sobre a resolução de problemas e sobre os projetos de intervenção, pretende-se que os
formandos consigam distinguir as etapas de um projeto, assim como utilizar técnicas de animação num plano de
trabalho. Os formandos adquirem competências ao nível da elaboração de planos de ação, direcionados para um
problema específico.
O último conteúdo relacionado com o Animador na prática Educativa, pretende desenvolver competências ao nível da
análise de realidades sociais, assim como conhecer instrumentos e estratégias a utilizar para desenvolver na prática
de estágio.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
It is intended that the student, by knowing and researching the historical and social context of the Animator, can
achieve the objectives related to the profile and skills of this professional in Portugal, as well as his intervention over
time.
Through the contents of problem solving and intervention projects, it is intended that trainees can distinguish the
stages of a project, as well as use animation techniques in a work plan. In this way, the students acquire competences
in the elaboration of action plans, directed to a specific problem.
The last content related to the Animator in Educational practice, aims to develop skills in the analysis of social
realities, as well as know tools and strategies to use to develop in the practice of internship.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ao longo desta UC, os formandos irão refletir e debater temas ou experiências através de textos, imagens,
visualização de videos, notícias ou projetos apresentados em cada dinâmica de aula. Serão usadas técnicas como o
role play e a análise de estudos de caso.
Estes debates e reflexões desenvolvem a compreensão do aparecimento da ASC em Portugal e fundamentam o perfil e
competências do Animador Sociocultural, assim como desenvolvem competências a nível da observação e análise.
Pretende-se que esta UC teórico-prática, desenvolva uma metodologia de ensino aprendizagem, onde o formando
pesquisa e debate temas relacionados com os conteúdos a desenvolver.
Assiduidade 10%
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Participação na análise crítica de textos, projetos e/ou temáticas em discussão 20%
Leituras orientadas, estudo pessoal autónomo, trabalho de pesquisa 20%
Elaboração de 1 mini projeto individual 20%
Elaboração de 1 mini projeto de grupo 20%
Apresentação, implementação (projeto de grupo) e avaliação dos projetos 10%

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Throughout this unit, students will reflect and discuss themes or experiences through texts, images, video viewing,
news or projects presented in each class dynamics. Techniques such as role play and case study analysis will be
used.
These debates and reflections develop the understanding of the emergence of SCA in Portugal and underlie the profile
and skills of the Sociocultural Animator, as well as develop skills in observation and analysis. Thus, it is intended that
this theoretical-practical course develops a teaching-learning methodology, where the trainee researches and debates
themes related to the contents to be developed.

Assiduity 10%
Participation in the critical analysis of texts, projects and / or topics for discussion 20%
Guided-reading, personal independent study, work on search 20% 
Preparation of a mini individual project 20% 
Preparation of a mini-draft group project 20% 
Presentation, implementation and evaluation of projects 10%

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Nesta Unidade Curricular recorrer-se-á a Métodos Afirmativos através da exposição clara de conteúdos onde se
espera que os formandos fiquem elucidados sobre os acontecimentos sociais e políticos que antecederam a
Animação Sociocultural.

Com base nos debates promovidos em cada aula, através de imagens, noticias ou textos, pretende-se desenvolver o
pensamento crítico e reflexivo, assim como fundamentar o perfil e competências do ASC.
A técnica de role playing será proposta para que a partir de conteúdo teórico os alunos apresentem contextos reais ou
fictícios onde apliquem os conhecimentos sobre os conteúdos expostos.

Também a reflexão e análise de realidades socioculturais serão fruto de debate fundamentado em projetos das várias
instituições implicadas, assim como conduzem o formando à compreensão e esquema das várias etapas de projeto.

Será incentivada a aprendizagem cooperativa através da proposta de realização de trabalho em grupo e estímulo do
diálogo.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit will use Affirmative Methods through the clear exposition of contents where it is expected that the
trainees will be elucidated about the social and political events that preceded the Sociocultural Animation.

Based on the debates promoted in each class, through images, news or texts, it is intended to develop critical and
reflective thinking, as well as substantiate the profile and skills of the SCA.
The role playing technique will be proposed so that from theoretical content students present real or fictional contexts
where they apply the knowledge about the exposed content.

Also the reflection and analysis of sociocultural realities will be the result of debate based on projects of the various
institutions involved, as well as lead the student to understand and outline the various stages of design.

Cooperative learning will be encouraged through the proposal of group work and dialogue stimulation.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ander-Egg, E.(1999).Léxico do Animador.Amarante: ANASC
Cook, C.(2000).La solución creativa de Problemas.Santiago Compostela: S.Publicações USC
Corrêa, E.(2015).A criatividade como metodologia científica na formação e intervenção dos Animadores Socioculturais.
In Pereira, J., Lopes, M., & Maciel, M. (Coords).O Animador Sociocultural no século XXI (pp. 213-221). Chaves:
Intervenção.
Corrêa, E.(2011).As Expressões Artísticas Integradas nos Processos de Mediação em Animação Sociocultural –
Contributos para um novo modelo de intervenção. Dissertação para obtenção do grau de Doutor, ULHT. Instituto de
Educação.
Lopes, M.(2006).Animação Sociocultural em Portugal. Braga: Braga Ed.
Montez, Mario (2019). Animação sociocultural e metodologia de projecto – dois casos revisitados; en
http://quadernsanimacio.net, nº 29;Enero de 2019; ISSN: 1698-4404
Serrano, G. (2008).Elaboração de projectos sociais – casos práticos. Porto: Porto Editora
Trillas, J.(2004).A Animação Sociocultural. Lisboa: Ed. Piaget

9.5. Fichas curriculares de docente


