
ACEF/1415/25397 — Guião para a auto-avaliação corrigido

Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:

 Instituto Superior De Ciências Educativas

 
A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

 
 
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):

 Instituto Superior De Ciências Educativas

 
A3. Ciclo de estudos:

 Mestrado em Educação Social

 
A3. Study programme:

 Master in Social Education

 
A4. Grau:

 Mestre

 
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):

 Despacho nº. 24 238-D/2007, publicado na 2ª. Série do DR, de 22/10

 
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:

 Metodologia de Investigação

 
A6. Main scientific area of the study programme:

 Research Methodology

 
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março
(CNAEF): 

762

 
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável: 

310

 
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável: 

142

 
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:

 120

 
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):

 4 semestres

 
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):

 4 semesters

 
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:

 50

 
A11. Condições específicas de ingresso:

 Podem candidatar-se ao acesso aos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre os alunos que reunirem as
seguintes condições:

 a) Titulares de um grau de Licenciado ou equivalente legal;
 



b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º Ciclo de estudos organizado
de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo;

 c) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que o Conselho Técnico-Científico considere conferir
capacidade para a realização deste ciclo de estudos.

 
A11. Specific entry requirements:

 May apply for access to the course of study leading to a master degree students who meet the following conditions
studies: 

 a) Holders of a Bachelor's degree or legal equivalent; 
 b) Holders of a foreign academic degree conferred following a 1st cycle of studies organized according to the

principles of the Bologna Process by a State adhering to this process; 
 c) holders of an academic, scientific or professional curriculum that the Scientific-Technical Council consider giving

capacity to carry out this cycle of studies.

 

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos
alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

 Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

 

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se
aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo
de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation of
alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
Intervenção Sócio-Educativa e Gerontologia Socio-educational intervention and Gerontology
Intervenção com Crianças e Jovens em Risco Children and Young People at Risk Intervention

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Intervenção Socio-Educativa e Gerontologia

A13.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
A13.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
A13.2. Grau:

 Mestre

 
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção Socio-Educativa e Gerontologia

 
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Socio-educational intervention and Gerontology

 

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Metodologia de Investigação MT 48 0
Gestão e Planeamento GP 30 0
Ciências Sociais CS 30 0



Saúde SA 0 6
Psicologia P 0 6
(5 Items)  108 12

Mapa I - Intervenção com Crianças e Jovens em Risco

A13.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
A13.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
A13.2. Grau:

 Mestre

 
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção com Crianças e Jovens em Risco

 
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Children and Young People at Risk Intervention

 

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Metodologia de Intervenção MT 48 0
Gestão e Planeamento GP 30 0
Ciências Sociais CS 24 0
Intervenção Socio-Educativa IT 6 6
Psicologia P 0 6
(5 Items)  108 12

A14. Plano de estudos

Mapa II - Intervenção Sócio-Educativa e Gerontologia - 1º ano/1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
A14.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
A14.2. Grau:

 Mestre

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção Sócio-Educativa e Gerontologia

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Socio-educational intervention and Gerontology

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano/1º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1st year/1st semester

 



A14.5. 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)
Geriatria CS Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável
O Envelhecimento e o Idoso CS Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável
Metodologia da Investigação MT Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável
Relação de Ajuda e Intervenção
Sócio-Educativa CS Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável

Prevenção e Promoção da
Saúde na Velhice SA Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Opção

Exercício Físico, Mobilidade e
Actividade da Vida Diária SA Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Opção

(6 Items)       

Mapa II - Intervenção Sócio-Educativa e Gerontologia - 1º ano/2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
A14.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
A14.2. Grau:

 Mestre

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção Sócio-Educativa e Gerontologia

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Socio-educational intervention and Gerontology

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano/2º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1st year/2nd semester

 

A14.5. 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)
Gestão e Intervenção
Institucional GP Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável

Gestão Financeira GP Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável
Desenho e Avaliação de
Programas GP Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável

Seminários Temáticos MT Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável
Sexualidade e
Afectividade no Idoso P Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Opção

Maus-Tratos e
Negligência P Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Opção

(6 Items)       

Mapa II - Intervenção Sócio-Educativa e Gerontologia - 2º ano/ 1º e 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
A14.1. Study programme:

 Master in Social Education



 
A14.2. Grau:

 Mestre

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção Sócio-Educativa e Gerontologia

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Socio-educational intervention and Gerontology

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano/ 1º e 2º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year/1st and 2nd semester

 

A14.5. 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)
Seminário de Investigação e
Intervenção Especializada MT Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável

Estágio GP/CS Semestral 640 E-560 24 Não aplicável
Relatório Final MT Semestral 800 TC-350; OT-45 30 Não aplicável
(3 Items)       

Mapa II - Intervenção com Crianças e Jovens em Risco - 1º ano/1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
A14.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
A14.2. Grau:

 Mestre

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção com Crianças e Jovens em Risco

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Intervention on Children and Young People at Risk

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano/1º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1st year/1st semester

 

A14.5. 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)

Intervenção com a Família e o
Menor em Risco IT Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável

Tipologias e Indicadores de
Situações de Perígo CS Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável

Metodologia da Investigação MT Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável
Delinquência Juvenil e Intervenção
Social e Jurídica CS Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável



Toxicodependências P Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Opção
Orientação Escolar, Profissional e
Desenvolvimento Vocacional P Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Opção

(6 Items)       

Mapa II - Intervenção com Crianças e Jovens em Risco - 1º ano/ 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
A14.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
A14.2. Grau:

 Mestre

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção com Crianças e Jovens em Risco

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Intervention on Children and Young People at Risk

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano/ 2º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1st year/2nd semester

 

A14.5. 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)

Gestão e Intervenção Institucional GP Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável
Gestão Financeira GP Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável
Desenho e Avaliação de Programas GP Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável
Seminários Temáticos MT Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável
Intervenção Familiar e Prevenção da
Maternidade na Adolescência IT Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Opção

Intervenção com Crianças e Jovens
Vítimas de Abuso Sexual IT Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Opção

(6 Items)       

Mapa II - Intervenção com Crianças e Jovens em Risco - 2º ano/1º e 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
A14.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
A14.2. Grau:

 Mestre

 
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção com Crianças e Jovens em Risco

 
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Intervention on Children and Young People at Risk



 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano/1º e 2º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year/ 1st e 2nd Semester

 

A14.5. 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)
Seminário de Investigação e
Intervenção Especializada MT Semestral 160 TP-20;PL-20;OT-20 6 Não aplicável

Estágio GP/CS Semestral 640 E-560 24 Não aplicável
Relatório Final MT Semestral 800 TC-350;OT-45 30 Não aplicável
(3 Items)       

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:

 Pós Laboral

 
A15.1. Se outro, especifique:

 Não aplicável

 
A15.1. If other, specify:

 not applicable

 
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve(m)
ser apresentada(s) no Mapa VIII)

 Professora Doutora Filipa Coelhoso e Professora Especialista Maria Fernanda Carvalho

 

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - Casa Pia de Lisboa

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Casa Pia de Lisboa

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Protocolo - CPL.pdf
 

Mapa III - Fundação o Século

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Fundação o Século

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Protocolo - Fundação o Século.pdf
 

Mapa III - Instituto de Apoio à Criança

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Instituto de Apoio à Criança

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/507aefe5-e38a-1e02-77d4-544e7a479a5f
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/461eda8e-d1eb-aa90-3e13-549435c46e61


 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Protocolo - IAC.pdf
 

Mapa III - Santa Casa da Misericordia de Lisboa

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Santa Casa da Misericordia de Lisboa

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Protocolo - SCM Sintra.pdf
 

Mapa III - Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Centro Social Padre Roque Gameiro - Mestrado.pdf
 

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
 Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a

adequação dos recursos disponíveis. 
 A17.2._Listagem de Estágios Mestrados- A3ES.pdf

 
A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios
e períodos de formação em serviço.

 O ISCE dispõe de recursos próprios para acompanhar os alunos nos vários momentos de Estágio. Nos locais os
alunos são acompanhados e o seu trabalho supervisionado, em termos pedagógicos e científicos, por técnicos
superiores de educação social (preferencialmente), ou então da área dos serviços sociais, ciências sociais, ciências
da educação. Em cada momento de estágio existem reuniões com os orientadores e com os alunos, e sempre que
possível far-se-ão momentos de observação direta das atividades concebidas e implementadas pelos alunos. A
avaliação final dos alunos será desenvolvida ao longo do período de estágio, através das informações partilhadas pelo
orientador de estágio ao docente responsável pelo acompanhamento e supervisão dos estágios, e que no final, resulta
no preenchimento de uma ficha informativa que retrata o desempenho global do aluno. No final do estágio é elaborado
um relatório final que é defendido publicamente e que confere o grau de mestre.

 
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.

 The ISCE has its own resources to accompany the students at the various stage. In local students are accompanied
and supervised their work, in educational and scientific terms for senior technicians of social education (preferably), or
the area of social services, social sciences, education sciences. At each stage of the moment there are meetings with
supervisors and students, and whenever possible far will be moments of direct observation of the activities designed
and implemented by the students. The final evaluation of the students will be developed throughout the training period,
through the information shared by the training adviser to the teacher responsible for monitoring and supervision of
placements (external service report), and that ultimately results in the completion of a fact sheet that depicts the
overall performance of the student. In the final stage is establishing a final report that is publicly defended and
conferring the degree of Master.

 

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB)

 Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados
entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

 A17.4.1._Seleção e avaliação dos Orientadores.pdf
 

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/17fc3472-a270-579b-58a4-549435143e0b
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/b6700c9c-0e1d-8f61-f669-549435355c94
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5c303103-f353-be67-e40f-543f7d7292df/annexId/21491de4-1f3c-cb1e-8346-5494367115ab
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5c3acd32-424d-edd0-9a35-543f7d705a00
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5c55ac99-e4be-caed-4961-543f7d3adf47


study programmes)

Nome / Name
Instituição ou
estabelecimento a que
pertence / Institution

Categoria
Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional / Professional
Qualifications

Nº de anos de
serviço / No of
working years

Daniela Pires
Dias

Centro Social Paroquial
Padre Ricardo Gameiro

Educadora de
Infância Mestrado em Educação Pré-Escolar 3

Carla Sofia dos
Santos Martinho

Centro Social Paroquial
Padre Ricardo Gameiro

Técnica Superior
de Educação
Social

Licenciatura em Educação Social (Pré-Bolonha) 7

Isabel Maria
Martins Morais

Casa Pia de Lisboa – CED
de Santa Catarina Diretora Técnica

Licenciatura em Psicologia Social e das
Organizações e Mestrado em Intervenção
Comunitária e Proteção de Menores

28

Mafalda Alfaro
Cardoso Vital
Morgado

Fundação “O Século” Diretora de
Departamento Mestre em Psicologia da Saúde 15

Carla Maria Sim
Sim Martins
Lima

Fundação “O Século” Diretora Técnica Licenciatura em Psicologia 13

Maria Isabel
Machado Bicha
Castelo

Santa Casa da
Misericórdia de Sintra

Coordenadora de
Departamento Licenciatura e Mestrado em Psicologia 9

Sandra Maria
Alves Prata

Santa Casa da
Misericórdia de Sintra

Coordenadora de
Departamento

Licenciatura em Serviço Social/Pós Graduação em
gerontologia Social 14

Melani Luz Viola
Tavares

Instituto de Apoio à
Criança – SOS Criança

Coordenadora de
Área Licenciatura e Mestrado em Psicologia 14

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 O Curso será ministrado no Campus Educativo do Instituto Superior de Ciências Educativas - Odivelas.
 Os estudantes realizarão Estágios, conforme consta do Plano Curricular do Curso, nas instituições onde o ISCE detém

protocolos de cooperação, sob a responsabilidade de orientadores, nas condições previstas no regulamento sobre
organização e funcionamento dos estágios. 

 
 
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):

 A19._regulamento_creditacao_ISCE.pdf
 A20. Observações:

  
O Mestrado em Educação Social foi autorizado em 2007 dando resposta a duas áreas de especialidade: intervenção
com crianças e jovens em risco e intervenção socioeducativa e gerontologia. 

 O mestrado em Educação Social constitui uma complementaridade aos Planos de Estudos já existentes
(nomeadamente a licenciatura em educação social) possibilitando aos estudantes prosseguir a sua formação em duas
áreas que se revelam cruciais para a intervenção social ao mesmo tempo que dá resposta às carências de mercado
regional e local. 
No que diz respeito às condições de atribuição do grau de mestre, estas vão ao encontro da lei nº 49/2005 do ensino
politécnico que tem como principal objetivo, valorizar a formação para o exercício de uma atividade de caráter
profissional. 

 O mestrado tem a duração de 4 semestres totalizando 120 ECTs, tendo como exigência a elaboração de um trabalho
final, podendo este ser um projeto de intervenção/ dissertação/relatório final 

 A atual estrutura curricular apresenta 10 UCs ( entre obrigatórias e opções) sendo anual a UC " intervenção/
dissertação/relatório final ". 

 A carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 Este ciclo de estudos tem como objetivos gerais: Desenvolver um quadro conceptual para o contexto específico de

atuação da educação social; Aprofundar as competências de análise e reflexão crítica para a melhoria da prática
socioeducativa; Desenvolver competências de liderança e resolução de conflitos; Estimular o desenvolvimento e o
uso dos recursos comunitários; Facilitar a relação interpessoal entre os membros de um grupo social; Facilitar e
possibilitar o crescimento pessoal e comunitário do grupo social; Facilitar a aquisição de normas de convivência
social; Adotar estratégias de intervenção; Desenvolver capacidades para conceber, gerir e avaliar projetos e
programas de intervenção socioeducativa.

 Os estudantes que não beneficiem do "regime especial de creditação da formação académica" e de "experiência
profissional" realizarão Estágios, conforme consta do Plano Curricular do Curso, através do estabelecimento de
protocolos com diferentes instituições públicas ou privadas do setor terciário sob a responsabilidade de orientadores,
nas condições previstas no regulamento sobre organização e funcionamento dos estágios.

 O ISCE dispõe de recursos próprios para acompanhar os alunos nos vários momentos de Estágio. Nos locais os
alunos são acompanhados e o seu trabalho supervisionado, em termos pedagógicos e científicos, por técnicos
superiores de educação social (preferencialmente), ou então da área dos serviços sociais, ciências sociais, ciências
da educação. 

 No final do estágio é elaborado um relatório final que é defendido publicamente e que confere o grau de mestre.
 Existe o envolvimento direto dos mestrandos à investigação, através das linhas de investigação do CI-ISCE. 

 O Curso é ministrado no Campus Educativo do Instituto Superior de Ciências Educativas - Odivelas.
 

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5c6c4255-cea3-aae4-af4d-543f7d807b5f


 
A20. Observations:

  
The Master in Social Education was authorized in 2007 in response to two areas of expertise: intervention with children
and youth at risk and socio-educational and gerontology intervention.

 The Master in Social Education is a complementary to existing studies plans (including a degree in social education)
enabling students to continue their education in two areas that reveal crucial for social intervention at the same time
answer to market needs regional and local.

 With regard to the degree of master of qualifying conditions, these are in line with the law 49/2005 of polytechnic
education that aims, enhance training for the exercise of a professional nature of activity.

 The program has the duration of 4 semesters totaling 120 ECTs, with the requirement to draw up a final work, which
may be an intervention project / thesis / final report

 The current curriculum features 10 UCs (between compulsory and options) and annual UC "intervention / dissertation /
final report."

 The average workload required for students corresponds to the estimated ECTS.
 This course of study has as general objectives: To develop a conceptual framework for the specific context of action of

social education; Deepen the skills of analysis and critical reflection to improve the socio-educational practice;
Develop leadership skills and conflict resolution; Stimulate the development and use of community resources;
Facilitate personal relationships between members of a social group; Facilitate and enable personal and community
growth of the social group; Facilitate the acquisition of social coexistence standards; Adopting intervention strategies;
Build capacity to design, manage and evaluate projects and socio intervention programs.

 Students who do not benefit from "special arrangements for crediting of academic" and "professional experience" hold
stages as indicated in the Curriculum Plan Course by establishing protocols with different public or private institutions
of tertiary sector under the responsibility of guiding, in accordance with Regulation on organization and operation of
the stages.

 The ISCE has its own resources to accompany the students at the various stage. In local students are accompanied
and supervised their work, in educational and scientific terms for senior technicians of social education (preferably), or
the area of social services, social sciences, education sciences.

 In the final stage is establishing a final report that is publicly defended and conferring the degree of Master.
 There is the direct involvement of master students to research, through the CI-ISCE research lines.

 The course is taught in the Education Campus of the Institute of Educational Sciences - Odivelas.

 

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.

 No que diz respeito às condições de atribuição do grau de mestre, estas vão ao encontro da lei nº 49/2005 do ensino
politécnico que tem como principal objetivo, valorizar a formação para o exercício de uma atividade de caráter
profissional. Este ciclo de estudos tem como objetivos gerais:

 Desenvolver um quadro conceptual para o contexto específico de atuação da educação social;Aprofundar as
competências de análise e reflexão crítica para a melhoria da prática socioeducativa; Desenvolver competências de
liderança e resolução de conflitos; Estimular o desenvolvimento e o uso dos recursos comunitários; Facilitar a relação
interpessoal entre os membros de um grupo social; Facilitar e possibilitar o crescimento pessoal e comunitário do
grupo social;Facilitar a aquisição de normas de convivência social; Adotar estratégias de intervenção; Desenvolver
capacidades para conceber, gerir e avaliar projetos e programas de intervenção socioeducativa.

 
1.1. Study programme's generic objectives.

 With regard to the degree of master of qualifying conditions, these are in line with the law 49/2005 of polytechnic
education that aims, enhance training for the exercise of a professional nature of activity. This course of study has as
general objectives:

 Develop a conceptual framework for the specific context of action of social education; deepen the skills of analysis
and critical reflection to improve the socio-educational practice; Develop leadership skills and conflict resolution;
Stimulate the development and use of community resources; Facilitate personal relationships between members of a
social group; Facilitate and enable personal and community growth of the social group; Facilitating the acquisition of
social living standards; Adopting intervention strategies; Build capacity to design, manage and evaluate projects and
socio intervention programs.

 
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.

 O ISCE é uma instituição particular de ensino superior que, reconhecida pelo Decreto-Lei nº 415/88 como Escola
Superior, assumiu todo o património científico e pedagógico que vinha a ser construído desde 1984. Ao integrar-se na
rede nacional do Ensino Superior Politécnico, o ISCE dava continuidade a um processo institucional iniciado 5 anos
antes, do qual resultou um significativo e qualificado número de professores e Educadores de Infância. A partir do ano
de 1989 novas áreas de formação surgiram no ISCE, nomeadamente ligadas ao trabalho social. A Portaria nº 943/89
reconheceu o curso de bacharelato em Animação Cultural e Educação social. São criados pela Portaria nº 855/93 o
Curso de Pedagogia Social, portaria nº 117/95 o Curso de Estudos Superiores Especializados em Direção de
Instituições de Ação Social, integrado na rede europeia do EURO*DIR, conferindo um certificado europeu. Em 2001 é
autorizada a Licenciatura em Educação Social (bietápica)(portaria nº 1068). Com a implementação do Processo de
Bolonha, no sentido de garantir a qualificação dos formandos num espaço transnacional, foi criado um grupo de
trabalho a nível nacional, do qual o ISCE fez parte. O Processo de Bolonha teve como finalidade assegurar a
comparabilidade de objetivos, a mobilidade docente e discente e a empregabilidade dos seus diplomados, o que levou



à necessidade de adaptação do curso atual de Animação Sociocultural e Educação Social.
 O Mestrado em Educação Social foi autorizado em 2007 dando resposta a duas áreas de especialidade: intervenção

com crianças e jovens em risco e intervenção socioeducativa e gerontologia. 
 Em 2014 foi aprovado, na mesma área de formação (serviços sociais e orientação), o Curso Técnico Superior

Profissional em Serviço Familiar e Comunitário. 
 O mestrado em educação social, nas suas duas especialidades, constitui uma complementaridade aos Planos de

Estudos já existentes, possibilitando aos estudantes prosseguir a sua formação em duas áreas que se revelam
cruciais para a intervenção social. Para o ISCE a sustentabilidade é crucial já que se pretende criar formações que
venham dar resposta às carências de mercado, com empregabilidade garantida como é o caso das duas
especializações. 

 Estamos certos da compatibilidade dos objectivos do curso com a missão e estratégias do ISCE, na medida em que
asseguraremos as condições necessárias para uma atitude de permanente inovação pedagógica, científica e
tecnológica, bem como apoiamos e promovemos as acções atinentes a uma adequada e eficaz mobilidade
transfronteiriça e inserção dos nossos diplomados na vida profissional.

 Pelo exposto, cremos que o presente mestrado se enquadra, igualmente, no projecto científico, pedagógico e cultural
do ISCE dando continuidade ao projecto iniciado em 1984 e assumindo agora as novas perspectivas legislativas e
paradigmáticas decorrentes da adequação ao Processo de Bolonha.

  

 
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.

 The ISCE is a private institution of higher education, recognized by Decree-Law No. 415/88 as Higher School, took all
the scientific and educational heritage that came to be built since 1984. By integrating the National Polytechnic
network the ISCE gave continuity to an institutional process begun five years earlier, which resulted in a significant
and qualified teachers and kindergarten teachers. From the year 1989 new areas of training emerged in ISCE,
particularly related to social work. Ordinance No. 943/89 recognized the course of Bachelor in Cultural Animation and
Social Education. Are created by Ordinance No. 855/93 the Course of Social Pedagogy, decree No. 117/95 the High
Specialization Course in Direction of Social Action Institutions, integrated in the European EURO * DIR network,
providing a European certificate. In 2001 is authorized a degree in Social Education (two-stage) (Ordinance No. 1068).
With the implementation of the Bologna Process, to ensure the qualification of trainees in a transnational space, a
working group at the national level, which the ISCE took part, was created. The Bologna Process aimed to ensure
comparability purposes, the teaching and student mobility and employability of its graduates, which led to the need to
adapt the current course of Sociocultural Animation and Social Education.

 The Master in Social Education was authorized in 2007 in response to two areas of expertise: intervention with children
and youth at risk and socio-educational and gerontology intervention.

 In 2014 was approved in the same area of training (social services, education) Technical Course in Higher Vocational
Family and Community Service.

 The master's degree in social education in its two specialties, is a complement to existing studies' plan, enabling
students to continue their education in two areas that prove to be crucial for social intervention. For ISCE
sustainability is crucial because if you want to create formations that will meet the market needs, with guaranteed
employment as is the case of two specializations.

 We are certain the compatibility of the course objectives with the mission and ISCE strategies, to the extent that will
ensure the necessary conditions for an attitude of permanent pedagogical innovation, scientific and technological, as
well as support and promote actions relating to adequate and effective cross-border mobility and inclusion of our
graduates into professional life

 For these reasons, we believe that this master fits also in scientific, educational and cultural project ISCE continuing
the project started in 1984 and now taking on new legislative perspectives and paradigms resulting from adaptation to
the Bologna Process.

 
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.

 São realizadas reuniões de trabalho com os docentes, promovidas pela Comissão de Coordenação, com a finalidade
de dar a conhecer os objetivos e regulamento do ciclo de estudos de mestrado, as normas para a elaboração das
diversas tipologias para os trabalhos finais de mestrado(aprovadas pelo CTC da instituição) assim como as linhas de
investigação do CI-ISCE.

 Relativamente aos meios de divulgação dos objetivos aos mestrandos realiza-se uma reunião de receção promovida
pelo Presidente do ISCE em articulação com a Comissão de Coordenação do ciclo de estudos a fim de dar a conhecer
as instalações, as estruturas de apoio e os seus representantes, as normas de funcionamento institucional, os
objectivos e o regulamento do ciclo de estudos de mestrado, documentos que se encontram disponíveis no site da
instituição.

 
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.

 Working meetings are held with teachers, promoted by the Coordination Committee, in order to make known the
objectives and regulation of the master's course of study, the standards for the preparation of various types for the
final works of masters (approved by CTC institution) as well as the lines of research of CI-ISCE.

 For the means of dissemination of objectives for Master's students carried out a meeting of receipt promoted by the
President of ECHI in conjunction with the study cycle of Coordination Committee in order to make known the facilities,
support structures and their representatives, the standards of institutional functioning, objectives and the regulation of
the master's course of studies, documents are available on the website.

 



2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

 A estrutura organizacional contempla uma Comissão de Coordenação, responsável pela implementação do ciclo de
estudos que reporta à Direcção do Departamento Social e Cultural.

 A nomeação da coordenação resulta de proposta da Direcao do Dep., analisada pelo CTC e pelo Presidente do ISCE. 
 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 UC`s realizadas pelo GAPQ.

 As propostas de melhorias são analisadas nas reuniões de Dep. e levadas ao CTC e ao CP. Estes órgãos reúnem
regularmente de modo a analisar os documentos apresentados e emitem pareceres sobre os mesmos. 

 As propostas de distribuição do serviço docente são realizadas pela coordenação, analisadas em reunião de Dep. e
apresentadas junto CTC que emitirá parecer para os demais órgãos institucionais.

 
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.

 The organizational structure comprises a Steering Committee, responsible for implementing the course of study that
reports to the Directorate of the Cultural and Social Department.

 The appointment of coordination results of the proposed Direction Dep., Analyzed by the CTC and the President of
ISCE.

 The coordination in compliance with the powers of regulation meets with teachers to carry wherever is scientifically
and pedagogically justifiable to update the syllabus. These decision-making include the data resulting from reviews of
the various UC`s performed by GAPQ.

 The improvement proposals are reviewed in meetings Dep. And brought to the CTC and the CP. These bodies meet
regularly to review the documents submitted and issue opinions on them.

 The teaching service distribution proposals are made for the coordination, analyzed in meeting Dep. And presented
with CTC adopt an opinion for the other institutional bodies.

 
2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que afetam
o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

 A participação é estatutariamente assegurada através da representação dos docentes no CTC e dos estudantes e
docentes no CP. 

 Destacam-se, um conjunto de atividades complementares que asseguram a eficácia do processo, nomeadamente:
 Reuniões de acolhimento aos docentes e estudantes com a presença da Direção de Departamento, Coordenação de

Curso, Direção do QAPQ, Provedor do Estudante, Presidentes do CTC, CP e ISCE tendo como objetivo a apresentação
dos regulamentos de funcionamento.

 A Provedora do Estudante reporta aos orgãos institucionais as reclamações e sugestões dos estudantes contribuindo
ativamente para melhorar o processo de ensino aprendizagem.

 O QAPQ aplica questionários para a Avaliação da Qualidade Pedagógica junto dos docentes e dos Estudantes,
procedendo à publicação dos resultados.

 São realizadas reuniões promovidas pela Coordenação do ciclo de estudos (início, durante e após cada semestre) para
avaliação do funcionamento do curso pelos docentes e estudantes.

 
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have an
influence on the teaching/learning process, including its quality.

 Participation is statutorily assured by the representation of teachers in CTC and students and teachers in the CP.
 Remarkable, a set of complementary activities that ensure the effectiveness of the process, namely:

 Host meetings for teachers and students attended the Department of Management, Travel Coordination, Direction
QAPQ, the Student Ombudsman, CTC Presidents, CP and ISCE aiming the presentation of operating regulations.

 Student Provider`s reports to the institutional organs the complaints and suggestions from students actively
contributing to improve the teaching and learning process.

 The QAPQ apply questionnaires for the Assessment of Educational Quality among teachers and students, proceeding
to the publication of the results.

 Meetings are held promoted by the study cycle Coordination (beginning, during and after each semester) to evaluate
how the course by teachers and students.

 

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
As estruturas organizacionais responsáveis pela garantia da qualidade para o ciclo de estudos são o Gabinete de
Avaliação e Promoção da Qualidade, Direção do Departamento Social e Cultural, Comissão de Coordenação do Ciclo
de Estudos, Provedora dos Estudante e restantes unidades de gestão e acompanhamento (CTC; CP; ISCE.Vida.Ativa;
GRI). 

 As competências e mecanismos destas estruturas estão regulamentados e aprovadas pelo CTC e CP estando
disponíveis no site e plataforma da instituição. 

 A atividade do GAPQ envolve a aplicação de inquéritos por questionário a estudantes, docentes, pessoal de apoio e
comunidade, aferindo as dimensões científica, pedagógica e didática subjacentes ao processo de ensino e



aprendizagem e à sua qualidade. Os resultados dos questionários são analisados e divulgados pela Coordenação do
curso e Departamento de Educação. Das reuniões de TRABALHO resultam propostas de melhoria sistematizadas a
serem apresentadas junto dos órgãos próprios.

 
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 

Organizational responsible for quality assurance frameworks for course of study are the Evaluation Office and Quality
Promotion, Director of the Social and Cultural Department, Commission of Coordination, Student Provider and other
units of management and monitoring (CTC; CP; ISCE.Vida.Ativa; GRI).

 The skills and mechanisms of these structures are regulated and approved by the CTC and CP being available on the
site and platform of the institution.

 The ACTIVITY of GAPQ involves the application of questionnaire surveys to students, teachers, support staff and
community, assessing the scientific, pedagogical and didactic dimensions underlying the teaching and learning
process and its quality. The results of the questionnaires are analyzed and published by Travel and Coordination
Department of Education. Working meetings resulting improvement proposals systematized to be submitted to the
organs themselves.

 
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição. 

O responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade é a Professora Maria Rumilda Pessoa,
que coordena, em exclusividade, o GAPQ. Assim, tem como função contribuir para reforçar permanentemente a
qualidade da Comunidade de Educação e Investigação do ISCE, em diferentes modalidades e contextos,
desenvolvendo um referencial aberto e partilhado por alunos, docentes e parceiros institucionais, no respeito pelas
exigências avaliativas nacionais e internacionais de referência para o sector. 

 O GAPQ é responsável pela execução da estratégia e pela prática de avaliação da qualidade pedagógica, promovendo
para o efeito, uma política de comunicação aberta com os que integram esta Comunidade Académica. Neste sentido,
no espaço virtual criado no site do ISCE estarão disponíveis:

 Informações da instituição e da unidade; Resultados da Avaliação da Qualidade Pedagógica;
 Eventos formativos e/ou de sensibilização; Prémios Qualidade – Concurso de Ideias e Fórum da Qualidade-ISCE.

 
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 

The responsible for the implementation of quality assurance mechanisms is Professor Maria Rumilda Person, who
coordinates on an exclusive basis the GAPQ. Thus, serves to contribute to permanently strengthen the Community's
quality of Education and Research of ECHI in different forms and contexts, developing an open framework and shared
by students, faculty and institutional partners, in line with national and international requirements evaluative reference
for the sector.

 The GAPQ is responsible for the implementation of the strategy and practice of assessing teacher quality, promoting
for this purpose, open communication policy with integrating this Academic Community. In this sense, the virtual
space created in ISCE the site will be available:

 The institution information and the unit; Results of the Evaluation of Educational Quality;
 Training and / or awareness events; Quality Awards - Ideas Competition and Quality Forum-ISCE.

 
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 

A) Aplicação de questionários:
 Questionário Avaliação Qualidade Pedagógica - ALUNOS

 • Periodicidade semestral; • Avaliação global a todas as Unidades Curriculares • Itens avaliados: Perfil; Recursos
(físicos e virtuais); Funcionamento Pedagógico; 

 Questionário Avaliação Qualidade Pedagógica - DOCENTES
 • Periodicidade semestral; • Itens avaliados: Perfil; Funcionamento Geral da Instituição; 

 Questionário Avaliação Satisfação Profissional – PESSOAL NÃO DOCENTE
 • Periodicidade anual; • Itens avaliados: Perfil; Funcionamento Geral da Instituição; Desenvolvimento

 Profissional; 
 Questionário Avaliação Qualidade Pedagógica – COMUNIDADE EXTERNA

 • Periodicidade anual;
 B) Aplicação dos regulamentos de competências da coordenação do Curso e da Direção do Departamento com

destaque para as reuniões no início e no fim de cada semestre entre a equipa docente. 
 C) Apresentação e discussão dos resultados da avaliação.

 D) Elaboração de propostas de melhoria.

 
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 

A) questionnaires of Application:
 Questionnaire Assessment Educational Quality - STUDENTS

 • semi Frequency; • Overall assessment to all Curricular Units • Items evaluated: Profile; Resources (physical and
virtual); Pedagogical operation;

 Questionnaire Assessment Educational Quality - TEACHERS
 • semi Frequency; • Items evaluated: Profile; The Institution General operation;

 Assessment Work Satisfaction Questionnaire - STAFF NOT TEACHING
 • Annual Frequency; • Items evaluated: Profile; The Institution General operation; development

 professional;
 Questionnaire Assessment Educational Quality - EXTERNAL COMMUNITY

 • Annual Frequency;
 B) Application of regulations coordination skills of the course and direction Department highlighting the meetings at



the beginning and end of each half of the teaching team.
 C) Presentation and discussion of the evaluation results.
 D) Preparation of proposals for improvement.

 
2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 

http://www.isce.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=111
 2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 

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 QAPQ, Departamento de Educação,
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.

 
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 

The GAPQ, to centralize the implementation of the strategy and practice of teaching quality of ECHI, promotes an open
communication policy towards integrating this academic community. In this sense, the virtual space created in ISCE
platform available information of the institution and the unit (GAPQ), assessment of results of quality teaching, training
events and / or awareness for each course of study.

 Improvement actions resulting from the crossing of the assessments made by QAPQ, Department of Education, course
coordination and management units / support of the course, mobilizing a joint meeting and shared between evaluators
and evaluated in order to operationalize the proposed intervention and action that reflect the application of evaluation
results.

 The final proposals for improvement are presented to the institution's own organs for approval and subsequent
implementation.

 
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 

Reuniões de trabalho com docentes, discentes e ex-alunos organizadas pelo Departamento, com vista à identificação
dos pontos fortes, fracos e sugestão de melhoria do funcionamento cientifico e pedagógico do ciclo de estudos

 
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 

Meetings with teachers, students and former students organized by the Department in order to identify the strengths,
weaknesses and suggestions for improvement of the scientific and educational functioning of the course.

 

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)
16 salas de aula/ 16 classrooms 695.8
1 anfiteatro/ 1 amphitheater 123
1 auditório / 1 auditorium 184.5
2 laboratórios / 2 laboratory 94.7
2 salas de Informática / 2 computer room 136.9
2 salas especializadas de ensino prático / 2 specialized rooms for practical teaching 73
1 pavilhão gimnodesportivo / 1 multi-propose Gym 626.5
Biblioteca / library 114
Mediateca / Mediatheque 86.5
1 Reprografia / 1 Reprographics 21.2
Serviços Académicos / Academics Services 67.8
1 Sala de Associação de Estudantes / 1 Student association room 12.6
bar / cantina / convívio / bar / canteen 414.9
1 Posto Médico / medical post 14.6
Instalações para Administração e direcção / Administration and management Installation 160
Centro de Investigação / Research Center 20.8

http://www.isce.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=470&Itemid=111


Instalações para docentes / Teachers installations 110.8
6 zonas de instalações sanitárias / 6 toillets áreas 219.7

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número /
Number

Todas as salas de aula estão devidamente equipadas com mobiliário adequado (Wirless e quadros interativos) /All classrooms
are fully equipped with appropriate furniture. 16

Video Projectores / Vídeo projectors 14
Retroprojectores / overhead projectors 11
PC Portáteis / laptops 4
Projectores de slides / slide projectors 4
Televisões / televisions 5
Leitores de Video/DVD / vídeo players 4
Câmaras de Filmar / camcorder 3
Rádios/Gravadores de CD / audio players 5
Computadores (Salas de Informática) / computers 32
Computadores (Biblioteca) / computers 5
Sistemas de amplificação de som / sound amplification system 2
Telas de projecção / projection screen 14
SPSS e MAXQDA 2
Plataforma Blackboard Learn 1

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
 Protocolos com as seguintes entidades: Instituto Gerontológico y de Gestión; Pontifícia Universidade Católica de

Minas Gerais; UNA - Universidade de Cabo Verde; Universidad de Cádiz; Universidad Complutense de Madrid;
Universidad da Coruña; Universidad de Granada; Universidad Miguel Hernández; Universidad Rey Juan Carlos;
Universidade de Salamanca; Universität Koblenez-Landau; KATHO - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

 No âmbito da parceria EURODIR (membro ISCE): EFH-Evangelischen Fachhochschule Darmstadt (Germany); LFD
Landsforeningen af Forsorgsledere (Denmark); ENSP École Nationale de la Santé Publique (France) ; University of
Derby (Great-Britain); NCSSZI – CWT Training Centre of the National Institute For Family and Social Policy(Hungary);
RO - Ressurssenter for omstilling i kommunene (Norway); NKB Nauczycielski Kolegium w Bialymstoku Rewalidacji,
Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego (Poland) ; FIPCF Fondation international pour l’Enfance et la Famille
(Romania.)

 
 
3.2.1 International partnerships within the study programme.

 Protocols with the following entities: Gerontology Institute y Gestión; Pontifical Catholic University of Minas Gerais;
UNA - University of Cape Verde; University of Cadiz; Universidad Complutense de Madrid; University of Coruña;
Universidad de Granada; Universidad Miguel Hernández; Universidad Rey Juan Carlos; University of Salamanca;
University Koblenez-Landau; Katho - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen.

 Under the partnership EURODIR (member ISCE): EFH-Fachhochschule Darmstadt Evangelischen (Germany); LFD
Landsforeningen af Forsorgsledere (Denmark); ENSP École Nationale de la Santé Post (France); University of Derby
(Great-Britain); NCSSZI - CWT Training Centre of the National Institute For Family and Social Policy (Hungary); RO -
Ressurssenter is omstilling i kommunene (Norway); NKB Nauczycielski kolegium w BIAŁYMSTOKU Rewalidacji,
Resocjalizacji i wychowania Fizycznego (Poland); FIPCF Fondation pour l'Enfance international et la Famille (Romania.)

 
3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como práticas de
relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

 Para promover a cooperação interinstitucional, o ISCE tem desenvolvido parcerias com instituições de ensino
superior: Instituto Politécnico de Leiria; Instituto Politécnico de Beja; Instituto Politécnico da Guarda; Instituto
Politécnico de Santarém; Universidade Portucalense; Universidade do Porto; ESE de Lisboa. 

 O ISCE é a unica instituição de ensino superior no concelho o que tem proporcionado uma estreita colaboração com
diversas instituições sociais publicas e privadas, quer a nível de estágios, quer a nível de empregabilidade. 

 Através de uma formação qualificada e especializada em intervenção com crianças jovens em risco e em intervenção
em gerontologia, pretende-se atender às características particulares da região onde estamos inseridos responder às
necessidades formativas e de emprego identificadas. Há a referir a estreita ligação à Câmara Municipal de Odivelas
através das suas diversas estruturas com quem mantemos protocolos de colaboração

 
3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as the



relation with private and public sector
 To promote inter-institutional cooperation, the ISCE has developed partnerships with higher education institutions:

Polytechnic Institute of Leiria; Polytechnic Institute of Beja; Polytechnic Institute of Guarda; Polytechnic Institute of
Santarém; University Portucalense; University of Porto; ESE Lisbon.

 ISCE is the only higher education institution in the county which has provided close cooperation with various public
and private social institutions, both in terms of stages, both in terms of employability.

 Through a qualified and specialized training in intervention with young children at risk and intervention in gerontology
is intended to meet the particular characteristics of the region in which we operate and meet the training needs
identified and employment. There are referring to the close connection to the City Council of Maynooth through its
various structures with whom we have cooperation agreements

 
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.

 Como já referido o ISCE, através do Departamento Social e Cultural, tem formação na área do Curso Técnico Superior
Profissional em Serviço Familiar e Comunitário assim como os cursos de licenciatura em Educação Social e Animação
Sociocultural, o que permite uma continuidade a nível de formação para o mestrado em educação social nas duas
especializações. Existe igualmente um estreita colaboração com os docentes que, nalguns casos, dão aulas nos
vários ciclos. Os seminários, jornadas e congressos organizados pelo Depart. têm a colaboração e participação dos
estudantes destas formações. 

 A nível departamental há a referir os seminários de investigação realizados em pareceria com o Dep. de Educação
assim como a colaboração com o Dep. de Desporto, através de docentes deste Departamento e de atividades de
âmbito cientifico (Simpósio sobre o "Envelhecimento Ativo e Gerontomotricidade). 

 Privilegia-se ainda a estreita relação com o ISCE-Vida.Ativa na sua vertente extensão comunitária e UNIVA

 
3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.

 As stated, the ISCE, through the Social and Cultural Department, has a background in the area of Higher Technical
Professional Course in Family and Community Service as well as the degree courses in Social Education and
Sociocultural Animation, which allows for continuity in terms of training for master's degree in social education in two
specializations. There is also a close collaboration with the teachers, in some cases, give lessons in several cycles.
The seminars, workshops and conferences organized by the Department have the collaboration and participation of
the students of these formations.

 The departmental level is important to mention research seminars in partnership with the Department of Education as
well as collaboration with the Department of Sport, by teachers of this Department and scientific scope (Symposium of
"Active

 Ageing and gerontomotricity").
 The focus is still closely related to the ISCE Vida.Ativa in its present outreach and UNIVA

 

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Gina Maria Quinás Tomé

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Gina Maria Quinás Tomé

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Superior de Ciências Educativas

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ISCE

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Rui Pedro da Silva Brito Fonseca

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/642a6813-272c-3402-f20a-544e7a8d1aaa


4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Rui Pedro da Silva Brito Fonseca

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Superior de Ciências Educativas

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ISCE

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - António Rogério Cabral Rodrigues Canhões

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Rogério Cabral Rodrigues Canhões

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Superior de Ciências Educativas

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ISCE

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 50

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Marta Cristina Pereira de Almeida Carreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Marta Cristina Pereira de Almeida Carreira

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Superior de Ciências Educativas

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ISCE

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Maria João Falcato de Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria João Falcato de Almeida

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/65232bb3-7fb3-4694-34b7-546b6c12cda9
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/1855d288-f398-e683-e5ce-546b6c92598e
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/87d33dc5-2e02-dbbf-b93e-546b6c4e0be5


 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Superior de Ciências Educativas

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ISCE

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 50

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Ana Paula Marcelino Neto Leitão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Paula Marcelino Neto Leitão

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Superior de Ciências Educativas

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ISCE

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Dina Maria Passos Santa Comba Macedo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Dina Maria Passos Santa Comba Macedo

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Superior de Ciências Educativas

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ISCE

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 50

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Maria Fernanda Nunes Martins de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Fernanda Nunes Martins de Carvalho

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Superior de Ciências Educativas

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/53575f2b-f80c-cbde-99c3-546b6c58a654
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/5807b4fb-412d-9ac3-b4f2-546b6cd1b09a
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/8adbd968-d5b8-a82e-c1a3-546b6c93f412


 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ISCE

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Ricardo Manuel Viseu Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ricardo Manuel Viseu Ferreira

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Superior de Ciências Educativas

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ISCE

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Carla Isabel Mota Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carla Isabel Mota Carvalho

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Superior de Ciências Educativas

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ISCE

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 50

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Filipa Veríssimo Coelhoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Filipa Veríssimo Coelhoso

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Superior de Ciências Educativas

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/8342efdd-2917-06dc-693e-546b6c21cd0c
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/971c66c1-acaf-50b2-3e4d-546b6cbd3908
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/af70073c-1352-5dfe-042b-546b7003d93c


ISCE

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Cesarina Neves Moreira Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Cesarina Neves Moreira Marques

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Superior de Ciências Educativas

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ISCE

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Clarissa Biehl Printes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Clarissa Biehl Printes

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Superior de Ciências Educativas

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ISCE

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Maria Paula Alvarez Nunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Paula Alvarez Nunes

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 Instituto Superior de Ciências Educativas

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 ISCE

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/bd5ce623-dca5-812b-8447-547b5f5883bc
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/a0b621f4-a054-7ce6-e0f3-547df18994d4
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/annexId/d76c43cb-78be-bd54-033e-547f08180716


 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 50

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Manuel Ferreira Pinto Coelho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Manuel Ferreira Pinto Coelho

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name Grau /
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Gina Maria Quinás Tomé Doutor Ciências de Educação 100 Ficha submetida
Rui Pedro da Silva Brito Fonseca Doutor Sociologia 100 Ficha submetida
António Rogério Cabral Rodrigues
Canhões Licenciado Sociologia 50 Ficha submetida

Marta Cristina Pereira de Almeida
Carreira Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Maria João Falcato de Almeida Mestre Sociologia e Planeamento 50 Ficha submetida
Ana Paula Marcelino Neto Leitão Mestre Psicologia Educacional 100 Ficha submetida
Dina Maria Passos Santa Comba
Macedo Licenciado Serviço Social 50 Ficha submetida

Maria Fernanda Nunes Martins de
Carvalho Mestre Ciências Sociais 100 Ficha submetida

Ricardo Manuel Viseu Ferreira Mestre Gestão de Empresas 100 Ficha submetida
Carla Isabel Mota Carvalho Doutor Educação Social 50 Ficha submetida
Filipa Veríssimo Coelhoso Doutor Psicologia 100 Ficha submetida
Cesarina Neves Moreira Marques Licenciado Sociologia 100 Ficha submetida

Clarissa Biehl Printes Doutor Ciências Aplicadas à Actividade Física
e Desporto 100 Ficha submetida

Maria Paula Alvarez Nunes Mestre Saúde 50 Ficha submetida
Manuel Ferreira Pinto Coelho Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida
   1250  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos
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http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/annexId/87d33dc5-2e02-dbbf-b93e-546b6c4e0be5
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/annexId/53575f2b-f80c-cbde-99c3-546b6c58a654
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/annexId/5807b4fb-412d-9ac3-b4f2-546b6cd1b09a
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/annexId/8adbd968-d5b8-a82e-c1a3-546b6c93f412
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/annexId/8342efdd-2917-06dc-693e-546b6c21cd0c
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/annexId/971c66c1-acaf-50b2-3e4d-546b6cbd3908
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/annexId/af70073c-1352-5dfe-042b-546b7003d93c
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/annexId/bd5ce623-dca5-812b-8447-547b5f5883bc
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/annexId/a0b621f4-a054-7ce6-e0f3-547df18994d4
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/annexId/d76c43cb-78be-bd54-033e-547f08180716
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/annexId/7cec85d6-f727-fbb3-3cb2-547f08656bc4
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/5d2c63a9-47f9-83b2-299a-543f7d64b0fc/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3/annexId/b6e3f01e-640c-88d3-5649-54984db4cafc


4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 10 80

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 7 56

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE): 7 56

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo
de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience and competence, in the main areas
of the study programme (FTE):

5 40

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos /
Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years: 9 72

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff
registered in a doctoral programme for more than one year (FTE): 1 8

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização
 A avaliação de desempenho do pessoal docente é feita semestralmente através do Conselho de Coordenação da

 Avaliação do Pessoal Docente-CCAPD e validado pelo Conselho Técnico -Científico do ISCE. O CCAPD é composto
pelo Presidente do ISCE, pelos Presidentes do CTC e do Conselho Pedagógico do ISCE e por dois professores
nomeados pelo CTC do ISCE, um representante da Pedago e um representante do GAPQ.

 O procedimento inicia -se com a entrega pelos docentes ao CCAPD de um Relatório de Atividades, com a estrutura
 definida, em obediência ao Guião da Avaliação. Aos Relatores, compete, com base nos elementos disponíveis no

 Relatório de Atividades e noutros elementos que se revelem necessários, preencher a Ficha de Avaliação do Docente.
 Os docentes podem mediante requerimento a dirigir ao CCAPD, solicitar que seja ponderada um indicador relevado de
 uma atividade ou trabalho de público e reconhecido mérito que não esteja contemplada nos indicadores de avaliação.

A
 informação relativa ao desempenho pedagógico do docente que tenha origem em terceiros, nomeadamente a

resultante
 da avaliação pelos discentes, deverá ser previamente validada pelo CP do ISCE, ouvido o interessado.

 Efetuada a análise. o Relator facultará ao docente avaliado o projeto de Ficha de Avaliação do docente com a
classificação

 discriminada, para efeitos de audiência prévia. Com base no resultado da audiência prévia, o relator poderá manter ou
 alterar a classificação provisória. Concluída a fase de audiência prévia dos interessados, e com base nos resultados

de
 cada Ficha de Avaliação, o CCAPD elaborará uma listagem provisória das classificações finais de cada docente e

 notificará individualmente e por escrito os docentes da respetiva classificação individual atribuída pelo Relator.
 Terminado o período de reclamações, o CCAPD deve remeter a listagem de classificações ao CTC, para efeitos de

 validação. Da decisão de validação pelo CTC cabe recurso para o Presidente do ISCE. Do ato de homologação da
listagem final e da decisão sobre reclamação relativa à homologação do ato cabe impugnação judicial, nos termos
gerais da lei.

 



A publicitação dos resultados da avaliação ajuda a percecionar a relevância das prestações de cada docente e a
estimular a qualidade do desempenho, sendo fulcral no esclarecimento da comunidade educativa. A avaliação do
desempenho releva para a contratação por tempo indeterminado dos professores adjuntos; renovação dos contratos a
termo certo dos docentes não integrados na carreira e para efeitos de alteração do posicionamento remuneratório na
categoria do docente. 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.

 A atualização dos instrumentos de avaliação do desempenho é feita regularmente, tendo em conta as recomendações
 transmitidas pela A3ES, pelos docentes, alunos e outros organismos nacionais e internacionais de referência.

 
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating

 Performance evaluation of teaching staff is made every six months through the Coordination Council by the Evaluation
of Teachers-CCAPD and validated by the Scientific and Technical Council of the ISCE. The CCAPD comprises the
President of the ISCE, the Chairmen of the Scientific and Technical Council, the Pedagogical Council of the ISCE and
two teachers appointed by the CEC of the ISCE, a representative of Pedago and a representative of GAPQ. The
procedure begins with the production by the faculty of a CCAPD Activities Report, with the defined structure, in
obedience to the Assessment Guidelines. The rapporteurs, according to the available information in the Annual Report
and other necessary elements, fill in the Teacher Evaluation Form. Teachers may request a new weighting of the
indicator of an activity or work of public and recognized merit that is not addressed in the evaluation indicators. The
information on the teaching performance of teacher originated from third parties, including the evaluation done by the
students, should be previously validated by the ISCE CP, taking into account the presented claim. After the analysis,
the Reporteur will provide the teacher with his/her Assessmet Form aimed the prior hearing. After the phase of the
prior hearing of interested parties, based on the results of each checklist, the CCAPD will prepare a provisional list of
final grades for each teacher. It shall notify the teachers, in writing, of their individual rating assigned by the
Rapporteur. 

 When the period of complaints is completed the CCAPD shall forward the list of classifications to the Tecnical and
Scientific Council, for validation purposes. The appeal of the validation may be done by to the Chairman of the ISCE.
The act of approval of the final list and the decision on the complaint is prone to judicial review under the general law.

 The publication of evaluation results help to perceive the relevance of the performance of each teacher and to
stimulate a quality performance, being essential in understanding the educational community. Performance evaluation
is meaningful for the indefinite labour contractualization of adjunct professors; renewal of fixed term contracts of
teachers in an integrated career and to amend the salary position in the category of teachers. The ISCE has a plan for
advanced training of teachers for the course of studies, always supporting the continuous development of its facult for
a stimulating training.

 The publicitation of the instruments of the performance assessment is done regularly, taking into account the
recommendations forwarded by A3ES, by teachers, students and other national and international reference.

 
 
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente

 http://www.isce.pt/pdfs/enquadramentogeral.pdf
 

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
O ciclo de estudos conta com o apoio de 29 pessoas na contabilização do pessoal não docente. A totalidade deste
grupo de recursos humanos encontra-se em regime de tempo integral na instituição.

 
 
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 

The course has the support of 29 people in accounting for non-teaching staff. The whole of this group of human
resources is working full time at the institution.

 
 
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 

Serviços Académicos - 3 Técnicos Superiores , 4 Técnicos Administrativos
 Biblioteca - 1 Técnico Superior de Biblioteca e 1 Técnico Auxiliar de Biblioteca

 Comunicação e Marketing – 2 Técnicos Superiores
 Gabinete de Coordenação do b-learning – 2 Doutores, 1 Mestre; 1 Técnico Superior

 Gabinete de Relações Internacionais – 1 Doutor
 ISCE.Vida.Ativa – 3 Doutor, 2 mestres e 1 Licenciado

 Audiovisuais - 3 Técnicos Superiores
 Informática- 2 Técnicos Superiores de Informática

 Outro pessoal de apoio – 3 Técnicos operacionais com a escolaridade obrigatória

 
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 

Academic Services - Senior Technicians 3, 4 Technical Administrative
 Library - 1 Superior Technical Library and 1 Library Technical Assistant

 Communication and Marketing - 2 Senior Technicians
 Office for the Coordination of b-learning - 2 PhD., 1 Master; 1 Senior Téchnical

 Office of International Relations - 1 PhD.
 ISCE.Vida.Ativa - 3 PhD, 2 Master and 1 Licensed.

 Audiovisual - 3 Senior Technicians
 Computers- 2 Senior Computer Technicians

 Other support staff - 3 operatingTechnicians with compulsory education
 

http://www.isce.pt/pdfs/enquadramentogeral.pdf


 
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 

A avaliação de desempenho do pessoal não docente é realizada regularmente através do Gabinete de Avaliação e
Promoção da Qualidade 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, tendo em conta o seu desempenho
em termos interpessoais e o cumprimento dos objetivos definidos. Esta avaliação realizada no final de cada semestre
tem uma dupla função: A publicitação dos resultados da avaliação junto dos funcionários ajuda a percepcionar a
relevância das prestações de cada um e a estimular a qualidade do desempenho, sendo fulcral para a sua permanente
atualização.

 
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 

Performance evaluation of non-teaching staff takes place regularly through the Office of Evaluation and Quality
Promotion in articulation with the Director of Human Resources of the ISCE. This procedure respects the periodic
verification and comparative developments in the performance of each employee, taking into account their quality in
terms of interpersonal behavior and the achievement of the defined objectives. This evaluation at the end of each
semester has a dual function: The publication of the evaluation results being handed out to the employees helps to
perceive the relevance of each of the services and stimulates quality performance, being this procedure essential to
their constant updating.

 
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 

Em função do levantamento de necessidades de Formação realizado anualmente é elaborado um plano de formação
individual que pode incluir diferentes tipos de cursos de formação, nomeadamente:

 - Inglês técnico,
 - Comunicação escrita (português), 

 - comunicação interna, 
 - Liderança e gestão de equipas,

 - Formação em Gestão das Bolsas do Fundo Apoio Social.
 - Informática Aplicada à Gestão dos Processos Académicos.

 - Relações Interpessoais.
 - Gestão do Stress e das Emoções em Contexto Laboral.

 - Atendimento ao Público.
 - Gestão de Arquivo e Indexação.

 - Gestão dos Serviços de Tesouraria.
 - Gestão da Plataforma Interactiva de Aprendizagem Blackboard.

 - Manutenção e Gestão de Quadros Interactivos.
 - Pós-Graduação em Ciências Documentais.

 
 
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 

Depending on the training needs checking there is an annual plan for the the individual traning of faculty that may
include different types of training courses, namely:

 -Technical English 
 - Written communication (Portuguese)

 - Internal communication,
 - Leadership and team management,

 - Training in Scholarships Management of Social Support Funds.
 - Information Technology applied to the Management of Academic Processes.

 - Interpersonal Relations.
 - Management of Stress and Emotions in a labour context .

 - Public Service.
 - File Management and Indexing.

 - Treasury Management Services.
 - Management of the Interactive Platform Learning Blackboard.

 - Maintenance and Management of Interactive Whiteboards.
 - Post graduation in Documentation Sciences.

 
 

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 21.4



Feminino / Female 78.6

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %
Até 20 anos / Under 20 years 0
20-23 anos / 20-23 years 7.2
24-27 anos / 24-27 years 21.4
28 e mais anos / 28 years and more 71.4

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

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year (current
academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number
1º ano curricular 9
2º ano curricular 5
 14

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

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

2012/13 2013/14 2014/15
N.º de vagas / No. of vacancies 30 25 25
N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 24 10 12
N.º colocados / No. enrolled students 20 8 9
N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 20 8 9
Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 13 13 13
Nota média de entrada / Average entrance mark 15 15 15

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para
discriminação de informação por ramos)

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de
informação por ramos) 

 
 
Especialização em Intervenção com Crianças e Jovens em Risco - 2014/2015 - 1º. ano: 7 alunos (F-5;M-2) - 2º. ano: 5
alunos (F-4;M-1)

  
Especialização em Intervenção Socioeducativa e Gerontologia - 2014/2015 - 1º. ano: 2 alunos (F-2)

 
5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution by the
branches) 

 
 
Children and Young People at Risk Intervention- 2014/2015 - 1º. year: 7 students (F-5;M-2) - 2º. year: 5 students (F-4;M-
1)

  
Socioeducational Intervention and Gerontology - 2014/2015 - 1º. year: 2 students (F-2) - 2º. year; 0 students

 

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 



O ISCE dispõe de um gabinete psicopedagógico que funciona regularmente, sob responsabilidade de um professor
doutorado em Psicologia. O Gabinete presta apoio pedagógico e aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes, visando a promoção do bem-estar e qualidade de vida da comunidade académica, a prevenção e auxilio
nos problemas que surjam quer ao nível do seu desenvolvimento pessoal, integração escolar e social em geral e
sucesso no desempenho escolar, através de um apoio especializado psicológico e psico- pedagógico. As actividades
do gabinete são dirigidas aos estudantes do ISCE. O apoio psico-pedagógico constitui-se como um espaço, por
excelência, de encontro e diálogo, em segurança e num contexto confidencial. Desenvolve-se um atendimento
individualizado, onde se dá resposta às solicitações que impliquem as áreas de intervenção acima referidas. Para além
do GPP, os estudantes podem recorrer ao ISCE.VIDA.ACTIVA, Provedor do Estudante e à Comissão de Coordenação
de Curso

 
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 

The ISCE has a Psychology Office that works regularly under the responsibility of a psychology doctorate professor.
The Office provides educational support and academic counseling for students, aiming to promote the well-being and
quality of life of the academic community. It also works for the prevention and assistance with problems that arise,
both in terms of personal development, academic and social integration in overall performance and success along the
studies, by providing specialized psychological and psycho-pedagogical guidance. The activities of the office are
directed to students of the ISCE. The psycho-pedagogical support is meaningful and relevant for the promotion of
meeting and dialogue on a reliable and private context. It develops an individualized care, which responds to requests
involving the areas of intervention mentioned above. In addition to the GPP, students can use the ISCE.VIDA.ACTIVA,
Student Ombudsman Commission and Course Coordination.

 
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 

Realiza-se no início do ano lectivo uma sessão de boas-vindas para o primeiro acolhimento aos novos estudantes. A
Comissão de Coordenação do Curso, nos seus primeiros contactos com os alunos, apresenta-lhes os professores,o
pessoal não docente dos Serviços Académicos, a associação de estudantes e os espaços e os recursos disponíveis.

 O Provedor do Estudante está especialmente activo nos primeiros contactos no início do ano bem como o
responsável pelo Gabiente Psicopedagógico.

 Também neste plano o ISCE.VIDA.ACTIVA tem um papel importante, integrando os estudantes em projectos de
complemento e extra curriculares, dando expressão a propostas apresentadas pelos mesmos.

 Não se negligencia o apoio institucional às actividades académicas autónomas, levadas a cabo pela Associação de
Estudantes

 
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 

At the beginning of the academic year it is held a welcome meeting for the reception of new students. The Coordinating
Commission os the study programme, in his first contacts with students, presents them to teachers, to the
administrative staff of the Academic Services, to the student union and to the premises and the available
resources.The Student Ombudsman is particularly active during the first contacts at the beginning of the year, as well
as the responsible for Gabinete Psicopedagógico. Also at this stage the unit ISCE.VIDA.ACTIVA plays an important role
in the students’ engagement in additional tasks and extra curricular projects meeting the students’ needs in a technical
approach. The institutional support is not to be overlooked concerning the independent academic activities,
undertaken by the Student Association

 
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 

No ISCE.VIDA.ACTIVA, os estudantes encontram um espaço e um conjunto de profissionais capazes de dinamizar os
Formandos e Profissionais formados pelo ISCE, na optimização das relações na Comunidade Educativa e com o
mundo do trabalho. A implementação de estratégias de Educação Empreendedora, o apoio no desenvolvimento de
competências competitivas no mercado de trabalho, aconselhamento de possibilidades de financiamento, o
acompanhamento da primeira fase da vida profissional e o desenvolvimento de relações na Comunidade são vectores
primordiais na organização desta estrutura. Destaca-se, ainda, a importância do Gabinete que gere o processo de
candidaturas a bolsas do FAS, garantindo o apoio e acompanhamento aos estudantes em todo o processo. Por fim,
não se negligência a actuação do GRI na disponibilização de informação e auxílio a candidaturas a oportunidades de
financiamento e emprego internacional, designadamente através da ligação aos parceiros estrangeiros.

 
 
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 

In ISCE.VIDA.ACTIVA students find a supporting unit and a group of professionals capable of activating the graduating
trainees in ISCE, professionals on the field, through the optimization of the relationships within the educational
community and the working environments. The implementation of strategies for the promotion of the Entrepreneurship
Education is a basic approach. Skills development in the competitive job market, advice on funding opportunities,
monitoring of the first phase of working life and developing relationships in the Community are also essential vectors
in this structure. It is noteworthy the importance of the Department that manages the process of grant applications of
FAS, ensuring the assistance to students throughout the process. We draw the attention to the performance of GRI in
providing information and assistance to applications for funding opportunities and international employment,
particularly by binding to foreign partners.

 
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem. 

Os resultados dos inquéritos de satisfação dos estudantes são analisados pelo Gabinete de Avaliação e Promoção da
Qualidade.

 Posteriormente, realiza-se uma reunião específica, sob a responsabilidade da Comissão de Coordenação do Curso no



seio do departamento, contando com a presença e colaboração dos responsáveis pela gestão/ apoio ao ciclo de
estudos. As conclusões, com propostas de melhoria, são endereçadas aos órgãos institucionais competentes e após
parecer dos respectivos, são elaborados planos de intervenção/ actuação que contempla a respectiva monotorização

 
 
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 

The results of surveys on student satisfaction are reviewed by the Office of Evaluation and Quality Promotion. Later, a
specific meeting is held under the responsibility of the Coordinating Commission of the Study Programme within the
Department also with the presence and cooperation of the managing / supporting course board. The findings, with
proposals for improvement, are addressed to the relevant institutional departments. According to the responses and
advice of the academic hierarchy, intervention and action plans are designed along with an adequate monitoring of
practices.

 
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 

O ISCE procura responder aos permanentes desafios ao melhorar a cooperação internacional
 O Gabinete de Relações Internacionais (GRI) do ISCE é uma estrutura de coordenação e acompanhamento de

iniciativas de internacionalização do ensino no âmbito da cooperação e mobilidade académica. Cabe ao GRI,
coordenar e apoiar as acções de cooperação internacional do ISCE no âmbito da internacionalização do
ensino/cooperação e mobilidade académica;promover, apoiar, implementar e acompanhar a mobilidade de estudantes,
docentes e técnicos nacionais e estrangeiros; apresentar-se como centro de informação actualizada com base na
documentação recebida de instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras e das Comunidades Europeias no
que respeita principalmente aos programas comunitários de cooperação e mobilidade académica; assegurar o bom
funcionamento do sistema europeu de transferência de créditos (ECTS) relativamente à mobilidade estudantil,
prestando, assim, apoio à C.C. do Ciclo Estudos.

 
 
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 

The ISCE demand meet the continuing challenges to improve international cooperation
 The International Relations Office (GRI) of ISCE is a coordination and monitoring unit aiming at the internationalization

of cooperative educational initiatives and academic mobility. GRI has the purpose to coordinate and support
international cooperation activities of the ISCE in the internationalization of education / academic cooperation and
mobility. It also promotes, supports, implements, monitors the mobility of students, teachers, both national and foreign
technicians. It presents itself as a center that provides updated information based on the documentation received from
higher education institutions and foreign and European Communities with regard primarily to programs for
cooperation and academic mobility. Moreover it aims to ensure the proper functioning of the European Credit Transfer
System (ECTS) for student mobility, thus providing full support to the Coord.Com. for the Cycle of Studies.

 

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

O processo de Bolonha preconiza a “promoção da aprendizagem ao longo da vida”, daí que as metodologias de
aprendizagem devam facilitar a aquisição, por um lado, de competências na área específica de formação, e, por outro,
competências horizontais, que promovam a capacidade de aprender ao longo da vida.

 O Mestrado tem como finalidades desenvolver as capacidades de investigação e de intervenção em contextos sociais
diversificados, bem como promover a autonomia, ampliando e aprofundando os conhecimentos ao nível da
compreensão da realidade social e das metodologias de acção, na concepção e desenvolvimento de
dissertações/projetos de intervenção nos domínios das duas especializações.

 O plano de estudos desenvolve-se através de um conjunto de unidades curriculares de caráter teórico com uma
componente de carácter operativo.Contemplam aquisição do conhecimento das matrizes teóricas ao mesmo tempo
que desenvolvem estratégias investigativas e de intervenção nas dimensões teórico metodológicas, técnico-
operativas na área das crianças e jovens em risco e da Gerontologia. Existem UCs onde a dimensão prática adquire
maior expressão no contacto direto com a participação de especialistas convidados em sala de aula (seminários
temáticos, seminários de investigação).

 Os objetivos de aprendizagem visam desenvolver competências:
 - no domínio da aquisição teórica e conceptual;

 - na dimensão investigativa, tendo em conta a produção de conhecimento que alimente e reforce a relação
teoria/prática;

 - de análise das diversas teorias e da sua operacionalização nos contextos concretos das das crianças e jovens em
risco e da gerontologia;

 - na intervenção com crianças e jovens em risco e na intervenção sócio-educativa e gerontológia: conceção,
coordenação, implementação e avaliação de programas e projetos 

 - de relação: comunicação interpessoal e trabalho em equipas interdisciplinares.
 A competência não é um estado ou um conhecimento, para que haja competência é necessário que a pessoa saiba

mobilizar conhecimentos ou capacidades, de forma pertinente e no momento oportuno, isto porque a competência
realiza-se na ação. A competência não pode ser observada diretamente, mas pode ser inferida pelo desempenho de
atividades, assim, o controle do desenvolvimento dos objetivos e da aquisição de competências desenvolve-se
através de:



- avaliação formal segundo os parâmetros definidos em cada uma das Unidades curriculares, tendo em conta as
características próprias e as competências que visam desenvolver;

 - capacidade de desenvolvimento do projeto individual do mestrando quer este se situe na estrita dimensão da
investigação ou na produção de projetos de intervenção.

 A medição do seu grau de cumprimento é realizado mediante um processo de avaliação sistemática, coordenada pelo
Gabinete de Avaliação da Qualidade, o qual recolhe dados junto de todos os intervenientes: docentes, estudantes,
comissão de coordenação, direção do Departamento e Provedor do Estudante.

 
 
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and measurement
of its degree of fulfillment. 

The Bologna Process calls for "promoting lifelong learning", hence the learning methodologies should facilitate the
acquisition on the one hand, expertise in the specific area of training, and, second, horizontal skills, promoting ability
to learn throughout life.

 The Master has the purpose to develop the capacities of research and intervention in different social contexts, and
promote autonomy, broadening and deepening the knowledge level of understanding of social reality and action
methodologies in the design and development of dissertations / projects intervention in the areas of the two
specializations.

 The curriculum is developed through a set of courses of theoretical character with a character component
operativo.Contemplam acquisition of knowledge of theoretical frameworks while developing investigative strategies
and intervention in the methodological theoretical dimensions, technical and operational in area of children and young
people at risk and Gerontology. There are protected areas where the practical effect becomes more expression in
direct contact with the participation of invited experts in the classroom (thematic seminars, research seminars).

 Learning objectives development of skills:
 - In the field of theoretical and conceptual acquisition;

 - In the research dimension, taking into account the production of knowledge that nourishes and strengthens the
relationship theory / practice;

 - Analysis of the different theories and their implementation in specific contexts of children and youth at risk and
gerontology;

 - The intervention with children and young people at risk and socio-educational intervention and Gerontology: design,
coordination, implementation and evaluation of programs and projects

 - Ratio: interpersonal communication and work in interdisciplinary teams.
 Competence is not a state or knowledge, so there is competence is necessary that the person knows mobilize

knowledge or skills in an appropriate manner and at the appropriate time, this is because the power is carried out in
action. Competence can not be observed directly, but can be inferred by the performance of activities thus control the
development of goals and skills acquisition is developed through:

 - Formal evaluation according to parameters set in each of the curricular units, taking into account the characteristics
and skills designed to develop;

 - Development capacity of the individual graduate student project wants the court is located in the narrow dimension of
research or production of intervention projects.

 The measurement of the degree of compliance is achieved through a systematic evaluation process, coordinated by
the Quality Evaluation Office, which collects data from all stakeholders: teachers, students, coordinating committee,
direction of the Department and the Student provider.

 .
 

 
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 

A revisão curricular, cuja primeira responsabilidade pertence à Comissão de Coordenação, realiza-se, ponderados
todos os dados da avaliação institucional desenvolvida pelo GAPQ, anualmente, com apreciação do Conselho
Técnico-científico e do Conselho Pedagógico.

 A atualização metodológica e científica dos métodos de trabalho utilizados pelos docentes é monitorizada pela
Comissão de Coordenação do Curso, através da análise das fichas de UC e do acompanhamento permanente do
desenvolvimento do ciclo de estudos realizado por grupos de trabalho das diferentes áreas científicas, sob supervisão
do departamento social e cultural

 
 
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 

The curriculum revision, whose main responsibility lies with the Coordination Commission, takes place taking into
consideration all the evaluation data developed by institutional GAPQ, annually, checked by the Council of Scientific
and Technical Educational Council. The methodological and the scientific updating of the working methods used by
teachers is monitored by the Coordinating Board through the analysis of the records of the Curricular Unit and
continuous monitoring of the development cycle of studies carried out by working groups from different scientific
areas, under the supervision the social and cultural department.

 
 

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Intervenção com a família e o menor em risco

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Intervenção com a família e o menor em risco



 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Marta Cristina Pereira de Almeida Carreira - 60h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Os alunos deverão:
 • Saber definir o conceito de família;

 • definir e distinguir os conceitos de crianças em risco e em perigo; 
 • identificar os vários modelos explicativos do perigo;

 • conhecer a Convenção sobre os Direitos da Criança;
 • reconhecer algumas políticas sociais para a infância;
 • compreender os tipos de intervenção na família;

 • saber definir um projeto de intervenção, mobilizando os recursos disponíveis na família, na comunidade e no Estado;
 • conhecer e compreender o funcionamento geral do sistema de protecção à infância português; 

• conhecer a realidade estatística dos processos acompanhados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens;
 • saber aplicar as medidas de protecção à infância previstas na legislação; 

 • conhecer a tipologia da parentalidade desprotetora, identificando em cada tipo a intervenção que mais se adequa
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Students should:
 • know how to define family;

 • define and distiguish children at risk and in danger;
 • identify diferent explanatory models of danger;

 • know Convention on Children Rights;
 • recognise some social policies for family;

 • understand different types of intervention on family;
 • know how to define na intervention project mobilizing available resources on family, community and government;

 • know and understand the portuguese child protection services;
 • know the statistical reality of the commissions for protection of children and young;

 • know how to aply different legal actions on child protection;
 • know typology of unprotective parenting, identifying the most appropriate action in each one.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1) Conceito de família
 2) Conceito de criança e jovem em risco

 a) Distinção dos conceitos de risco e de perigo
 b) Tipologias de perigo

 c) Modelos explicativos do risco
 3) Fundamentos de intervenção

 a) Direitos da Criança: a Convenção de 1989
 b) Políticas sociais para a infância (medidas a favor das famílias)

 4) Tipos de intervenção com a família
 a) Fases da intervenção social

 b) Metodologia da intervenção
 c) Elaboração do projeto de intervenção

 d) Intervenção em situação de crise
 5) O papel do Estado na intervenção
 a) Legitimidade da intervenção

 b) Sistema de protecção à infância
 c) Intervenção das CPCJ

 d) Medidas aplicadas em meio natural de vida
 e) Medidas de acolhimento institucional

 f) Recursos familiares, comunitários e estatais necessários à intervenção
 6) Parentalidade desprotectora – construção de uma tipologia

 a) Enquadramento teórico
 b) Tipologia da desprotecção

 c) Avaliação da intervenção das CPCJ

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1) Family
 2) Children and young at risk

 a) Distiguish risk and danger
 b) Danger tipologies

 c) Explanatory models of danger
 d) Reasons for action

 c) Childrens Rights – Convention of 1989
 d) Social Policies for families

 e) Family intervention



e) Social intervention phases
 f) Methodology

 g) Intervention design
 h) Intervention in crisis situations

 f) Public intervention
 g) Legitimacy

 h) Child protection system
 i) Commissions for protection of children and young intervention

 j) Intervention on natural environment of life
 k) Intervention on institutional host

 g) Unprotective parenthood – typology
 a) Theoric model

 b) Unprotective typology
 c) Service’s action evaluation by parents

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A UC proporcionará aos formandos a compreensão do conceito de família e de criança em risco, identificando na Lei
de Proteção diferentes situações de perigo. Dar a conhecer os modelos teóricos explicativos das causas do risco/
perigo na família. A Convenção dos Direitos da Criança será estudada enquanto fundamento da intervenção nas
famílias com crianças e jovens em risco/ perigo. Conhecer vários tipos de interv. na família, com a adequada
mobilização de recursos para atenuar/eliminar a situação de risco. A legitimidade de intervenção do Estado no seio
familiar, especificamente quando existem crianças e jovens. A importância da prevenção numa primeira fase e da
proteção quando o risco/ perigo é real. A Lei de proteção será apresentada e as várias medidas nela previstas. Neste
âmbito será estudada e analisada a intervenção das CPCJ. Será discutida uma tipologia da parentalidade desprotetora,
que pretende ser um instrumento útil à definição do tipo de interv. a delinear com as famílias.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The UC will provide students an understanding of the concept of family and child at risk, identifying Protection Act in
different situations of danger. Make known theoretical models of the causes of risk / danger in the family. The
Children's Rights Convention will be studied as a foundation for intervention in families with children and youth at risk
/ danger. Meet several types of int. in the family, with the appropriate mobilization of resources to mitigate / eliminate
the risk. State intervention of legitimacy within the family, especially when there are children and youth. The
importance of prevention in the first phase and protection when the risk / danger is real. The Protection Act will be
presented and the various measures provided for therein. In this context will be studied and analyzed the intervention
of CPCJ. A typology of parenting desprotetora, you want to be a useful tool to define the type of int will be discussed.
to delineate families

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A UC será desenvolvida com recurso a aulas teóricas e teórico-práticas, sustentadas na exposição dos conteúdos
programáticos. Abordando temas atuais, os alunos serão convidados a discutirem as questões mais prementes sobre
os mesmos, quer referindo situações específicas experienciadas em contexto laboral, quer em notícias disseminadas
pelos media, quer pela apresentação de casos em sala de aula, numa constante pesquisa e uma reflexão quer coletiva,
quer individual.

 Avaliação:interesse e participação assertiva em contexto de aula (30%), nos momentos de discussão e reflexão
 Trabalho individual (70%) com a apresentação de um caso (real ou fictício) de intervenção na família com crianças/

jovens em risco/ perigo identificando a tipologia de desproteção presente, delineando a intervenção necessária,
descrevendo o caso, identificando os problemas, estabelecendo os objetivos e justificando a intervenção escolhida.
Em alternativa, os alunos podem analisar criticamente um caso já resolvido

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The UC will be developed using the theoretical and theoretical-practical, sustained in the exhibition of the syllabus.
Addressing current issues, students will be invited to discuss the most pressing issues on the same whether referring
specific situations experienced in work context, whether on news disseminated by the media or by the presentation of
cases in the classroom, on continuous research and reflection either collective or individual.

 Rating: interest and assertive participation in class context (30%), in moments of discussion and reflection
 Individual work (70%) with the presentation of a case (real or fictional) family intervention with children / young people

at risk / danger identifying the type of this unprotected, outlining the necessary intervention, describing the case,
identifying problems, establishing the objectives and justifying the intervention chosen. Alternatively, students can
critically analyze a case already solved

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias de ensino adequam-se aos objetivos definidos para esta unidade curricular uma vez que de acordo
com cada objetivo serão aplicados os métodos considerados facilitadores de uma eficaz aquisição de conhecimentos
e competências dos formandos nos diferentes temas do conteúdo programático apresentado.

 Nas aulas teóricas serão abordados essencialmente os temas da definição de família e de criança e jovem em risco/
perigo, bem como os modelos explicativos do perigo, e ainda a apresentação das principais políticas sociais para a
infância. As aulas teórico-práticas serão essenciais na compreensão do funcionamento do sistema de proteção
português, nomeadamente das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, e ainda no estudo dos vários tipos de
intervenção na família, com recurso a casos concretos (reais ou fictícios) debatidos e analisados em grupo.



Por último, dando a conhecer uma tipologia da parentalidade desprotetora que resultou de um trabalho de
investigação aprofundado, o grupo discutirá as potencialidades e fragilidades da mesma, identificando casos
concretos que se adequem a cada tipo identificado. Neste contexto, será ainda interessante apresentar alguns dados
sobre a avaliação da intervenção das CPCJ quer pelos progenitores de crianças/ jovens em risco/ perigo, quer pelos
próprios técnicos das CPCJs, numa auto-avaliação do seu trabalho e avaliação do sistema de proteção, o que
implicará necessariamente uma reflexão sobre o assunto

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methods need to be adequate for the goals set for this course seeing that according to each objective the
right methods will be applied and considered facilitators of an effective acquisition of knowledge and skills of students
in the different themes of the curriculum presented.

 On theoretical lessons will be discussed the concept of family and children at risk and in danger, as well as the
explanatory models of risk, and the social policies for children. The theoretical-practical lessons will be essential to
learn about the Portuguese child protective services and when discussing an intervention on concrete situations on
the group.

 Finally, analyzing the non-protective parenthood typology, which resulted from a thorough research work, students
should discuss weaknesses and strengths of it, exemplifying concrete cases on each type. In this context will be
interesting to present some data about the evaluation made by parents and technicians about the Portuguese child
protection system.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Alarcão, M. (2002). (Des)equilíbrios familiares, Coimbra, Quarteto Editora.
 Almeida, A. N., André, I., & Almeida, H. (2001). Famílias e Maus-tratos às crianças em Portugal, Lisboa, Assembleia da

República.
 Alves, S. (2007). Filhos da Madrugada Percursos adolescentes em lares de infância e juventude, Lisboa, ISCSP.

 Amaro, F. (1986). Crianças Maltratadas, Negligenciadas ou Praticando a Mendicidade, Cadernos CEJ, Gabinete de
Estudos Jurídico-Sociais, Lisboa, Ministério da Justiça.

 Azevedo, Mª do Céu e Ângela da Costa Maia (2006), Maus-tratos à Criança, Lisboa, Climepsi Editores.
 Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco e Instituto da Segurança Social, I.P., (2014) Relatório

anual de avaliação da actividade das Comissões de Protecção das Crianças e Jovens 2013, Lisboa
 Torres, Anália, et al (2008), Estudo de Avaliação e Diagnóstico das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens,

Lisboa, CIES – ISCTE.
 

 

Mapa X - Delinquência Juvenil e Intervenção Social e Jurídica

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Delinquência Juvenil e Intervenção Social e Jurídica

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 António Rogério Cabral Rodrigues Canhões - 60h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objetivos Gerais:Capacitar os mestrandos com conhecimentos teóricos e práticos na área da delinquência juvenil e da
justiça juvenil;Dotar de instrumentos técnicos e metodológicos com vista a uma intervenção preventiva e remediativa 

 Objectivos específicos:Levar a adquirirem e desenvolverem conhecimentos teóricos, numa perspetiva histórica,
baseada nas principais escolas que abordaram a problemática da delinquência juvenil;Desenvolver a capacidade para
identificarem fatores que poderão potenciar a emergência de comportamentos delinquentes; Dotar de conhecimentos
sobre a perspetiva histórica da justiça juvenil em Portugal; Capacitar sobre o enquadramento legal para se fazer uma
intervenção na área da justiça juvenil-Lei Tutelar Educativa;Dotar com conhecimentos sobre as quatro gerações de
risco, para efeitos de avaliação da dimensão da necessidade de intervenção, os modelos de intervenção em contexto
institucional e não institucional e o modelo de intervenção com as famílias e na crise

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

  
General Purposes: Train Master's students with theoretical and practical knowledge in the area of juvenile delinquency
and juvenile justice; To provide of technical and methodological tools with a view to preventive and remediative
intervention. 

 Specific objectives:Take to acquire and develop theoretical knowledge in a historical perspective, based on the main
schools that addressed the problem of juvenile delinquency; Developing in the ability to identify factors that may
enhance the emergence of delinquent behavior; Provide the masters of knowledge about the historical perspective of
juvenile justice in Portugal; Train on the legal framework to make an intervention in the area of juvenile justice -
Educational Guardianship Law; To provide the postgraduate students with knowledge of four generations of risk for
assessing the size of the need for intervention, intervention models in institutional and non-institutional and the
intervention model with families and in crisis

 



 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1.Abordag. da delinq. juvenil:1.1Delinq. juvenil e crime1.2.Delinq.juvenil comum/passageira1.3.Delinq.juvenil
distintiva/persistente;2. Escola de Chicago;3.Evol. do sist. de justiça juvenil em Portugal:3.1.Monarquia 3.2.1ª
República 3.3.Estado Novon3.4.2ª República 3.5.Lei de Proteção à Infância de 1911 3.6.Ref. de 1962-Org.Tutelar de
Menores 3.7.Revisão da Org.Tutelar de Menores em 1978 3.8.Ref.do Direito de Menores; 4.Proc.Tutelar Educativo;5.Lei
Tutelar Educativa:5.1.Assessoria na fase pré-sentencial e na fase pós-sentencial 5.2.Inst. de assessoria técnica na fase
pré-sentencial 5.3.Regimes de execução das medidas tutelares educ. 5.4.Medidas tutelares educativas 5.4.1.Med. não
istitucionais 5.4.2.Med. Institucionais; 6.Inter. em C. Educativo:6.1.Modelo de interv.6.2.Doc. de suporte a interv. técnica
6.3.Reg. disciplinar;7.Fatores de Proteção e fatores de risco 7.1.Gerações de avaliação do risco;8.Interv. na crise; 9.
Guião da Interv. Tutelar educ. em contexto instit. e não instit.

  

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1.Abordag. the delinq. Juvenile: 1.1Delinq. youth crime1.2.Delinq.juvenil common / distinctive / persistent
passageira1.3.Delinq.juvenil; 2. Chicago School; 3.Evol. the sist. juvenile justice in Portugal: 3.1.Monarquia 3.2.1ª
Republic 3.3.Estado Novon3.4.2ª 3.5.Lei Republic of the Childhood Protection 1911 3.6.Ref. 1962-Org.Tutelar of
3.7.Revisão Children of Juvenile Org.Tutelar in 1978 3.8.Ref.do Juvenile Law; 4.Proc.Tutelar Education; 5.Lei
Guardianship Education: 5.1.Assessoria in pre-sentence and post-sentence 5.2.Inst. technical advice in the pre-
sentence 5.3.Regimes implementing the protection measures educ. 5.4.Medidas educational guardianship 5.4.1.Med.
not istitucionais 5.4.2.Med. institutional; 6.Inter. in Educational C.: 6.1.Modelo of interv.6.2.Doc. support the Interval.
6.3.Reg art. discipline; 7.risk factors and protective factors 7.1.Risk assessment generations; 8.Interv. in the crisis; 9.
Script of Interval. Guardianship educ. in the context Instit. and not Instit.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 • A UC de Delinquência Juvenil e Intervenção Social e Jurídica do Mestrado em Educação Social, visa fornecer aos
mestrandos os conhecimentos técnico-científicos sobre delinquência juvenil e justiça juvenil, em Portugal e nos
países com melhores práticas sobre a matéria, capacitando-os para uma eventual intervenção na área especifica e /ou
noutras associadas, embora em contextos diferenciados, melhorando, assim, a sua capacidade de análise.

 • Levar os mestrandos a conhecerem os vários modelos de intervenção em contexto institucional e não institucional,
bem como dotá-los de competências técnicas específicas.

 • Desenvolver nos mestrandos a motivação e sensibilidade para as questões inerentes ao perigo e ao desvio, ao
agente e à vítima e às metodologias inerentes à especificidade do processo

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 • The UC Juvenile Delinquency and Social Intervention and Legal Master in Social Education, aims to provide
postgraduate students the technical and scientific knowledge on juvenile delinquency and juvenile justice, in Portugal
and in countries with best practices in this area, enabling them to a possible intervention in the specific area and / or
other associated, although in different contexts, thus improving its analytical capacity. 

 • Take the postgraduate students to know the various intervention models in institutional and non-institutional, as well
as provide them with specific technical skills. 

 • Develop the master's motivation and sensitivity to issues inherent danger and abuse, the servant or the victim and
the methodologies inherent to the specificity of the process

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 No decurso das aulas utilizar-se-á o método expositivo e participativo:
 • Exposição em aula com discussão de case study relativo à matéria desenvolvida em cada momento.

 • Discussão dos temas em estudo.
 • Realização de um trabalho final.

 a) Trabalho individual – 70%
 b) Apresentação oral – 20%

 c) Assiduidade e participação nas aulas – 10%

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 During the classes will be used expository and participatory approach: 
 • lesson Showcase with case study discussion on the matter developed at all times.

 • Discussion of the issues under study. 
 • Conduct a final work. 

 a) Individual Work - 70% 
 b) Oral presentation - 20% 

 c) Attendance
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A finalidade é sensibilizar o mestrando para que se vá tornando autónomo e responsável através do processo de
formativo encetado, que é sustentado por metodologias e estratégias que atendem as especificidades e necessidades
dos mesmos. Necessidades e especificidades que resultam das características individuais e das sua necessidades
profissionais. Neste sentido são as mesmas orientadas para a promoção do interesse pela pesquisa individual e em
grupo, em que o mestrando é sujeito da sua própria formação.



 
No intuito de se prosseguirem os objetivos e no final se garantir a sua consecução é necessário recorrer a exposições
mais ou menos teóricas, embora ilustradas com exemplos práticos que resultam da experiência do docente na área da
UC. Será desta forma que os mestrandos terão oportunidade de se organizarem do ponto de vista pessoal e
profissional para interiorizarem um estilo próprio de intervir na sua área de eleição.

  
Um outro propósito da metodologia adotada tem que ver com a necessidade de se prepararem os mestrandos para os
vários contextos da justiça juvenil e em função dos mesmos estarem à altura de fazer opções responsáveis e
adequadas, de modo a que sejam capazes de agir de forma assertiva.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The purpose is to raise awareness for Master's to ultimately become autonomous and responsible initiated through the
training process, which is supported by methodologies and strategies that meet the specific needs and the same.
Needs and specificities resulting from individual characteristics and their professional needs. In this sense are the
same on promoting interest in individual and group research, in which the master's degree is the subject of his own
training. 

  
In order to pursue the objectives and at the end to ensure its achievement is necessary to use more or less theoretical
explanations, although illustrated with practical examples resulting from the teaching of experience in UC. Is this so
that the postgraduate students will have the opportunity to organize the personal and professional point of view to
internalize their own style to intervene in their election area

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Alarcão, M. (2006).(Des)Equilíbrios Familiares: Uma visão sistémica (3ª ed.).Coimbra: Quarteto. 
 Born, M.;Chevalier, V. & Humblet, I. (1997). Resilience, desistence and delinquent career of adolescent offenders.

Journal of Adolescence,
 Born, M.(2005). Psicologia da Delinquência. Lisboa:Climepsi.

 Emler, N. & Reicher, S.(1995).Adolescence and Delinquency. Oxford:Blackwell Publishers.
 Duarte, V. M. (2013). Discursos e Percursos na Delinquência Juvenil Feminina. Braga. Edições Humus

 Guerra, P.(2003).O Novo Direito das Crianças e Jovens – Um Verdadeiro Recomeço, Revista Infância e Juventude, n.º 1
Janeiro/Março

 Hoge, R. & Andrews, D.(2010). YLS/CMI: Youth Level of Service/Case Management Inventory: Manual do utilizador.
Lisboa: D.G.R/S.P.

 Lei Tutelar Educativa. (1999). Aprovada pela Lei n.º 166/99 de 14 de Setembro. Diário da República I Série-A, 215, 6320-
6351.

 Rodrigues, A. & Fonseca, A. (2003). Comentário da Lei tutelar educativa. Coimbra: Coimbra Editora.

 

Mapa X - Tipologias e Indicadores de situação de perigo:

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Tipologias e Indicadores de situação de perigo:

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Gina Maria Quinas Tomé - 60h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

  
- Identificar situações e contextos de risco para crianças e jovens

 - Caracterizar as diferentes tipologias de risco
 - Conhecer os indicadores de risco

 - Identificar os factores de risco e proteção em crianças e Jovens
 - Desenvolver estratégias de prevenção e intervenção direccionadas a crianças e jovens em situação de risco

 - Conhecer os instrumentos e critérios de intervenção
 - Desenvolver a capacidade de integração dos conhecimentos na análise dos fenómenos e práticas sociais

 - Refletir sobre Direitos Humanos e violência
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 - Identify risk situations and contexts for children and youth
 - Characterize the different risk types

 - Know the risk factors
 - Identify risk factors and protection of children and young people

 - To develop prevention and intervention strategies targeted to children and youth at risk
 - Know the tools and intervention criteria

 - Develop the knowledge integration capacity in the analysis of social phenomena and practices
 - Reflect on Human Rights and violence



 
 
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

  
I. Direitos das crianças

 II. Conceito de Mau trato Infantil e Juvenil
 III. Tipologias de Maus Tratos

 3.1. Negligência
 3.2. Abandono

 3.3. Maus tratos Físicos
 3.4. Abuso Sexual

 3.5. Abuso emocional / psicológico
 3.6. Síndrome de Munchansen por procuração

 3.7. Síndrome da Criança Abandonada
 IV. Indicadores de Perigo

 4.1. Indicadores Físicos
 4.2. Indicadores Familiares

 4.3. Indicadores comportamentais
 V. Factores de Risco e Proteção

 5.1. Sociais
 5.2. Familiares

 5.3. Individuais
 VI. Intervenção no sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em Portugal

 VII. Instrumentos e Critérios para intervenção
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 I. Children's rights
 II. Bad concept tract Children and Youth

 III. Types of Abuse
 3.1. negligence

 3.2. abandonment
 3.3. Physical abuse

 3.4. fri abuse
 3.5. Emotional abuse / psychological

 3.6. Munchansen syndrome by proxy
 3.7. Abandoned Child Syndrome

 IV. Warning indicators
 4.1. Physical Indicators

 4.2. Family indicators
 4.3. behavioral indicators

 V. Risk Factors and Protection
 5.1. Social

 5.2. Family
 5.3. Single
 VI. Intervention in the promotion system and protection of children and young people in Portugal

 VII. Instruments and criteria for intervention
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A presente uc apresenta uma coerência entre os conteúdos programáticos e os objetivos definidos na medida em que
procura aprofundar ao longo de todo o programa as principais tipologias e indicadores de situações de perigo em
crianças e jovens. Começa-se por clarificar conceitos (ponto 1 e 2) de forma a permitir que os estudantes possam
identificar situações e contextos de risco para crianças e jovens, bem como possam caracterizar as diferentes
tipologias de risco (ponto 3) e conhecer os indicadores de risco específicos (ponto 4). A compreensão e identificação
dos factores de risco e proteção em crianças e jovens (ponto 5) permite que os estudantes desenvolvam estratégias
de prevenção e intervenção direcionadas, a partir do conhecimento dos instrumentos e critérios de intervenção
(pontos 6 e 7). A capacidade de integração dos conhecimentos na análise dos fenómenos e práticas sociais e de
reflexão sobre os Direitos Humanos e violência verifica-se ao longo de todo o programa.

  
 
 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 This uc has a consistency between program content and the objectives defined in that it seeks to deepen throughout
the program the main typologies and danger indicators in children and youth. We begin by clarifying concepts (point 1
and 2) to allow students to identify risk situations and contexts for children and youth, as well as to characterize the
different risk types (point 3) and know the risk indicators specific (point 4). The understanding and identification of risk
factors and protection of children and young people (point 5) allows students to develop targeted prevention and
intervention strategies, from the knowledge of instruments and intervention criteria (points 6 and 7). The ability to



integrate knowledge in the analysis of social phenomena and practices and reflection on human rights and violence is
found throughout the program.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A presente uc apresenta uma metodologia de ensino dinâmica, na articulação permanente entre o método expositivo e
a análise a casos práticos com recurso a visualização de vídeos, estudos de caso, debates e reflexões em pequenos
grupos. Salienta-se o desenvolvimento de estratégias, nomeadamente através de leituras orientadas e
aprofundamento investigativo, que visem a complementaridade entre os diferentes conteúdos e áreas do saber dos
estudantes.

  
Critérios de avaliação:

 - Trabalho de grupo – 30%
 - Trabalho individual – 60%
 - Atitude e participação – 10%

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

  
This uc has a dynamic teaching methodology, the permanent link between the expository method and the analysis of
case studies using viewing videos, debate and reflection in small groups. It emphasizes the development of strategies,
including through targeted readings and investigative deepening, aimed at complementarity between the different
contents and areas of knowledge of students.

  
Evaluation criteria:

  
- Group work - 30%

 - Individual work - 60%
 - Attitude and participation - 10%

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

  
Através do método expositivo pretende-se dar a conhecer aos mestrandos a teoria mais recente sobre os conteúdos
programáticos, recorrendo a aplicação prática dos conhecimentos a partir da análise de estudos de caso e de vídeos,
promovendo um posicionamento crítico, reflexivo e fundamentado sobre os mesmos. Desta forma, a identificação de
situações e contextos de riscos para crianças e jovens, a caracterização das diferentes tipologia de risco e o
conhecimento dos indicadores de risco desenvolvem-se a partir da exposição teórica e análise de textos. A
capacidade de identificação de factores de risco e proteção em crianças e jovens adquire-se a partir da exposição
teórica com recurso ao visionamento de filmes. O desenvolvimento de estratégias de prevenção e intervenção
direcionadas a crianças e jovens em situações de risco é trabalhado na articulação de todas as metodologias, com
especial enfoque na análise documental. O conhecimento dos diferentes instrumentos e critérios de intervenção
desenvolvem-se a partir da análise documental, mediante casos práticos e a promoção da capacidade de integração
dos conhecimentos na análise dos fenómenos e práticas sociais e a reflexão sobre os direitos humanos e violência
realiza-se a partir da discussão e reflexão em pequenos grupos.

 Os critérios de avaliação determinados tem por base a aquisição de todos os objetivos uma vez que potenciam o
desenvolvimento do trabalho em grupo e o trabalho autónomo do aluno.

  
 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

  
Through the lecture method is intended to acquaint the master students the latest theory on the syllabus, using
practical application of knowledge from the analysis of case studies and videos, providing a critical position, reflective
and based on them . This way the identification of situations and contexts risks for children and youth, the
characterization of the different type of risk and knowledge of risk indicators are developed from the theoretical
exposition and analysis of texts. The risk factors of identification capability and protection of children and young
people is acquired from the theoretical exposure with use of film viewing. The development of prevention and
intervention strategies aimed at children and young people at risk is worked in the articulation of all methodologies,
with special focus on documentary analysis. The knowledge of the different instruments and intervention criteria are
developed from the document analysis through case studies and the promotion of knowledge integration capacity in
the analysis of social phenomena and practices and reflection on human rights and violence takes place at from the
discussion and reflection in small groups.

 Certain evaluation criteria is based on the acquisition of all objectives as boost the development of group work and
independent student work

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Matos, M.G., & Tomé, G. (Coord.) (2012). Aventura Social: Promoção de Competências e do Capital Social para o
Empreendedorismo com Saúde na Escola e na Comunidade. (vol 1 e vol 2)Lisboa: Placebo Editora.

 Filho, H. & Borges, C. (orgs.) (2009). Gestão de Problemas em Meio Escolar: Violência, Bullying e Delinquência. Vol. III.
Lisboa: Coisas de Ler.

 Matos, M. & Sampaio, D. (2009). Jovens com saúde – Diálogo com uma geração. Lisboa: Texto Editores.
 



Marcelli, D. & Braconnier, A. (2007). Adolescência e Psicopatologia. Porto Alegre: Artmed.
 Simões, C. (2007). Comportamentos de Risco na Adolescência. Lisboa: FCG/FCT.

 
 

Mapa X - Metodologia da Investigação/Research Methodology

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Metodologia da Investigação/Research Methodology

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Rui Pedro da Silva Brito Fonseca - 60h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Compreender questões de natureza ética que se colocam à investigação em ciências sociais.
 Identificar os requisitos teóricos e os procedimentos metodológicos essenciais a uma abordagem científica.

 Conhecer os principais paradigmas da investigação educacional e social.
 Dominar os instrumentos teórico-metodológicos necessários à elaboração, organização e apresentação de trabalhos

científicos.
 Construir uma atitude investigativa capaz de conduzir a um desempenho profissional sustentado na mobilização de

conhecimento produzido por investigação existente.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Understand ethical issues in front of the Social Science Research. 
 Identify the theoretical requirements and the essential methodological procedures to a research approach. 

 Know the main paradigms of Educational and Social research. 
 Acquire the theoretical and methodological tools required for the planning, organization and presentation of the

scientific papers. 
 Construct an investigative attitude leading to a professional performance, supported by the mobilization of knowledge

produced by existing research.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Fundamentos da metodologia da investigação 
 Princípios éticos na investigação 

 Fundamentos que orientam a metodologia da investigação
 Objetivos e níveis de investigação: Exploratória, Descritiva e Explicativa

 2. Principais paradigmas da investigação: Metodologias Quantitativas, Qualitativas e Mistas
 3. Métodos /Procedimentos 

 Estudo de caso; Estudo Etnográfico; Investigação-ação; Investigação Experimental
 4. Fases do processo de investigação 

 Contexto de estudo 
 Identificação do problema

 Questões a investigar
 Objetivos da investigação

 Revisão de literatura
 Hipóteses 

Técnicas de Recolha de dados: Observação, Questionário e Entrevista 
 Análise e interpretação de dados

 Desenho da investigação.
 5. Tipologias e estilos de escrita científica 

6. Estrutura, forma e conteúdos dos trabalhos científicos académicos 
 Estilo e normas de apresentação do trabalho científico, segundo as normas da APA,( 6th Edition). 

 Normalização de apresentação dos elementos de apoio ao texto.
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

  
1. Fundamentals of Research Methodology

 Ethical principles in research
 Guidelines research methodology

 Aims and research levels: Exploratory, Descriptive and Explanatory 
  

2. Research Paradigms: Methodology 
 Quantitative methods

 Qualitative methods
  

3. Research Methods / Procedures
 Case Study; Ethnographic study; Action research; Experimental-Research



 
4. Research process

 Problem definition 
 Literature review

 Objectives / Hypotheses
 Techniques of Data Collection: Observation, Survey and Interview

 Data analysis and interpretation
 Design of investigation

  
5. Scientific Works

  
6. Structure, form and content of academic scientific papers 

 Style and presentation standards of scientific work, according to the APA ( 6th Edition)
 Standardization of submitting documents to support the text. 

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos relativos aos fundamentos da metodologia da investigação pretendem abordar as
questões centradas na identificação dos paradigmas e dos procedimentos metodológicos essenciais à abordagem
científica. As questões sobre a ética na investigação e sobre os diversos métodos e procedimentos científicos visam
consciencializar o estudante da diversidade de conhecimentos e do papel da investigação científica na prática do
educador social.

 Os conteúdos programáticos sobre a classificação da investigação, fases do processo de investigação, técnicas de
recolha de dados e tipologias e escrita de trabalhos científicos visam levar os estudantes a adquirir os instrumentos
teórico-metodológicos necessários ao desenvolvimento de competências de conceção e implementação de projetos
de investigação na área de especialização, tomando consciência das funções na área da Educação Social.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus for the foundations of research includes research paradigms. It is intended to address questions focused
on identifying the essential paradigms and scientific approach to methodological procedures. The issue of ethics and
of the different methods and scientific procedures aim to raise awareness in students towards the diversity of
knowledge and the role of scientific research in social educator practice. The syllabus of the different methods and
scientific procedures are designed to raise awareness of the diversity of the student acquire knowledge of research
methodologies that allow them to develop the capacity for critical reflection on their practice and also to develop skills
of design and implementation of research projects in their area of the expertise, thus becoming aware of the functions
in the area of Social Education.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A apresentação e o enquadramento dos temas incidem em sessões teóricas que se desenvolvem através de atividades
de natureza expositiva e em sessões teórico-práticas que se desenvolvem em atividades de análise e discussão, as
quais visam o questionamento e a análise reflexiva e crítica. Pretende-se, também, que ocorra a partilha de ideias e de
saberes entre alunos, promovendo-se a aprendizagem cooperada. O docente assume-se como mediador da
aprendizagem, orientando para a construção dos significados presentes nos conteúdos programáticos desta unidade
curricular. 

 A avaliação contempla: 
 Participação regular nas atividades de grupo propostas (discussão de leituras, análise de artigos científicos e

discussão metodológica, análise de notas de campo e de entrevistas) – 20% 
 Elaboração de um pré-projeto de investigação – 80% 

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The presentation and framing of the issues are carried out in theoretical sessions that develop expository activities
and also in theoretical and practical sessions that develop activities of analysis and discussion, which will be based on
seeking, questioning, reflective and critical analysis. It is intended also that the sharing of ideas and knowledge
between students occur, thus promoting cooperative learning. The teacher is assumed to mediate learning while
guiding students in the construction of meanings of the syllabus of this course. 

 The assessment includes: 
 Regular participation in proposed group activities (discussion of readings, analysis of scientific articles and

methodological discussion, analysis of field notes and interviews) - 20%
 Preparation of a pre-research project - 80%

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As atividades de natureza teórica centram-se na apresentação e discussão de conceitos referentes aos conteúdos
programáticos no que respeita aos tipos de conhecimentos e métodos científicos; tipologias e escrita de trabalho
científico; principais paradigmas da investigação em educação; classificação da investigação; fases do processo de
investigação em educação. 

 A par desta abordagem teórica estes conteúdos serão também objeto de abordagem de cariz prático, através do
desenvolvimento de atividades práticas pelos estudantes, que visam a aplicação/transferências dos conceitos
teóricos.

 Assim, as sessões teórico- práticas visam operacionalizar os objetivos e adquirir os instrumentos teórico-
metodológicos necessários à elaboração, organização e apresentação de trabalhos científicos e compreender



questões de natureza ética que se colocam à investigação em educação. Para tal, o docente fornece materiais,
promove a reflexão crítica sobre os contextos e práticas educativas, através de procedimentos de questionamento, de
análise de artigos científicos e de debates sobre projetos de investigação/reflexão-ação.

 O docente assume-se como mediador da aprendizagem dos estudantes ao esclarecer dúvidas e explicitar os conceitos
que conduzem a uma consciência profissional, apoiada pela construção de um sentido pedagógico em ordem ao
desenvolvimento de projetos no contexto educativo. 

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The activities of theoretical focus on the presentation and discussion of concepts related to programmatic content in
regard to the types of knowledge and scientific methods; typologies and writing of scientific work; main paradigms of
research in education; Research Classification; stages of the research in education process. 

 Along this theoretical approach these contents will also convey a practical object-oriented approach, through the
development of practical activities for students, aimed at the application / transfer of theoretical concepts.

 Thus, theoretical and practical sessions aim to operationalize the goals thus enabling acquire the necessary
theoretical and methodological tools for the preparation, organization and presentation of scientific papers, as well as
understand the ethical issues regarding the educational research. To accomplish these outcomes, the teacher
provides materials, promotes critical reflection on the educational contexts and practices, through procedures of
questioning, analysis of scientific articles and discussions on research projects / action-reflection.

 The teacher´s role is to mediate the learning process of students, to answer questions and explain the concepts that
lead to professional awareness, supported by the construction of a pedagogical sense, in order to develop projects in
an educational context.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Bogdan, R.,& Biklen, S. (1994). Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto Editora
 Flick, U. (2005). Métodos qualitativos na investigação científica. Lisboa: Monitor

 Fortin, M. (2009). Fundamentos e etapas do processo de investigação. Loures: Lusociência
 Ghiglione, R., & Matalon, B. (2001). O inquérito (4ªed.). Lisboa: Celta Ed

 Lara Guijarro, E. , & Ballesteros Velásquez. (2008). Métodos de investigación en educatión social. Madrid: UNED
 Hill, M. M., & Hill, A., (2000). Investigação por questionário. Lisboa: Ed.Sílabo.

 Lakatos, E. M., & Marconi, M.A. (2001). Fundamentos da metodologia científica. S. Paulo: Atlas.
 Palhares, J. A. e Lima Torres, L. (2014). Metodologia de Investigação em Ciências Sociais da Educação

 Quivy, R., & Campenhoudt, L. (2005). Manual de investigação em ciências sociais. Lisboa: Gradiva.
 Sampieri, R., Collado, C., & Lucio, R. (2006). Métodologia de pesquisa. São Paulo: McGraw-Hill.

 Stake, R. (2007). A arte da investigação com estudos de caso. Lisboa: FCG

 

Mapa X - Toxicodependências/Drugs Addiction

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Toxicodependências/Drugs Addiction

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Manuel Pinto Coelho - 60h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Compreender a toxicodependência enquanto fenómeno multidimensional
 Identificar e caracterizar as diferentes drogas;

 Identificar e caraterizar as tipologias de consumo;
 Compreender o efeito das substâncias psicoativas no Sistema Nervoso Central

 Compreender e refletir sobre a intervenção em toxicodependência
 Identificar factores de risco e factores de proteção sociais, familiares e individuais

 Conhecer e refletir sobre as diferentes tipologias de intervenção.
 Compreender a intervenção socioeducativa no âmbito preventivo em crianças, jovens e famílias

 Reconhecer o contributo da educação não formal e Pedagogia Social na Prevenção de comportamentos de risco
 Conhecer as respostas sociais especializadas em toxicodependências

 Desenvolver as capacidades reflexivas, críticas e comunicacionais
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Understanding drug addiction as multidimensional phenomenon
 Identify and characterize the different drugs;

 Identify and characterize the consumer types;
 Understanding the effect of psychoactive substances on the central nervous system

 Understanding the behavioral changes that psychoactive substances
 Identify risk and protective factors: social, family and individual

 Know and think about the different types of intervention.
 Recognize the contribution of non-formal education and Social Pedagogy in risk behavior prevention



Meet the specialized social responses in drug addiction
 Developing reflective, critical and communication skills
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

  
I. Substâncias Psicoativas

 1.1. Classificação de substâncias
 1.2. Tipos, Níveis e Padrões de consumo

 1.3. Sistema Nervoso Central e Substâncias Psicoativas
 1.4. Comportamentos Aditivos

 II. Intervenção em Toxicodependências 
 2.1. Prevenção de Toxicodependências
 2.2. Fatores de risco e proteção no uso de substâncias

 2.3. Uso de substâncias e mudança de comportamento
 2.4. Intervenção socioeducativa na prevenção de toxicodependências: com crianças, jovens e famílias

 2.5. Intervenção com vista à mudança: Aconselhamento; Entrevista motivacional; Prevenção da recaída
 III. Educação Não–Formal e a Pedagogia Social na Prevenção de Comportamentos de Risco

 IV. Educação Social, Resiliência e Educação para a saúde
 V. Respostas sociais especializadas em toxicodependências

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 I. Psychoactive Substances
 1.1. Classification of substances

 1.2. Types, levels and consumption patterns
 1.3. Central Nervous System and Substance
 1.4. behaviors Additives

 II. Intervention in Drug Addiction
 2.1. Addiction Prevention

 2.2. Risk and protective factors in substance use
 2.3. Substance use and behavior change

 2.4. Socio-educational intervention with children, youth and families
 2.5. Intervention for the change: counseling; Motivational interviewing; Relapse prevention

 III. Non-Formal Education and the Social Pedagogy at Risk Behavior Prevention
 IV. Social Education, Resilience and Health education

 V. Specialized social responses in drug addiction
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos da UC encontram-se organizados de forma a permitir aos estudantes identificar e caraterizar as
diferentes drogas e as suas tipologias de consumo, bem como compreender a influência que as substâncias
psicoativas exercem no SNC (ponto 1). O ponto 2, permite que estudantes possam conhecer e refletir sobre as
diferentes tipologias de prevenção, assim como identificar os fatores de risco e fatores de proteção associados às
crianças, jovens e famílias. Os pontos 3 e 4 permitem identificar o contributo da educação não formal e pedagogia
Social na prevenção de comportamentos de risco. Em ponto 5, serão apresentadas as diferentes respostas sociais
especializadas em toxicodependências de forma a permitir os estudantes ao seu conhecimento, para futuro
encaminhamento e/ou intervenção. O desenvolvimento da capacidade reflexiva, crítica e comunicacional e a
compreensão da toxicodependência enquanto fenómeno multidimensional, realiza-se ao logo de todos os pontos
programáticos.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The UC contents are organized to enable students to identify and characterize the different drugs and their types of
consumption and understand the influence of psychoactive substances have on the CNS (point 1). Point 2, allows
students to know and think about the different types of prevention as well as to identify risk factors and protective
factors associated with children, youth and families. The points 3 and 4 identifying the contribution of non-formal
education and social pedagogy in preventing risky behaviors. In Section 5, will be presented different specialized
social responses in drug addiction in order to allow students to their knowledge, for future routing and / or
intervention. The development of reflective capacity, and critical communication and the understanding of addiction as
multidimensional phenomenon, takes place the logo of all program points.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A unidade Curricular irá desenvolver-se de forma dinâmica e na constante articulação entre os pressupostos teóricos
e aplicações práticas, fomentando a aprendizagem colaborativa a partir de: pesquisas orientadas, análise documental,
role-playings, debates, reflexões críticas, análise de projetos e visionamento de documentários.

  
Critérios de Avaliação:

  
- Construção de Artigo Científico: Trabalho em pares ou pequenos grupos – 40%

 - Trabalho Individual: análise documental e reflexão critica – 60 %

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):



The unit Course will develop dynamically and in constant coordination between the theoretical assumptions and
practical applications by fostering collaborative learning from: oriented research, document analysis, role-playing,
discussions, critical thinking, project analysis and display documentary.

  
Evaluation Criteria:

  
- Construction of Scientific Article: Working in pairs or small groups - 40%

 - Individual Assignment: document analysis and critical reflection - 60%
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A metodologia de ensino a implementar na unidade curricular encontra-se em plena articulação e consonância com os
objetivos definidos. Os conteúdos programáticos irão ser trabalhados de forma dinâmica, privilegiando a permanente
articulação entre os pressupostos teóricos e a prática de intervenção de forma a permitir o envolvimento dos
estudantes na UC e promover a aquisição de aprendizagens significativas sobre o fenómeno da Toxicodependência. 

 A análise documental e as pesquisas orientadas irão suportar o desenvolvimento de todos os objetivos, contudo
apresentam especial relevância na identificação e caracterização das diferentes drogas e tipologias de consumo, bem
como na compreensão do efeito das substâncias psicoativas no Sistema Nervoso Central. Em complementaridade, e
com a implementação de técnicas de role-playings, debates, reflexões críticas e o visionamento de documentários é
possível conhecer e refletir sobre as diferentes tipologias de intervenção, compreender a intervenção socioeducativa
no âmbito preventivo em crianças, jovens e famílias e reconhecer o contributo da educação não formal e Pedagogia
Social na prevenção de comportamentos de risco. A análise de projetos e a análise documental permitem, ainda,
incrementar o conhecimento das diferentes respostas sociais, bem como facilitam a compreensão da
toxicodependência enquanto fenómeno multidimensional. O desenvolvimento das capacidades reflexivas, críticas e
comunicacionais serão desenvolvidas ao longo de todo o semestre com a aplicação conjugada das diferentes
metodologias.

 Os critérios de avaliação selecionados permitem ainda alcançar os objetivos definidos, uma vez que contribuem para a
compreensão de todos os conteúdos programáticos, valorizam o estudante no seu processo de ensino aprendizagem
e preparam os estudantes para o desenvolvimento de investigação sobre a temática da toxicodependência e nos
contributos da educação social na intervenção com crianças e jovens em risco.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methodology to implement in the course is in line with full articulation and set goals. The syllabus will be
worked dynamically, favoring permanent link between the theoretical assumptions and the practice of intervention to
allow the involvement of students in UC and promote the acquisition of significant learning about the phenomenon of
addiction.

 The document analysis and targeted research will support the development of all objectives, but are of particular
relevance in the identification and characterization of the different drugs and consumer typologies, as well as in
understanding the effect of psychoactive substances on the central nervous system. As a complement, and with the
implementation of role-playing techniques, debates, critical thinking and viewing of documentaries is possible to know
and reflect on the various types of intervention, understand the socio-educational intervention in the preventive part in
children, youth and families and recognize the contribution of non-formal education and Social Pedagogy in preventing
risky behaviors. The project analysis and document analysis allow also increasing awareness of different social
responses and facilitate the understanding of addiction as a multidimensional phenomenon. The development of
reflective skills, critical and communication will be developed throughout the semester with the combined application
of different methodologies.

 The selected evaluation criteria allow still achieve the stated objectives, as they contribute to the understanding of all
program content, value the student in their teaching and learning process and prepare students for the development of
research on the subject of addiction and contributions of social education in the intervention with children and youth
at risk.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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 Ferreira-Borges, C., & Filho, H. C. (2007). Intervenções Breves: Álcool e outras drogas - Manual técnico e CD-Rom.
Lisboa: Climepsi.

 Filho, H. C., & Ferreira-Borges, C. (2008). Uso de Substâncias: Álcool, Tabaco e outras drogas. Lisboa: Climepsi.
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Mapa X - Orientação escolar, profissional e desenvolvimento vocacional/School guidance, prof. vocati develop

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Orientação escolar, profissional e desenvolvimento vocacional/School guidance, prof. vocati develop



 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Gina Maria Quinás Tomé - 60h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Os mestrandos deverão ser capazes de,
 1. Apoiar os jovens no processo de tomada de decisão vocacional 

 2. Explorar e conhecer com os jovens as múltiplas opções escolares e profissionais
  

3. Apoiar os jovens relativamente às várias ofertas formativas do sistema educativo
  

4. Apoiar os jovens no que diz respeito à articulação da construção dos seus projetos de vida com a escolha de um
percurso de formação 

  
5. Promover a autonomia e a capacidade dos jovens para desenvolverem o seu processo de auto-orientação 

  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Master's students should be able to: 
 1. To Support young in vocational decision-making process

 2. To explore and know with young people the many academics and professional choices
 3. To support young people for the various training offers of the education system

 4. To support young people with regard to the joint construction of their life projects with the choice of a training path
 5. To promote autonomy and the ability of young people to develop their self-orientation process

  

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Conceitos e modelos de intervenção vocacional
 2. O desenvolvimento vocacional ao longo da vida: Abordagem desenvolvimentalista e interativa

 3.Princípios da Educação Vocacional em contexto educativo
 4. Exploração do mundo profissional e do sistema educativo português

 5. O Processo de Orientação Escolar e Profissional 
 6. Áreas de Intervenção: formal, não formal e informal

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Concepts and vocational intervention models
 2. Vocational development throughout life: developmentalist and interactive approach

 3. Principles of Vocational Education in an educational context
 4. Exploration of the professional world and the Portuguese education system

 5. The School and Professional Counseling Process 
 6. Intervention areas: formal, non-formal and informal
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos estão em consonância com os objetivos de aprendizagem, dado pretenderem explorar as
ofertas formativas do sistema educativo português, bem como conhecer quais as oportunidades de formação
existentes a nível escolar e profissional. Deste modo pretende-se que os estudantes adquiram conhecimentos e
desenvolvam competências no que respeita ao apoio, individual e/ou em grupo, dos jovens, e em diferentes âmbitos
educativos, tendo em vista contribuir para a sua tomada de decisão vocacional em articulação com os seus projetos
de vida.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents are in line with the learning objectives given wanted to explore the training offers the Portuguese
education system, as well as knowing what are the training opportunities at the school level and professional. Thus it
is intended that students acquire knowledge and develop skills with regard to individual and / or group support of
young people, and in different educational settings, in order to contribute to their vocational decision-making in
conjunction with their life projects.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Teórico-prática com o intuito de promover o envolvimento ativo dos participantes e o desenvolvimento orientado de
competências. Para o efeito, recorre-se a metodologias dinâmicas e de aplicação dos conceitos/estratégias abordadas
(tarefas de grupo, análise de casos-tipo, discussão de estratégias, elaboração de planos de avaliação e intervenção)

 Avaliação segundo os seguintes parâmetros e ponderações:
 1. Participação em aula (análise de casos-tipo; debates- 40%)
 2. Trabalho individual/grupo (60%) – 45% projeto/programa de intervenção + 15% apresentação oral e presencial do

trabalho



 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Theoretical and practical in order to promote the active involvement of participants and the oriented skills
development. To this end, we make use of dynamic methodologies and application of the concepts / strategies
discussed (group tasks, case analysis-type, discuss strategies, development of evaluation and intervention plans).

 Evaluation according to the following parameters and weightings:
 1. Class participation (case analysis-type; debates- 40%)

 2. Individual work / group (60%) - 45% design / intervention program + 15% oral presentation and face to face work
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Através das aulas teórico-práticas serão proporcionadas bases teóricas que fundamentam os conceitos e modelos de
orientação e desenvolvimento vocacional. Os mestrandos serão paulatinamente convidados a analisar e a refletir
sobre conceitos, modelos e contextos de intervenção no âmbito da orientação escolar, profissional e desenvolvimento
vocacional. Com trabalhos práticos que envolvem atividades de exploração vocacional serão incentivados a explorar
as oportunidades educativas, formativas e profissionais no nosso país. Ainda, será importante compreender a
articulação da construção de projetos de vida com a escolha de um percurso de formação.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Through theoretical lessons, theoretical bases are provided underlying the concepts and models of guidance and
vocational development. Master's students are gradually invited to examine and reflect upon the concepts, models and
intervention contexts within school guidance, professional and vocational development. With practical work involving
vocational exploration activities they will be encouraged to explore the educational, training and professional
opportunities in our country. Also, it is important to understand the articulation of the life construction project with a
select training route.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Capuzzi, D., & Stauffer, M. D. (2012). Career counseling: Foundations, perspectives, and applications (2nd Ed.). New
 York : Routledge.

 Jones-Smith, E. (2012) Theories of Counseling and Psychotherapy: An Integrative Approach. Thousand Oaks,
California:

 SAGE Publications
 Hess, R. S., Magnuson, S. S. L., & Beeler, L. M. M. (2011). Counseling Children and Adolescents in Schools. Thousand

 Oaks, California: SAGE Publications
 OCDE (2004). Orientação Escolar e Profissional - Guia para Decisores. Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento

Curricular e Instituto de Orientação Profissional.
 Paula Reis (2004). Guia de Orientação, Actividades de Aproximação ao Mercado de Trabalho. Direcção-Geral de

Inovação e Desenvolvimento Curricular.
 Taveira, M.C. & Silva, J. T. (Coord.) (2008). Psicologia vocacional. Perspectivas para a intervenção. Coimbra: Impressa

da Universidade de Coimbra

 

Mapa X - Gestão e Intervenção Institucional/Management and Institutional Intervention

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Gestão e Intervenção Institucional/Management and Institutional Intervention

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Rui Brito Fonseca - 60h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objetivos
 • Compreender o que é uma organização, como se estrutura e como se desenvolve;

 • Compreender os princípios técnicos e funcionais da gestão de instituições, no desenvolvimento dos princípios
fundamentais que as organizam;

 • Compreender a importância da comunicação interna e da comunicação externa, na estratégia geral da organização;
 • Compreender a importância da gestão de recursos humanos, no processo organizativo da instituição;

  
 
Competências 
• Desenvolver pensamento crítico e reflexivo;

 • Desenvolver capacidade de trabalho em equipa e em rede;
 • Desenvolver níveis de análise no âmbito da integração das equipas na organização, tendo em conta a variabilidade

de papéis e o posicionamento no desenho institucional;
 



• Desenvolver competências de gestão dos recursos humanos, nomeadamente no que respeita à gestão da
comunicação interna e com o exterior;

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Objectives:
 • To understand what is an organization, its structure and development;

 • To understand the technical and functional principles of institutional management, and their role in the development
of the fundamental principles that organize it;

 • To understand the importance of internal and external communication, among the whole organization strategy;
 • To understand the importance of human resources management, in the institutional organizational process;

  
 
Skills:

 • Development of a critical and reflexive thought;
 • Ability to develop team work and networks;

 • Ability to understand different levels of analysis over the team integration within the organization, given the variability
of roles and their position within the institutional framework;

 • Apply human resources management competences, namely on what concerns to the in-out communication
management; 

 .
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. A organização
 1.1. Principais conceitos;

 1.2. O nosso lugar na organização;
 1.3. Envolvente contextual e envolvente transacional;

 1.4. Subsistema operacional, subsistema de gestão e subsistema institucional.
 2. Teorias organizacionais

 2.1. Evolução da gestão
 2.2. Correntes da gestão
 2.3. Teorias clássicas da gestão;

 2.4. Teorias contemporâneas;
 2.5. A organização que aprende.

 3. A Comunicação na organização
 3.1. Principais conceitos

 3.2. O papel das pessoas e dos grupos
 3.3. A comunicação na organização

 3.4. A comunicação interpessoal na organização
 3.5. A comunicação interna como instrumento de gestão

 3.6. Os atores da organização na comunicação
 4.O Planeamento

 4.1. A importância do planeamento
 4.2. Tipos de planos

 4.3. Ferramentas de planeamento
 4.4. A gestão estratégica

 5. A Motivação
 5.1. Principais conceitos

 5.2. Teorias da Motivação
 5.3. Casos práticos

 6.Gestão de recursos humanos
 6.1. O papel das pessoas nas organizações

 6.2. Tarefas da gestão de pessoas
 6.3. Casos práticos

  

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. The organization
 1.1. Main concepts;
 1.2. Our place in the organization;

 1.3. Contextual environment and transactional environment;
 1.4. Operational subsystem, management subsystem and institutional subsystem;

 2. Organizational theories
 2.1. Management evolution;

 2.2. Management schools;
 2.3. Management classical theories;

 2.4. Contemporary theories;
 2.5. The learning organization.

 3. Communication in the organization
 3.1. Main concepts;

 3.2. People and groups roles;
 3.3. Communication in the organization; 

 3.4. Interpersonal communication in the organization; 
 



3.5. Internal communication as management tool; 
 3.6. The organization players and communication.
 4. Planning

 4.1. The importance of planning; 
 4.2. Different plan types;

 4.3. Tools and planning;
 4.4. Strategic management;

 5. Motivation
 5.1. Main concepts;

 5.2. Motivation theories;
 5.3. Practice.

 6. Human resources management
 6.1. People’s role in organizations; 

 6.2. People’s management tasks; 
 6.3. Practice.

  

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A aprendizagem do conceito de organização, da reflexão do lugar do indivíduo, das diferentes envolventes e orgânica
da mesma, cruzadas com as principais correntes de pensamento sobre a gestão organizacional, deverão ser capazes
de compreender o que é uma organização, como se estrutura e desenvolve

 Deverão também compreender os princípios técnicos e funcionais da gestão de instituições, no desenvolvimento dos
princípios fundamentais que as organizam, através do conhecimento do planeamento, dos seus instrumentos e do
planeamento estratégico

 Com o conhecimento de como se processa a comunicação na organização, os papéis desempenhados pelos grupos e
pelos indivíduos, assim como, os modos de comunicação entre estes, será possível compreender a importância da
comunicação interna e da comunicação externa, na estratégia geral da organização

 Pela reflexão sobre o papel das pessoas na organização e as tarefas da gestão de recursos humanos, fica clara a
importância da gestão de recursos humanos.

  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The learning of the organization concept, reflection of the place of the individual, of the various surroundings and
organic, cross-checked with the main currents of thought on organizational management, should allow to understand
what is an organization, how it is structured and how it develops 

 They must understand the technical and functional principles of the management of the institutions, in the
development of the fundamental principles that organize, through knowledge of planning, of their instruments and
strategic planning

 With the knowledge of how is communication in the Organization, the roles played by groups and individuals, as well
as communication modes between these, should allow to understand the importance of internal communication and
external communication, on the general strategy of the Organization 

 By reflection on the role of people in the Organization and the tasks of the human resources management, it stands
clear the importance of human resource management. 

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Ao longo desta unidade curricular deverão ser desenvolvidas reflexões e debates sobre as temáticas em estudo,
através do recurso a artigos científicos e textos vários.

  
Estas tarefas permitirão o desenvolvimento de conhecimentos e competências, sobre as problemáticas
contemporâneas da gestão institucional, fornecendo instrumentos que potenciem a intervenção dos agentes no
“terreno”.

  
Contacto com o professor

 - Assiduidade 20%
 -Participação na análise crítica de textos e temáticas em discussão 30%

 - Trabalho individual de pesquisa e exposição oral da pesquisa 50%
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Throughout this curriculum unit, there shall be developed reflexions and debates on the issues on stake, through
scientific articles and several texts.

  
These tasks will allow the development of knowledge and skills, on the institutional management contemporary
problematic, providing tools that can enhance the agents’ field action.

  
Contact with the teacher 

 - Assiduity 20% 
 - Participation in the critical analysis of texts and topics for discussion 30% 

 - Individual research paper and oral exposition of the research 50% 
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade



curricular.
 No sentido de permitir a compreensão do que é uma organização, como é que esta se estrutura e desenvolve, o

docente recorrerá a uma estratégia mista de apresentação das matérias em estudo. Para tal, será favorecida uma
abordagem que estimule os vários sentidos dos discentes, através do recurso das tecnologias da informação e
comunicação, com o objetivo de captar a sua atenção e interesse intelectual.

 Também será utilizado o clássico método expositivo, essencial para uma correta compreensão dos princípios técnicos
e funcionais da gestão de instituições, no desenvolvimento dos princípios fundamentais que as organizam. O método
expositivo será complementado com diversos exercícios em sala, capazes de estimular a iniciativa dos discentes e
facilitar a sua aprendizagem. No que respeita à explicitação sobre a da comunicação interna e da comunicação
externa, na estratégia geral da organização, os exercícios práticos assumem uma importância particular.

 Também no que respeita à compreensão da gestão de recursos humanos, no processo organizativo da instituição, as
tecnologias da informação e da comunicação, a par dos exercícios práticos realizados em sala, assumem um papel
determinante.

 No final do semestre, os discentes deverão ser capazes de desenvolver um trabalho escrito, em que apliquem os
conhecimentos adquiridos na unidade curricular.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 In order to allow for the understanding of what an organization is, how it is structured and develops, the teacher will
use a mixed strategy of presentation of the material under study. To this end, will be favored an approach that
encourages the various senses of the students, through the use of information and communication technologies, with
the goal of capturing their attention and intellectual interest. 

 Also a classic expository method will be used, which is essential to a correct understanding of the technical and
functional principles of the management of the institutions, in the development of the fundamental principles that
organize it. The expository method will be complemented with several written exercises, able to stimulate initiative of
students and facilitate their learning. As regards the explanation about the internal communication and external
communication, on the general strategy of the Organization, the exercises assume particular importance. 

 Also with regard to the understanding of human resource management, in the organizational process of the institution,
the information and communication technologies, together with the practical exercises held in the room take on a key
role. 

 At the end of the semester, the students should be able to develop a written work, applying the knowledge acquired in
the course unit.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Buchanan, D. & Huczynski, A. (2010). Organizational behaviour: An introductory text (7th ed.). London: Prentice Hall
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 Hambrick, Donal (1981), “Environment, strategy and power within top management teams”, Administrative Science
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Mapa X - Gestão Financeira/Financial Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Gestão Financeira/Financial Management

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ricardo Manuel Viseu Ferreira - 60h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 O principal objetivo será transmitir os conteúdos aos formandos de acordo com as suas necessidades futuras, ou
seja, formar quadros técnicos de Ed S., na vertente de ICJR e de Interv Sócio-Educativa e Gerontologia.

 Para tal, pretende-se estimular no formando a aquisição de conhecimentos por meio da investigação e discussão de
temas na área da Gestão Financeira, levando ao desenvolvimento das suas capacidades e atitudes.

 O formando será incentivado a desenvolver o gosto pela dedução e síntese, de modo a poder elaborar e interpretar
operações contabilísticas e de finanças úteis, não só de gestão corrente mas também de tomada de decisões. Assim,
através de trabalhos de grupo, desenvolver-se-ão igualmente as capacidades de liderança, de interação e de
comunicação entre os formandos.

 A criação de um pensamento estratégico, será igualmente um dos objetivos desta Unidade, procurando a construção
de competências e atitudes teóricas com vista ao desenvolvimento sustentável da Educação Social.

  



 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The main objective of this unit, will pass the contents to the trainees according to their future needs, in other words,
tourism train technical staff in Social Education, the strands Intervention with Children and Youth at Risk and Socio-
Education and Gerontology.

 To this end, we intend to encourage the learner to acquire knowledge through research and discussion of topics in the
area of Financial Management, leading to the development of their skills and attitudes.

 The learner will be encouraged to develop a taste for the deduction and synthesis, in order to prepare and interpret
accounting and financial useful not only for current management, but also decision-making. Thus, through group work,
developing will be also the leadership skills, interaction and communication between learners.

 The creation of strategic thinking, is also one of the objectives of this unit, seeking to build skills and theorical
attitudes to develop sustainable socio-education.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I – PLANEAMENTO E EQUILÍBRIO FINANCEIRO
 1.1 Origem e aplicação de fundos

 1.2 Ponto Crítico de Vendas
 1.3 Cash-Flow e Orçamento de Exploração

 1.4 Planeamento Financeiro a Médio e Longo prazo
 1.4.1 Planos e Orçamentos

 1.4.2 Política Financeira da Empresa
 1.4.3 Fontes de Financiamento da Empresa

 1.4.4 Financiamento e Crescimento
 1.4.5 Equilíbrio Financeiro

 II A RENDIBILIDADE DA EMPRESA
 2.1 Principais conceitos de rendibilidade

 2.2 Rendibilidade da exploração
 2.3 Rendibilidade dos Capitais Próprios

 2.4 Rendibilidade e tesouraria
 2.5 Conceito de viabilidade financeira

 2.6 Rendibilidade e inflação
 III A GESTÃO DA TESOURARIA

 3.1 Conceitos fundamentais. 
 3.2 Necessidades e Recursos Financeiros

 3.3 Relação fundamental da tesouraria
 3.4 Gestão do capital circulante

 3.5 Equilíbrio estrutural da tesouraria
 IV ANÁLISE DE INVESTIMENTOS

 4.1 Plano de desenvolvimento de uma empresa
 4.2 Decisão económica de investimentos

 4.3 Métodos de avaliação da decisão de financiamento de investimentos
  

 
6.2.1.5. Syllabus:

 I - FINANCIAL PLANNING AND BALANCE
 1.1. Source and Application of Funds

 1.2. Critical Point of Sales
 1.3. Cash Flow and Operating Budget

 1.4. The Financial Planning Medium and Long-term
 1.4.1. Plans and Budgets

 1.4.2. The Financial Policy of the Company
 1.4.3. Sources of Financing Company

 1.4.4. Financing and Growth
 1.4.5. Financial balance

 II - THE RETURN OF THE COMPANY
 2.1. Key concepts of profitability

 2.2. The profitability of exploitation
 2.3. Return on Equity

 2.4. Profitability and cash
 2.5. Concept of financial viability

 2.6. The return and inflation
  

III - A TREASURY MANAGEMENT
 3.1. Fundamental concepts. Working Capital

 3.2. Needs and Funding
 3.3. Fundamental relationship treasury

 3.4. Management of working capital
 3.5. Structural balance of cash

 IV - ANALYSIS OF INVESTMENTS
 4.1. Development plan of a company

 4.2. Economic investment decision
 4.3. Methods for evaluating the decision to finance investments

 



 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 No programa desta unidade, é referido o tema “Planeamento e Equilíbrio Financeiro”. Será em torno deste, que se
encontrá a origem e aplicação de fundos, o Ponto Crítico de Vendas, o Cash Flow e o Orçamento de Exploração.

 Partiremos do princípio que uma determinada empresa apresenta um balanço inicial. Para esta análise, será
fundamental uma formação com uma vertente teórica com os formandos.

 Deste modo, e através de um trabalho de grupo, os formandos entrarão na fase de comunicação, interação e decisão
das melhores opções para os problemas que terão de enfrentar.

 Será solicitado aos formandos, sendo um dos principais objectivos desta unidade, a correta interpretação dos rácios
financeiros, através de exemplificações práticas.

 Em seguida, será analisada a rendibilidade da empresa, exploração, capitais próprios e a tesouraria. A Gestão de
Tesouraria, assim como a Análise de Investimentos, a Criação de Valor, Fusões e Aquisições.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 In the program of this unit, is referred the theme "Planning and Financial Equilibrium”. It is around this that will meet
the source and application of funds, Critical Point of Sales, Cash Flow and Operating Budget.

 We will assume that a particular company has an initial balance in December of the year XX. For this analysis, will be
training with a fundamental theorical aspects with the trainees.

 In this way, and through group work, students will enter the phase of communication, interaction and decision of the
best options for the problems they will face.

 You will be asked to trainees, one of the main objectives of this unit, the correct interpretation of financial ratios,
through practical exemplifications.

 Then we will analyze the profitability of the company, exploration, equity and treasury. Treasury Management, as well
as the Investment Analysis, Value Creation, Mergers and Acquisitions.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia de ensino será composta por aulas presenciais.
  

As sessões de ensino teórico serão lecionadas através da exposição teórica dos conteúdos programáticos, discutindo
em seguida os temas abordados.

  
Essas sessões incidirão igualmente na discussão dos temas que se encontram nos conteúdos programáticos, sendo
apresentados casos práticos elucidativos da metodologia de gestão financeira, pretendendo-se desta forma uma
maior motivação por parte dos alunos.

  
A avaliação será contínua, composta por um trabalho de grupo, em sala de aula, com a ponderação de 40% e um teste
final individual, com a ponderação de 50%. A assiduidade e participação terá uma ponderação de 10%. Toda a
avaliação será efectuada em sala de aula.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methodology will consist only in lessons in the classroom.
  

The sessions of theoretical will be taught through theoretical exposition of the contents, then discussing the topics
covered.

  
These sessions shall be included in the discussion of the topics which are in the syllabus and presented illustrative
case studies of financial management methodology, intending thereby a greater motivation among students.

  
The evaluation will be continuous, composed of a group work in the classroom, with a weighting of 40% and a final test
individual, with a weighting of 50%. Attendance and participation will have a weighting of 10%. Any assessment will be
carried out in the classroom.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os objectivos definidos nesta Unidade têm uma componente bastante acentuada do desenvolvimento do raciocínio
mental dos cálculos. Para tal, são fundamentais, depois de aulas de apresentação de conteúdos teóricos, a resolução
de casos práticos.

 Assim, o tipo de aulas a lecionar serão coerentes com os objetivos propostos. Por exemplo, será fundamental que,
depois de apresentadas as principais noções de gestão financeira, os formandos demonstrem capacidade para
comunicar e interagir em grupo, com o intuito de tomar decisões nas diferentes áreas da gestão Financeira.

 Durante as aulas será realizada, por exemplo, a classificação dos movimentos financeiros, sendo apresentado aos
formandos, alguns critérios de decisão e análise financeira.

 Através da tomada de decisões por parte dos futuros quadros técnicos, desenvolver-se-ão as capacidades de
liderança dos mesmos, assim a sua integração na temática da presente Unidade.

 Durante as aulas serão igualmente efectuados alguns trabalhos individuais e de grupo, contruídos alguns exemplos
de operações financeiras, planificação de actividades e apresentação de exercícios efectuados individualmente.

 Sendo assim, será fundamental o método de ensino teórico, por forma a dar cumprimento a todos os objectivos
propostos inicialmente.

 Assim os objetivos propostos são cumpridos e apoiados metodologicamente na sua forma de abordagem ao mesmo
tempo distinta e integradora, tal como acontece com a particularidade de cada ser humano.

 



Aposta-se, claramente, na reflexividade para a compreensão da motivação e da natural entrega que costuma fazer
parte integrante deste tipo de UC, tentando que os alunos venham a utilizá-la nos quotidianos e contextos
profissionais em que se irão mover.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The objectives set in this unit have a very strong component of the development of mental reasoning of the
calculations. For such are fundamental lessons after presentation of theoretical content, the resolution of practical
cases.

 Thus, the type of classes to teach are consistent with those goals. For example, it is essential that, after we present the
main notions financial management, students demonstrate the ability to communicate and interact in groups, in order
to make decisions in different areas of financial management.

 It will be during the classes to be held, for example, the classification of financial movements, being presented to the
trainees, some decision criteria and financial analysis.

 Through the decision-making by future technical staff, will develop the leadership capabilities of themselves, so their
integration into the theme of this unit.

 During the classes will also be made individual and group, constructed some examples of financial operations,
planning of activities and presentation of exercises carried out individually.

 So, is the fundamental the theorical method, in order to comply with all the objectives originally proposed.
 Thus the proposed objectives are met and supported methodologically in their approach while integrating distinct and,

as with the particularity of every human being.
 Bet is, clearly, the reflectivity for the understanding of motivation and natural delivery that usually form an integral part

of this type of Unit, trying to get students will use it in everyday and professional contexts in which they will move.
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Mapa X - Desenho e avaliação de programas/Design and Program Evaluation

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Desenho e avaliação de programas/Design and Program Evaluation

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria João Falcato de Almeida - 60h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Proporcionar formação avançada que permita a concepção, planeamento, implementação, gestão e avaliação de
diferentes tipos de programas de cariz social, através do:

 - Reconhecimento dos princípios inerentes ao planeamento estratégico.
 - Identificação de oportunidades e definição de problemas.

 - Aquisição de competências de diagnóstico, construção de cenários e desenho de programas.
 - Estudo dos principais conceitos, modelos de análise e instrumentos de avaliação de programas. 

 - Planeamento internacional e nacional: onde, quando e como?
 - Operacionalização das aprendizagens através da análise de casos reais pré selecionados para o efeito.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Provide advanced training to enable the development, planning, implementation, management and evaluation of
different types of social nature programs through:

 - Recognition of the principles inherent to strategic planning
 - Identification of opportunities and definition of problems.

 - Acquisition of diagnostic skills, scenario building and program design.
 - Study of the main concepts, analysis models and program evaluation tools.

 - International and national planning: where, when and how?
 - Operationalization of learning through the analysis of real pre-selected cases for this purpose.



 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. O que é e porquê Planear?
 1.1. Principais conceitos de planeamento 

 1.2. A importância do diagnóstico
 1.3. Problemas, territorialidade e agendamento

 2. Decisão: qual o caminho?
 2.1. Ferramentas e técnicas

 2.2. Enquadramento lógico
 2.3. Definição de objetivos e de grupos alvo

 2.4. Responsabilidades e parcerias
 3. Porquê avaliar?

 3.1. Princípios e conceitos de avaliação
 3.2. Ferramentas e técnicas de avaliação
 3.3. Impactos e mudança

 4. Influência internacional: difusão, transferência, convergência ou unicidade?
 5. Existe planeamento em Portugal? 

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. What is it and why Plan?
 1.1. Main concepts of planning

 1.2. The importance of diagnostic
 1.3. Problems, territoriality and scheduling

 2. Decision: which way?
 2.1. Tools and Techniques

 2.2. Logical framework
 2.3. Definition of objectives and target groups

 2.4. Responsibility and partnership
 3. Why evaluate?

 3.1. Principles and concepts of evaluation
 3.2. Assessment tools and techniques

 3.3. Impacts and change
 4. International Influence: dissemination, transfer, convergence or unity?

 5. There is planning in Portugal?
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Considera-se que os conteúdos programáticos estão em coerência com os objectivos da unidade curricular porque:
  Os pontos 1 e 2 concorrem para o objetivo 1

  Os pontos 1 e 2 concorrem para o objetivo 2
  Os pontos 1 e 2 concorrem para o objetivo 3
  O ponto 3 concorre para o objetivo 4

  Os pontos 4 e 5 concorrem para o objetivo 5
  Todos os pontos concorrerão para o objetivo 6

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Points 1 and 2 contribute to the objective 1
 Points 1 and 2 contribute to the objective 2
 Points 1 and 2 contribute to the objective 3
 Point 3 contribute to the objective 4

 Points 4 and 5 contribute to the objective 5
 All points will compete for the goal 6

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A concretização dos objectivos desta unidade curricular faz-se através de aulas teórico-práticas e através do trabalho
pessoal dos alunos.

 Métodos de aprendizagem: 
  Expositiva: Apresentação dos conceitos básicos e das teorias de referência neste domínio.

  Participativa: Espera-se que os mestrandos participem de forma activa nas aulas, através de intervenções que
revelem o conhecimento adquirido através da frequência da UC e que participem em casos e exemplos práticas com
ideias e modelos de operacionalidade.

  Activa: Pretende-se um trabalho continuado com os mestrandos, que durante a semana produzem leituras e reflexão
sobre os temas que lhes serão propostos.

  Trabalho Individual – 60%
  Apresentação do trabalho – 10%

  Participação/Atitude na aula – 30%
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The achievement of the objectives of this course is done through practical classes and through the personal work of
the students.

 



Learning methods:
 Expositive: Presentation of the basic concepts and theories of reference in this field

 Participatory: It is expected that the postgraduate students participate actively in class, through interventions that
reveal the knowledge acquired by the frequency of UC and that participate in cases and examples with practical ideas
and operational models.

 Active: It is intended a continuous work with the Master's students, who during the week produces readings and
reflection on the themes that will be proposed to them.

 Working Individual - 60%
 Presentation of work - 10%

 Participation / attitude in class - 30%
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Considerando que fomenta uma dinâmica inter ativa, de desconstrução, seleção e construção fundamentais para o
enquadramento necessário aos objetivos teórico-práticos, “top-down” e “down-top”, previstos. 

 Destaque-se o objetivo primordial de “concepção, planeamento, implementação, gestão e avaliação de diferentes tipos
de programas de cariz social” que têm por base um conjunto de informação mais macro, que requerem uma
abordagem teórica e o traçar de um caminho concreto, no sentido de ser afunilada a informação pertinente para a
tomada de decisão/opção metodológica no desenho de programas, sendo para esse efeito necessário promover uma
atitude participativa e ativa docente/mestrando/a.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Foments a inter active dynamic, deconstruction, selection and fundamental building necessary for the theoretical and
practical framework of the objectives, "top-down" and "down-top" provided.

 Stand out from the primary objective of "design, planning, implementation, management and evaluation of different
types of social-oriented programs" which are based on a set of more macro information, requiring a theoretical
approach and the outline of a concrete way, to be tapering relevant information for decision making / methodological
option in program design, being necessary for this purpose to promote a participating attitude and active teaching /
graduate student / a.
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Mapa X - Intervenção com crianças e Jovens vítimas de abuso sexual

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Intervenção com crianças e Jovens vítimas de abuso sexual

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Dina Maria Passos Santa Comba Macedo - 60h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 - Compreender o conceito de violência sexual nos seus domínios
 - Identificar os mitos associados à violência sexual

 - Identificar os sinais, sintomas e indicadores de vitimação
 - Reconhecer as consequências do abuso

 - Reconhecer contextos de agressão
 - Compreender estratégias de agressão

 - Distinguir e caracterizar diferentes formas de violência sexual
 - Compreender diferentes abordagens de intervenção familiar

 - Identificar e desenvolver ações preventivas de abuso sexual em crianças e jovens
 - Conhecer as respostas sociais e níveis de ação das entidades de primeira linha

 - Reconhecer a importância da intervenção multidisciplinar
 - Compreender o abuso sexual de crianças e jovens enquanto problema complexo e multidimensional



 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Understand the concept of sexual violence in their fields
 - Identify the myths associated with sexual violence

 - Identify the signs, symptoms and indicators of victimization
 - Recognize the consequences of abuse

 - Recognize aggression contexts
 - Understanding aggression strategies

 - To distinguish and characterize different forms of sexual violence
 - Understanding different approaches to family intervention

 - Identify and develop preventive measures of sexual abuse in children and young
 - Know the social responses and action levels of first-line entities

 - Recognize the importance of multidisciplinary intervention
 - Understanding the sexual abuse of children and young people as a complex and multidimensional problem

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I. A Violência Sexual contra crianças
 1.1. Contextos 

 1.2. Mitos
 II. Crianças e Jovens vítimas de abuso sexual

 2.1. Sinais, sintomas e indicadores de vitimação
 2.2. Consequências 

 III. O agressor
 3.1. Contextos de agressão

 3.2. Estratégias do agressor
 IV. Formas de Violência Sexual

 4.1. Pedofilia
 4.2. Pornografia infantil

 4.3. Tráfico de Crianças para exploração sexual
 4.4. Prostituição Infantil

 4.5. Abuso incestuoso
 V. Intervenção Multidisciplinar

 5.1. Intervenção familiar: a família da criança / jovem vítima
 5.2. Prevenção de abusos sexuais em crianças e jovens 

 5.3. Entidades de primeira linha da ação social no âmbito dos maus tratos
 5.4. Procedimentos das entidades de primeira linha nos maus tratos

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 I. Sexual Violence against children
 1.1. contexts

 1.2. myths
 II. Children and Young victims of sexual abuse

 2.1. Signs, symptoms and indicators of victimization
 2.2. consequences

 III. The attacker
 3.1. Contexts of aggression

 3.2. Aggressor Strategies
 IV. Forms of Sexual Violence

 4.1. pedophilia
 4.2. pornography

 4.3. Child Trafficking for sexual exploitation
 4.4. prostitution

 4.5. incestuous abuse
 V. Multidisciplinary Intervention

 5.1. Family intervention: the child's family / young victim
 5.2. Prevention of sexual abuse in children and young

 5.3. Entities first line of social action within the mistreatment
 5.4. Procedures for first-line entities in abuse

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A presente uc apresenta uma articulação coerente entre os objetivos determinados e os conteúdos programáticos. A
complexidade da intervenção com crianças e jovens vítimas de abuso sexual requer uma abordagem multidimensional
e organizada dos principais conceitos a desenvolver. O programa inicia-se com a compreensão conceito de violência
sexual, a identificação dos mitos para que, posteriormente, em ponto 2, se possa identificar os sinais, sintomas e
indicadores de vitimação, bem como reconhecer as consequências do abuso. Em ponto 3, reconhecem-se os
diferentes contextos e estratégias de agressão. Em ponto 4, aprofundam-se as diferentes formas de violência sexual a
partir da distinção e caracterização de conceitos. Reconhecendo a intervenção multidisciplinar, explora-se em ponto 5
diferentes abordagens de intervenção, identificam-se e desenvolvem-se ações preventivas e conhecem-se as
diferentes respostas sociais e níveis de ação das entidades de primeira linha em violência sexual.

  



 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 This uc presents a consistent way the stated objectives and its contents. The complexity of the intervention with
children and young victims of sexual abuse requires a multidimensional and organized approach to the main concepts
to develop. The program starts with understanding the concept of sexual violence, the identification of myths so that,
later, in point 2, you can identify the signs, symptoms and victimization indicators and recognize the consequences of
abuse. In point 3, are recognized the different contexts and aggression strategies. In section 4, to deepen the different
forms of sexual violence from the distinction and characterization of concepts. Recognizing the multidisciplinary
intervention, explores in point 5 different intervention approaches, identify themselves and develop in preventive
actions and know each other the different social responses and action levels of first-line entities in sexual violence.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A presente uc desenvolve-se de forma dinâmica, privilegiando a permanente articulação entre os conteúdos teóricos e
a análise, discussão e reflexão crítica sobre os diferentes temas. Valoriza-se ainda a complementaridade dos
conceitos abordados com a investigação científica, pelo que promove-se o processo de ensino aprendizagem através
de leituras recomendadas e orientadas face aos temas em estudo. 

  
Critérios de avaliação:

 - Investigação em grupo e exposição oral de um tema previamente definido, seguido de um debate generalizado (30%);
 - Trabalho individual (50%);

 - Intervenção oral e escrita de cada aluno ao longo do semestre (20%).
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 This uc develops dynamically, favoring permanent link between the theoretical contents and the analysis, discussion
and critical reflection on the different themes. Appreciates even the complementarity of the concepts covered in the
scientific research, and therefore promotes the teaching learning process through recommended readings and
oriented face to the issues under study.

  
Evaluation criteria:

 - Group Research and oral presentation of a predetermined theme, followed by a general debate (30%);
 - Individual work (50%);

 - Oral presentations and writing of each student during the semester (20%).
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A concretização dos objetivos definidos para a presente UC é possível graças à metodologia de ensino incrementada
ao longo do semestre. Tratando-se de uma uc com temas extremamente complexos, multidimensionais e emoldurados
por um conjunto de representações emocionais e pessoais, importa determinar uma metodologia que evidencie os
pressupostos técnico-científicos bem como promova a reflexão e análise crítica. Neste sentido, as aulas estão
estruturadas para dotar os estudantes de conhecimentos teóricos e práticos face à sua possível intervenção com
crianças e jovens vítimas de abuso sexual. Assim, e recorrendo à exposição teórica e análise de artigos científicos, é
possível identificar e reconhecer em profundidade os diferentes domínios da violência sexual, tanto ao nível da
identificação de mitos, sinais, sintomas e indicadores mas também no concernente às consequências, contextos e
estratégias de agressão e, ainda, na distinção caracterização das diferentes formas de violência sexual. Relativamente
aos conteúdos centrados na intervenção e a toda a compreensão do fenómeno multidimensional de abuso sexual de
crianças e jovens, complementa-se a exposição teórica e a análise de trabalhos de investigação científica com a
discussão e reflexão crítica em pequenos grupos.

 Os critérios de avaliação selecionados, incrementam o processo de ensino aprendizagem e a concretização dos
objetivos definidos.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The achievement of the objectives set for this UC is possible thanks to the teaching methodology increased
throughout the semester. In the case of a uc with extremely complex issues, multidimensional and framed by a set of
emotional and personal representations is important to determine a methodology that demonstrates the technical-
scientific assumptions and promotes reflection and critical analysis. In this sense, the classes are structured to
provide students with theoretical and practical knowledge in view of their possible intervention with children and
young victims of sexual abuse. Thus, using the theoretical exposition and analysis of scientific papers, it is possible to
identify and recognize in depth the different areas of sexual violence, both in the identification of myths, signs,
symptoms and indicators but also regarding the consequences, contexts and strategies of aggression and also in
distinguishing characteristics of different forms of sexual violence. As far as content focused on intervention and the
entire understanding of the multidimensional phenomenon of sexual abuse of children and young people,
complements the theoretical exposition and analysis of scientific research to the discussion and critical reflection in
small groups.

 The selected evaluation criteria, added to the process of teaching and learning to achieve the defined objectives.
 

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 AmericanPsychiatricAssociation (2002). Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (4ª Ed. – TR).
Lisboa: Climepsi Editores.

 Associação Portuguesa de Apoio à Vitima – APAV (2002). Manual CORE: Para o Atendimento de Crianças Vitimas de
Violência Sexual. Lisboa: Artes Gráficas Simões.

 Canha, J. (2002). A Criança vítima de violência, In Machado, C. & Gonçalves, M. (2002). Violência e vítimas de crimes.



(vol. 2). Coimbra: Quarteto.
 Furniss, T. (1993). Abuso sexual de crianças: Uma abordagem multidisciplinar, manejo, terapia e intervenção legal

integrados. Porto Alegre: Artes Médicas.
 Machado, C. (2002). Abuso sexual de crianças. In Machado (2002). Violência e vítimas de crimes. (vol. 2). Psicologia

Clinica e Psiquiatria, 14, 39-93.
 Magalhães, T. (2002). Maus tratos em crianças e jovens: Guia partico para profissionais. Coleção Saúde e Sociedade,

nº 13. Coimbra: Quarteto.
 Salter, A. (2003). Pedofilia e outras agressões sexuais. Lisboa: Editoria Presença.

 
 

Mapa X - Intervenção Familiar e Prevenção da Maternidade na Adolescência

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Intervenção Familiar e Prevenção da Maternidade na Adolescência

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Marta Cristina Pereira de Almeida Carreira - 60h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não Aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Os alunos deverão:
 • situar historicamente a adolescência;

 • definir o conceito de adolescência e o de sexualidade;
 • conhecer os números da gravidez adolescente em Portugal;

 a) identificar fatores de proteção e fatores de risco da gravidez na adolescência, bem como os riscos emergentes da
ocorrência de uma gravidez nesta fase da vida;

 • Identificar causas da gravidez e maternidade na adolescência
 • Apontar consequências da gravidez e maternidade na adolescência

 • Conhecer programas de prevenção da gravidez e maternidade na adolescência 
 • Ser capazes de identificar os elementos que devem integrar um programa de prevenção de gravidez e maternidade

na adolescência 
 • Conhecer algumas instituições que trabalham com grávidas e mães adolescentes

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Students should:
 • Place historically their adolescences

 • Define the concept of adolescence and sexuality
 • Know the numbers of pregnant adolescents in Portugal

 a) identify protective factors and pregnancy risk factors in adolescence and emerging risks of the occurrence of a
pregnancy at this stage of life;

 • Identify the causes of pregnancy and maternity in adolescence
 • Point the consequences of pregnancy and maternity in adolescence

 • Know the prevention programs of pregnancy and maternity in adolescence
 • Be able to identify the elements that must be included in a pregnancy and maternity prevention program in

adolescence
 • Know some institutions that work with pregnant women and teenage mothers

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Contexto histórico da adolescência;
 • Conceito de adolescência e sua evolução;

 • Conceito de sexualidade
 • Estatísticas da gravidez adolescente em Portugal, num quadro comparativo a nível mundial;

 • Fatores de proteção e fatores de risco da gravidez na adolescência;
 • Riscos da gravidez na adolescência:

 a) psicossociais
 b) biológicos

 • Causas da gravidez/ maternidade na adolescência
 • Consequências da gravidez/maternidade na adolescência

 • Intervenção na gravidez/ maternidade na adolescência;
 • Prevenção da gravidez/ maternidade na adolescência

 a) Projetos de Educação parental
 b) Programas de Educação Sexual

 c) Abstinência de relações sexuais
 d) Programas de prevenção da gravidez na adolescência

 • Instituições que trabalham com grávidas e mães adolescentes

 
6.2.1.5. Syllabus:



Historical context of adolescence;
 • Concept of adolescence and its evolution;

 • sexuality Concept
 • Statistics of teenage pregnancy in Portugal, in a comparative framework worldwide;

 • Protective factors and pregnancy risk factors in adolescence;
 • teenage pregnancy risks:

 a) psychosocial
 b) biological

 • Causes of pregnancy / maternity in adolescence
 • Consequences of pregnancy / maternity in adolescence

 • Intervention in pregnancy / maternity in adolescence;
 • Prevention of pregnancy / maternity in adolescence

 a) Parental Education Projects
 b) Sexual Education Programs
 c) Abstinence from sexual intercourse

 d) pregnancy prevention programs in adolescence
 • Institutions working with pregnant women and teenage mothers

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Esta Unidade Curricular proporcionará aos alunos a compreensão e análise da temática da gravidez e da maternidade
na adolescência, iniciando o estudo pelo conceito de adolescência e a sua evolução histórica através das sociedades.
Os estudantes ficarão ainda a conhecer as estatísticas da gravidez na adolescência em Portugal num quadro de
comparação com outros países. 

 É importante perceber os fatores de proteção e fatores de risco da gravidez na adolescência, bem como as causas e
consequências da gravidez nesta fase da vida humana, para que possam identificar os elementos necessários à
elaboração de um adequado programa de prevenção. Os alunos deverão refletir ainda sobre os riscos da gravidez na
adolescência e na necessidade de prevenção da gravidez e da maternidade na adolescência, analisando alguns dos
programas quer públicos quer privados para este fim.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 This Course will provide students with understanding and analysis of the issue of pregnancy and motherhood in
adolescence, starting the study the concept of adolescence and its historical evolution through the companies.
Students will still know the statistics of teenage pregnancy in Portugal in a comparison chart with other countries.

 It is important to realize protective factors and pregnancy risk factors in adolescence, as well as the causes and
consequences of pregnancy at this stage of life, so they can identify the information needed to produce an adequate
prevention program. Students should also think about the risks of teenage pregnancy and the need to prevent
pregnancy and motherhood in adolescence, analyzing some of the public and private programs either for this purpose.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A unidade curricular será desenvolvida com recurso a aulas teóricas e teórico-práticas, sustentadas na exposição dos
conteúdos programáticos. Durante as aulas serão discutidas as questões mais prementes sobre o tema da gravidez e
maternidade adolescente, quer referindo situações específicas experienciadas em contexto laboral, quer em notícias
disseminadas pelos media, quer pela apresentação de casos em sala de aula. 

 Os formandos serão avaliados pelo seu interesse e participação assertiva em contexto de aula (30%), nos momentos
de discussão e reflexão. A avaliação final consistirá num trabalho individual (70%) com a apresentação de um projeto
de prevenção da gravidez e maternidade na adolescência.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The unit will be developed using the theoretical and theoretical-practical, sustained in the exhibition of the syllabus.
During the classes will be discussed the most pressing issues on the subject of pregnancy and teen motherhood or
referring specific situations experienced in work context, whether on news disseminated by the media or by the
presentation of cases in the classroom.

 Trainees will be evaluated for their interest and assertive participation in class context (30%), in moments of
discussion and reflection. The final evaluation will consist of a single work (70%) with the presentation of a project for
the prevention of pregnancy and maternity in adolescence.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias de ensino adequam-se aos objetivos definidos para esta unidade curricular uma vez que de acordo
com cada objetivo serão aplicados os métodos considerados facilitadores de uma eficaz aquisição de conhecimentos
e competências dos formandos nos diferentes temas do conteúdo programático apresentado.

 Nas aulas teóricas serão abordados essencialmente os temas da definição do conceito de adolescência e a sua
evolução ao longo do tempo, bem como o conceito de sexualidade, e ainda a apresentação das estatísticas
pertinentes para esta temática, sobretudo a nível nacional. Os fatores de risco e de proteção serão apresentados com
o devido enquadramento teórico, estudando ainda as causas e consequências de uma gravidez precoce.

 As aulas teórico-práticas serão essenciais na discussão e análise de diferentes perspetivas/ correntes de prevenção
da gravidez e maternidade na adolescência, com a apresentação de vários programas.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.



The teaching methods adequate for the goals set for this course since according to each objective will be applied the
methods considered facilitators of effective acquisition of knowledge and skills of students in the different themes of
the curriculum presented.

 In the lectures will be addressed essentially the definition of the themes of adolescence and its evolution over time,
and the concept of sexuality and also the presentation of the relevant statistics for this issue, particularly at national
level. Risk and protective factors will be presented with due theoretical framework, still studying the causes and
consequences of early pregnancy.

 The practical classes will be essential in the discussion and analysis of different perspectives / current pregnancy
prevention and adolescent motherhood, with the presentation of various programs.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Correia, M.J., Alves, M. J. (1990) Gravidez na Adolescência: O Nascimento de uma Consulta e de um Programa de
Intervenção.

 Análise Psicológica, VIII, 429-434.
 Pires, R., Pereira, J., Pedrosa, A.& Canavarro, M. (2013) Maternidade Adolescente: Escolha, Aceitação ou Resignação?,

Psicologia, Saúde & Doenças, volume 14 (2), 339 – 347.
 Resolução da Assembleia da República nº 27/2007.

 Sá, E. (2003) A Maternidade e o Bebé, Fim de Século, Lisboa.
 Sampaio, D. (1993) Vozes e Ruídos: Diálogos com Adolescentes, Editorial Caminho, Lisboa.

 
 

Mapa X - Seminários Temáticos/Thematic Seminars

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Seminários Temáticos/Thematic Seminars

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Fernanda Nunes Martins de Carvalho - 60h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não Aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 A UC Seminários Temáticos contribui para a concretização dos objetivos do mestrado em Educação Social. Assim,
pretende promover a aquisição de conhecimento pela via da exploração teórica e debate de matérias contextualizadas
em intervenção com crianças e jovens em risco.

  
Assim sendo, os objetivos gerais são: Proporcionar um contexto/momento de formação mais aprofundado em áreas
específicas da intervenção com crianças e jovens em risco; Envolver o estudante na preparação/exposição/reflexão de
temas relevantes da área da intervenção com crianças e jovens em risco; aprofundar e discutir enquadramentos
teóricos que contribuem para a consolidação do saber profissional; refletir sobre os fundamentos teórico-
metodológicos da intervenção social referente à especialização do mestrado; refletir em torno do papel das políticas
sociais existentes.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The UC Seminars contribute to the achievement of the objectives Master in Social Education. We intend to promote the
acquisition of knowledge by means of theoretical exploration and debate of contextualized materials in intervention
with children and youth at risk.

  
Therefore, the overall objectives are: To provide a context / time to further training in specific areas of intervention with
children and youth at risk; Involve the student in the preparation / exhibition / reflection of relevant topics of the
intervention area with children and youth at risk; deepen and discuss theoretical frameworks that contribute to the
consolidation of professional knowledge; reflect on the theoretical and methodological foundations of social
intervention on the expertise of the master; reflect on the role of existing social policies

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 O programa da UC de Seminários Temáticos visa essencialmente envolver o formando no aprofundamento de áreas
específicas da Intervenção com Crianças e Jovens em Risco, razão pela qual a realização programática não pode
prescindir de intervenções de especialistas vários que desenvolvam e discutam saberes nas diversas problemáticas
estudadas. 
Os Seminários constituem um espaço analítico e reflexivo em torno das opções temáticas dos mestrandos traduzindo
os interesses/problemáticas relacionados com os trabalhos finais que irão desenvolver para obtenção do grau de
mestre 

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 The UC program Seminars intended primarily involve forming on further specific areas of intervention with Children
and Young People at Risk, which is why the programmatic achievement can not do without intervention of several
specialists to develop knowledge and discuss the various problems studied.

 



Seminars are an analytical and reflective space around the themes of options masters translating the interests / issues
related to the final work that will develop to obtain a master's degree

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Tendo em conta os objetivos delineados, os temas a discutir no âmbito dos Seminários Temáticos permitem não
apenas consolidar conhecimentos, mas sobretudo, reposicionar leituras, (des)construir conceitos e criar as bases
para um posicionamento crítico na área da intervenção com crianças e jovens em risco . Os eixos identificados
constituem linhas genéricas de temas que poderão produzir um espaço para o desenvolvimento de competências
analítico-reflexivas na área da intervenção com crianças e jovens em risco. 

 Cada tema será trabalhado sob orientação do docente e com a participação de investigadores, profissionais e
especialistas considerados de referência na área. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Having regard to the issues outlined, the themes to discuss under Seminars allow not only to consolidate knowledge,
but above all, reposition readings, (de) construct concepts and lay the foundations for a critical attitude in the area of
intervention with children and youth at risk . The identified axes are generic lines of topics which could produce a
space for the development of analytical and reflective skills in intervention with children and youth at risk.

 Each theme will be working under the guidance of teachers and with the participation of researchers, professionals
and considered reference experts.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Os Seminário contarão com a colaboração de docentes, investigadores, especialistas de modo a assegurar a partilha
de conhecimentos, experiências ou projetos em que se encontrem envolvidos. A metodologia a utilizar será,
sobretudo, expositiva complementada com tempos de debate entre alunos e convidado.

  
Avaliação: Preenchimento de fichas de reflexão/avaliação sobre 5 temas à escolha do aluno (20% cada)

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The seminars will feature the collaboration of teachers, researchers, experts in order to ensure the sharing of
knowledge, experiences or projects in which they are involved. The methodology used will be mainly expository
complemented with times of debate among students and guest.

  
Assessment: Fill Reflection Papers / review of five themes chosen by the student (20% each)

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A organização do corpo de palestrantes detentores de diferentes perspetivas teóricas e de experiências, de
investigação ou de prática profissional, é potencialmente geradora de debates mais consistentes e abertos
relativamente às grandes questões a analisar. 
As sessões de orientação tutorial visam fundamentalmente o apoio e acompanhamento dos alunos, individualmente
ou em grupo. 

 Em termos gerais, as sessões de orientação tutorial levam a cabo um conjunto de funções como: Orientar os
estudantes, prestando-lhes apoio na resolução dos problemas relacionadas com a U.C. e com o seu percurso
formativo; Orientar os estudantes em questões relacionadas com os trabalhos e as metodologias mais adequadas
para a sua concretização

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The organization of the body holders speakers from different theoretical perspectives and experiences, research or
professional practice, the potential to cause more consistent and open discussions on the major issues to be
considered.

 The sessions of tutorials mainly aimed at supporting and monitoring of students, individually or in groups.
 Overall, tutorial sessions carry out a range of functions such as: Guide the students, providing them with support in

solving problems related to UC and with their training; Guide students on issues related to the work and the most
appropriate methodologies for their achievement

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Não aplicável.

 

Mapa X - Seminário de Investigação e Intervenção Especializada

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Seminário de Investigação e Intervenção Especializada

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carla Isabel Mota Carvalho - 60h



 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não Aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 A UC tem como objetivos:
 Proporcionar novos conhecimentos que permitam aos mestrandos em educação social poderem realizar o trabalho

final de mestrad; Contribuir para o aprofundamento de questões epistemológicas e metodológicas pertinentes para os
diferentes tipos de trabalhos finais que os mestrandos se encontram a realizar;Contribuir para a resolução de
problemas, numa tentativa de indagar e procurar respostas às diversas questões com que os mestrandos se
confrontam de modo a que compreendam e executam as tarefas necessárias para realizarem com sucesso o trabalho
que irão defender para obtenção do grau de mestre.

 Competências:
 Esta UC deverá contribuir para o desenvolvimento de competências que privilegiem a participação, comunicação,

tomada de consciência dos problemas e a assunção de responsabilidades, no sentido que os mestrandos aprendam a
conhecer e a intervir sobre os públicos-alvo de estudo, integrando todos os conhecimentos adquiridos no ano
anterior.

  
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 UC Research seminar aims to:
 Provide new knowledge that will enable masters in social education can make the final work of master; Contribute to

the deepening of epistemological and methodological issues relevant to the different types of end jobs that masters
are to be undertaken; Contribute to the resolution of problems in an attempt to ask and seek answers to the various
questions that Master's students face so that they understand and perform the tasks necessary to successfully carry
out the work that will defend to obtain a master's degree.

 skills:
 This course should contribute to the development of skills that emphasize participation, communication, awareness of

the problems and the assumption of responsibilities in the sense that the postgraduate students learn to know and to
act on the target audiences of study, integrating all knowledge acquired in the previous year.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

  
 
1. Apresentação das normas formais de trabalhos de investigação 

  
2. Apresentação das diferentes tipologia dos trabalhos, de defesa final, para obtenção do grau de mestre

  
3. Apresentação de questões epistemológicas e metodológicas de investigação que serão selecionadas tendo em
conta a natureza dos trabalhos que os mestrandos se encontram a realizar.

  
4. Análise de dados: Método Quantitativo; Método Qualitativo

  
5. Apresentação e discussão crítica dos enquadramentos teóricos e dos quadros conceptuais dos trabalhos em curso.

  
6. Conteúdos abordados de acordo com as necessidades expressas pelos mestrandos

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Presentation of formal research Standards
  

2. Presentation of the different type of work, the final defense, to obtain a master's degree
  

3. Presentation of epistemological and methodological research questions that will be selected taking into account the
nature of the work that the postgraduate students are to perform.

  
4. Análise data: Quantitative Method; Qualitative method

  
5. Presentation and critical discussion of theoretical frameworks and conceptual frameworks of ongoing work.

  
6. Contents addressed according to the needs expressed by masters

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que decorrerão com
sessões dedicadas aos diversos tipos de trabalho, metodologias e instrumentos próprios.

  
Assim para a concretização do 1º objetivo teremos o ponto 1 e 2 do programa

  
Para a concretização do 2º objetivo termos o ponto 3 e 4 do programa

  



Para a concretização do objetivo 3 teremos o ponto 5 do programa
  

Para a concretização de todos os objetivos teremos o ponto 6
 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The contents are consistent with the objectives of the course as it will take place with sessions dedicated to the
different types of work, methodologies and instruments themselves.

  
Thus to achieve the goal we have 1 point 1 and 2 of the program

  
In carrying out the 2nd goal under point 3 and 4 of program

  
To achieve the goal we have 3 point 5 of the program

  
For the realization of the goals we point 6

  
 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O seminário de investigação consistirá no debate de artigos, casos concretos, sendo algumas aulas dedicadas à
apresentação, pelos mestrandos, dos enquadramentos teóricos, quadros conceptuais e atividades desenvolvidas,
consoante os trabalhos que se encontram a realizar.

  
A avaliação terá por base os seguintes critérios:

 Presença nas aulas e discussão dos temas abordados – 20%
 Presença nas sessões de métodos qualitativos e quantitativos 30%, 

 Apresentação de um relatório de progresso – 50%
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The research seminar will be to debate articles, specific cases, some lessons devoted to the presentation, by Master's
students, the theoretical frameworks, conceptual frameworks and activities developed, depending on the jobs that are
to be carried out.

  
The evaluation will be based on the following criteria:

 Class attendance and discussion of themes - 20%
 Attendance at sessions of qualitative and quantitative methods 30%

 Presentation of a progress report - 50%
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Dado tratar-se de um seminário do 2º ano de mestrado , nesta fase mais do que avaliar competências e
conhecimentos, pretende-se contribuir para o enriquecimento do trabalho em curso pelos mestrandos. 

  
Os trabalhos a realizar na sala de aula têm por principal finalidade ajudar à realização do trabalho em curso, assim ao
longo do semestre desenvolver-se-ão diferentes atividades com recurso a estratégias diferenciadas, tendo por base
um processo de ensino/aprendizagem de cariz construtivista. Daí que se privilegiem as metodologias dialógicas e
participativas. 

  
Esta unidade curricular contará com especialistas nas áreas dos métodos qualitativos e métodos qualitativos com a
aprendizagem e monitorização de programas apropriados como o SPSS e MAXQDA. Estas sessões visam igualmente
uma colaboração e parceria interdepartamental com outros mestrados leccionados no ISCE

  
As aulas poderão ser com a totalidade dos alunos ou em pequenos grupos, quer por tipologias de trabalho quer por
áreas de investigação/intervenção para discussão, reflexão de situações experienciadas pelos alunos que se
encontram quer em estágio quer os que estão a realizar trabalhos de dissertação ou projetos de intervenção. A
presença dos orientadores será uma constante ao longo do semestre, no sentido de haver uma coordenação de
trabalho deste, dos mestrandos e o docente da Unidade Curricular. 

  
As sessões de orientação tutorial visam fundamentalmente o apoio e acompanhamento dos mestrandos,
individualmente. Em termos gerais, as sessões de orientação tutorial levam a cabo um conjunto de funções como:
Orientar os mestrandos, prestando-lhes apoio na resolução dos problemas relacionadas com a U.C. e com o seu
percurso formativo; Orientar os mestrandos em questões relacionadas com os trabalhos e as metodologias mais
adequadas para a sua concretização

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Since this is a seminar of the 2nd year Master at this stage more than assessing skills and knowledge, we intend to
contribute to the enrichment of the ongoing work by Master's students

  
The work to be done in the classroom are mainly intended to help the completion of the work in progress, and develop
throughout the semester will be different activities using different strategies, based on a teaching / learning-oriented
constructivist . Hence placing an emphasis dialogic and participatory methodologies.



 
This course will feature experts in the fields of qualitative methods and qualitative methods with learning and
monitoring of appropriate programs such as SPSS and MAXQDA. These sessions also aim to interdepartmental
collaboration and partnership with other taught Masters in ISCE

  
Classes can be with all students or in small groups, either by work types or by areas of research / intervention for
discussion, reflection situations experienced by students who are either in period or those who are conducting
dissertation papers or intervention projects. The presence of the guiding will be a constant throughout the semester in
order to be a work of coordinating this, the master and the teacher of the course.

  
The sessions of tutorials mainly aimed at supporting and monitoring of postgraduate students individually. Overall,
tutorial sessions carry out a range of functions such as: Guide the masters, and give support in solving problems
related to UC and with their training; Guide Master's students on issues related to the work and the most appropriate
methodologies for their achievement

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Bardin, L. (2000). Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70
 Bryman, A. (2007). Barriers to Integrating Quantitative and Qualitative Research, Journal of Mixed Methods Research, 1

(8), 8-22.
 Cervo, A & Bervian, P. (2002). A. Metodologia Científica. S. Paulo: Prentice Hall.

 Flick, U. (2005), Métodos Qualitativos na Investigação Científica, ( 2.ª ed.), Lisboa: Monitor.
 Ghiglione, R. & Matalon, B. (1993). O Inquérito – Teoria e Prática. Lisboa: Celta Editora

 Sampieri, R.; ColladoC.; Lucio, B. (2006).. Metodologia de Pesquisa. S. Paulo: McGraw-Hill
 Stake, R. (2009). A Arte da Investigação com Estudos de Caso (2.ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian

 Yin, R.K (2005). Estudo de caso: planejamento e métodos. (3. ed.). Porto Alegre: Bookman
 

 

Mapa X - Estágio/Stage

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Estágio/Stage

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula Leitão - 20h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Filipa Veríssimo Coelhoso - 20h
 Carla Isabel Mota Carvalho - 20h

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 De acordo com os conteúdos programáticos a desenvolver nesta u.c., os estudantes no final do semestre deverão ser
capazes de:

  
- Caracterizar realidades sociais. 

 - Conceber diagnósticos sociais.
 - Identificar problemas sociais.

 - Utilizar metodologias de intervenção socioeducativa.
 - Identificar, conhecer e utilizar redes de apoio social.

 - Conceber, desenvolver e avaliar projetos de intervenção socioeducativa.
 - Conhecer diferentes formas de lidar com situações de conflito.

 - Ser autónomo e facilitar a comunicação.
 - Facilitar a integração social.

 - Integrar-se em equipas multidisciplinares.
 - Aceitar e respeitar a diversidade.

 - Articular saberes de diferentes áreas disciplinares. 
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 According to the syllabus to develop this uc, students at the end of the semester will be able to:
 To characterize social realities.

 - Design social diagnostics.
 - Identify social problems.

 - Use methodologies socio intervention.
 - Identify, understand and use social support networks.

 - Design, develop and evaluate socio-educational intervention projects.
 - Know different ways of dealing with conflict situations.

 - Being autonomous and facilitate communication.
 - Supporting the social integration.

 - Integrate in multidisciplinary teams.
 - Accept and respect diversity.

 - Articulate knowledge from different disciplines.



 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Clarificação das motivações subjacentes à escolha do contexto de Estágio:
 2. Caracterização da instituição/serviço onde se realiza o Estágio:

 Administrativo, organizacional e estrutural;
 Finalidades educativas e sectores de atividades;

 População;
 Recursos humanos e materiais;

 3. Adaptação à dinâmica institucional:
 Identificação/definição da sua área de integração profissional;

 Conhecer e dar a conhecer o seu lugar na equipa profissional;
 4. Desenvolvimento do Projeto Individual de Formação

 Auto-avaliação em termos de competências pessoais e sociais;
 5. Desenvolvimento do Projeto de Estágio – programação da investigação e da intervenção

 Enunciação de objetivos;
 Seleção das estratégias;

 Recursos;
 Avaliação.
 6. Elaboração do relatório e realização da avaliação

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Clarification of the reasons behind the choice of the context of Stage:
 2. Characterization of the institution / service home of the Stage:

 Administrative, organizational and structural;
 Educational purposes and business sectors;
 Population;

 Human and material resources;
 3. Adapting the institutional dynamics:

 Identification / definition of their area of professional integration;
 Meet and get to know their place in the professional staff;

 4. Individual Project Development Training
 Self-evaluation in terms of personal and social skills;

 5. Project Development Internship - programming of research and intervention
 Statement of objectives;

 Selection of strategies;
 resources;

 Evaluation.
 6. Report and conducting the evaluation

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Com esta uc pretende-se que os alunos escolham o seu local de estágio a partir dos seus interesses e motivações, e o
caraterizem de forma aprofundada.Procura-se também que realizam a sua integração e adaptação ao contexto
institucional selecionado.Desta forma, os mestrandos em educação social estabelecem relações interpessoais com
diferentes grupos organizacionais, no sentido de caraterizar os grupos de profissionais existentes, as suas funções e
papeis, bem como os grupos alvo e as suas problemáticas.Assim sendo, os estudantes irão conceber um diagnóstico
devidamente fundamentado que conduz à elaboração de um projeto de intervenção socioeducativo adequado à
realidade social escolhida.Emerge também do programa e da prática desenvolvida a necessidade de desenvolverem a
sua autonomia profissional, sempre orientada, comunicando e agindo de forma assertiva, integrando-se em equipas
multidisciplinares e articulando os conhecimentos adquiridos em diferentes áreas disciplinares.

  
 
 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 With this uc wants students to choose their training camp from their interests and motivations, and the caraterizem in
depth. It searches also performing their integration and adaptation to selected institutional context. Thus, social
education students establish interpersonal relationships with different organizational groups in order to characterize
the existing professional groups, their functions and roles, as well as the target groups and their problems. Therefore,
students will design a diagnosis reasoned that lead to the establishment of a socio-educational intervention project
appropriate to the chosen social reality. Also emerges from the program and developed practice the need to develop
their professional autonomy, always oriented, communicating and acting assertively, integrating in multidisciplinary
teams and articulating the knowledge acquired in different disciplines

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

  
Nesta unidade curricular as metodologias de ensino são as seguintes:

  
- Contacto com o local de estágio, demonstrando capacidade de observar, analisar, descrever, intervir, avaliar e refletir
sobre a realidade social escolhida (diário de bordo) – 20% 

  
- Conceção de um projeto de intervenção socioeducativo devidamente fundamentado num diagnóstico elaborado –
20%

  
- Elaboração do relatório de estágio final – 50%

  
- Reuniões com o orientador de estágio no local (ficha informativa) – 10%

  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 In this course the teaching methodologies are as follows:
  

- Contact with the internship location, demonstrating ability to observe, analyze, describe, act, evaluate and reflect on
the chosen social reality (logbook) - 20%

  
- Design of a socio-educational intervention project reasoned an elaborate diagnosis - 20%

  
- The final stage of report preparation - 50%

  
- Meetings with the training supervisor on site (fact sheet) - 10%

 



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 De forma a garantir o cumprimento dos objetivos da unidade curricular torna-se importante que os estudantes dos
mestrados em educação social escolham um contexto de estágio que corresponda às suas motivações e interesses
pessoais, com vista a garantir a aquisição das competências teóricas e científicas próprias do perfil de competências
deste trabalhador social . Assim, e em complementaridade com a colocação em contexto, existem momentos de
observação e também reuniões com os orientadores no local de acolhimento que facilitam e promovem a reflexão em
torno da análise e descrição dos diversos contextos em que estes estudantes se encontram inseridos, bem como dos
grupos com quem vão intervir, para que posteriormente consigam elaborar um diagnóstico concreto que lhes permita
desenhar um projeto de intervenção, recorrendo para tal à investigação ação.

 Os critérios de avaliação selecionados contribuem para a organização e sistematização dos conteúdos adquiridos ao
longo da formação, fomentando o conhecimento interdisciplinar e a sua relação com a realidade social.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 In order to ensure compliance with the objectives of the course becomes important for students of master's degrees in
social education choose an internship context that matches their motivations and interests in order to ensure the
acquisition of own theoretical and scientific skills of competence profile of this social worker. Thus, in
complementarity with the putting into context, there are moments of observation and also meetings with the
supervisors on the local host that facilitate and promote reflection on the analysis and description of the various
contexts in which these students are inserted and groups who will intervene, so they can later draw up a specific
diagnosis, enabling them to draw an intervention project, using for this research action.

 The selected evaluation criteria contribute to the organization and systematization of knowledge acquired during the
training, fostering interdisciplinary knowledge and its relationship to social reality.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Carreras, J. S. & Molina, J. G. (2006). Pedagogia Social. Pensar la educación social como professión. Madrid: Alianza
Editorial

 Coutinho, C. P; Sousa, A.; Dias, A; Bessa, F.; Ferreira, M. J. & Vieira, S. (2009).Investigação-Acção: Metodologia
preferencial nas práticas educativas. Revista Psicologia, Educação e Cultura, Vol. XIII, nº2, Dezembro.

 Chopart, J. (2006). Os novos desafios do trabalho Social. Dinâmicas de um campo profissional. Porto: Porto Editora
 Esteban, J. (1999). Educación social especializada. Barcelona: Ariel Educación

 Guijarro, E; Velázquez. (2002). Métodos de Investigación en educación social. Madrid: Uned. Universidad Nacional de
Educacion a Distancia

 Robertis, C. (2011). Metodologia da intervenção em trabalho social. Porto: Porto Editora
 Serrano, G. (2010). Elaboração de projetos sociais. Porto: Porto Editora

 Weber, P. (2011). Dinâmicas e práticas do trabalhador social. Porto: Porto Editora
 

 

Mapa X - O envelhecimento e o Idoso

6.2.1.1. Unidade curricular:
 O envelhecimento e o Idoso

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria João Falcato de Almeida - 60 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não Aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Através desta u.c. pretende-se que o diplomado adquira bases conceptuais acerca do fenómeno do envelhecimento,
reconhecendo os diferentes conceitos demográficos e individuais que contribuem para o seu aumento e que faça uma
abordagem biopsicossocial do mesmo. 

 Objectivos: 
 Enquadrar conceptualmente o processo de envelhecimento e a velhice; Conhecer as alterações decorrentes do

processo de envelhecimento; Conhecer o processo de envelhecimento individual e coletivo; Conhecer o processo de
envelhecimento ativo; Enquadrar as medidas de proteção às pessoas idosas no contexto das políticas sociais e de
saúde atuais;Conhecer novos modelos de intervenção face ao fenómeno do envelhecimento; Promover bases
conceptuais, possibilitando um contacto com a praxis que favoreça e disponibilize ao futuro formando uma correta e
eficaz intervenção junto da população idosa.

  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Through this U.C. it is intended that the graduate acquires conceptual bases about the aging phenomenon, recognizing
the different demographic and individual concepts that contribute to its increase and to make a biopsychosocial
approach it.

 objectives:
 Conceptually frame the process of aging and old age; Knowing the changes resulting from the aging process;



Knowing the individual and collective aging process; Knowing the active aging process; Framing the security
measures for the elderly in the context of current social and health policies; Meet new intervention models against the
aging phenomenon; Promote conceptual bases, allowing a contact with the praxis that favors and make available to
future forming a correct and effective intervention in the elderly population.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Os conteúdos programáticos revestem as diferentes dimensões do fenómeno do envelhecimento e da longevidade,
evidenciando os aspetos fundamentais à especialização técnica e aquisição de competências distinguíveis ao longo
da sua praxis, capacitando-o para gestão, administração e organização de serviços e equipamentos.

 Ao longo da UC abordar-se-ão essencialmente os seguintes mayor temas:
 1) Introdução ao processo de envelhecimento e à velhice 

 2) O papel da pessoa idosa na sociedade 
 3) Políticas sociais atuais para as pessoas idosas 

 4) Estratégias de Intervenção e Redes de Apoio

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The contents are of the different dimensions of the phenomenon of aging and longevity, highlighting the fundamental
aspects of technical expertise and acquire distinguishable skills throughout their praxis, enabling it to management,
administration and organization of services and facilities.

 Along the UC address will be essentially the mayor following topics:
 1) Introduction to the aging process and old age

 2) The role of older people in society
 3) Current social policies for the elderly

 4) Intervention Strategies and Network Support

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

  
 
Considera-se que os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular porque:

 • O ponto 1 concorre para os objetivos 1 e 2
 • O ponto 2 concorre para os objetivos 1, 2 e 3

 • O ponto 3 concorre para os objetivos 3 e 4
 • O ponto 4 concorre para os objetivos 5 e 6
 • Todos os pontos concorrem para o objetivo 7

  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

  
It is considered that the program contents are consistent with the objectives of the course because:

 • Point 1 contributes to the objectives 1 and 2
 • Point 2 contributes to the objectives 1, 2 and 3

 • Point 3 contributes to the goals 3 and 4
 • Point 4 contributes to the goals 5 and 6
 • All points contribute to the goal 7

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

  
Métodologias de ensino: 

 - Expositiva: Apresentação dos conceitos básicos e das teorias de referência neste domínio de forma expositiva.
 - Participativa: Espera-se que os mestrandos participem de forma ativa nas aulas, através de intervenções que revelem

o conhecimento adquirido através da frequência da UC e que participem em casos e exemplos práticas com ideias.
 - Ativa: Pretende-se um trabalho continuado com os mestrandos, através de leituras, visionamento de vídeos para e

reflexão sobre os temas que lhes serão propostos.
  

A avaliação final da UC resulta da ponderação média de:
 - Trabalho Individual – 60%

 - Apresentação do trabalho – 10%
 - Participação/Atitude na aula – 30%

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Teaching methodologies:
   - Expository: Presentation of the basic concepts and theories of reference in this field of expository.

   - Participatory: It is expected that the postgraduate students participate actively in class, through interventions that
reveal the knowledge gained by attending UC and participating in cases and practical examples with ideas.

   - Active: The aim is to continued work with the masters, through reading, watching videos and for reflection on the
themes that will be proposed to them.

  
The final evaluation of the results from the UC average weighting:

   - Individual work - 60%



  - Presentation of the work - 10%
   - Participation / attitude in class - 30%

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

  
A concretização dos objetivos desta unidade curricular faz-se através de aulas teórico-práticas e através do trabalho
pessoal dos alunos. Perspetiva-se que, cada sessão compreenda o enquadramento do tema por parte do docente e o
debate/reflexão dos mestrandos relacionado com o mesmo.

  
Existe coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular considerando que fomenta uma
dinâmica inter ativa, de desconstrução, seleção e construção fundamentais para o enquadramento necessário aos
objetivos teórico-práticos, “top-down” e “down-top”, previstos. 

 Metodologicamente, e de modo sequencial, a docente começará por enquadrar cada tema que servirá, assim, para
lançar propostas de trabalho em grupo, a partir de documentos escritos ou em suporte digital.

 A docente acompanhará e apoiará esta dinâmica, através da exposição e lançamento de temas, mas também apoiando
na interpretação e análise dos assuntos abordados ou através da disponibilização de informação complementar.

  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

  
 
Achieving the goals of this course is done through practical classes and through the personal work of the students. If
that perspective, each session understand the theme of the framework for the teacher and the debate / reflection of
related masters with it.

  
The consistency of teaching methodologies with the objectives of the course considering that fosters a dynamic inter
active, deconstruction, selection and fundamental building the necessary framework for the theoretical and practical
objectives, "top-down" and "down-top", provided .

 Methodologically, and sequentially, the teacher will begin by framing each theme that will serve thus to launch
proposals for work in groups, from written documents or in digital form.

 The teacher will follow and support this dynamic, through exposure and release issues, but also supporting the
interpretation and analysis of the subjects or by providing additional information.

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Di Rosa, M., Kofahl, C., McKee, K., Bień, B., Lamura, G., Prouskas, C., Döhner, H. & Mnich, E. (2011). A typology of
 caregiving situations and service use in family cares of older people in six European countries: The EUROFAMCARE

 study. GeroPsych, 24, 5-18.
 Berger, L. & Mailloux, P.(1995).Pessoas Idosas: Uma Abordagem Global.Lisboa: Lusodidacta

 Dias, J.A.; Arreguy-SenaII, C.; PintoIII, P. F. ; Carnevale de SouzaI L. (2011). Ser idoso e o processo do envelhecimento:
saúde percebida. Esc. Anna Nery vol.15 no.2 Rio de Janeiro.

 Fernández-Ballesteros, R. (2009). Envejecimiento activo. Contribuciones de la Psicología. Madrid: Ediciones Pirámide.
 Fonseca, A. (2004).O Envelhecimento. Uma Abordagem psicológica.Lisboa:Universidade Católica Editora. 

 Paúl, C. & Fonseca, A. (Org.). (2005). Envelhecer em Portugal.Lisboa:Climepsi Editores.
 Saldanha, H. (2009) – Bem viver para bem envelhecer: Um desafio à Gerontologia e à Geriatria. Lisboa,

 Lidel

 

Mapa X - Relação de Ajuda e Intervenção Socioeducativa

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Relação de Ajuda e Intervenção Socioeducativa

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Cesarina Neves Moreira Marques - 60 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não Aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

  
1. Munir os/as alunos/as de um quadro conceptual bem estruturado sobre a relação de ajuda para uma intervenção
fundamentada;

  
2. Aprofundar competências de análise e de reflexão crítica para a melhoria da prática sócio educativa;

  
3. Apreender e desenvolver competências relacionais e comunicacionais, facilitadoras de uma intervenção sócio-
educativa especializada num relação de ajuda;

  



4. Entender a multidimensionalidade da relação de ajuda e o papel do educador social como counseller;
  

5. Conceber projetos para realidades ou contextos específicos.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

  
1. Provide the students a conceptual framework about aid relationships for a reasoned practice;

  
2. Develop skills of analysis and critical reflection on the improvement of social education practice;

  
3. Learn and develop relational and communicational skills, able to facilitate socio-educational practice on aid
relationships;

  
4. Understand the multidimensionality of aid relationships and the role of the social educator as a counsellor;

  
5. Conceive projects for specific realities or contexts.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

  
1. CONCEITO (S) E SUA EVOLUÇÃO – RELAÇÃO DE AJUDA EM INTERVENÇÃO SOCIAL;

  
2. OBJETIVO (S) e CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS DA RELAÇÃO DE AJUDA;

  
3. A REALIDADE SOCIAL / CONTEXTOS – PERTINÊNCIA E OPORTUNIDADE(S) DA RELAÇÃO DE AJUDA;

  
4. MULTIDIMENSIONALIDADE DA AÇÃO SOCIOEDUCATIVA: APRENDER A CONHECER; APRENDER A FAZER,
APRENDER A SER E APRENDER A (CON)VIVER – O EDUCADOR SOCIAL COMO COUNSELLOR;

  
5. FATORES INFLUENCIADORES DA RELAÇÃO DE AJUDA;

  
6. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS - Teorias Enquadradoras, Modelos de Intervenção e Atitudes
Relacionais;

  
7. PRINCIPIOS – A Técnica, a Ética, a Deontologia e a Humanitude (abordagem centrada na PESSOA).

  

 
6.2.1.5. Syllabus:

  
 
1. CONCEPT AND ITS EVOLUTION – THE AID RELATIONSHIP IN SOCIAL PRACTICE;

  
2. OBJECTIVE (S) AND MAIN FEATURES OF AID RELATIONSHIP;

  
3. THE SOCIAL REALITY / CONTEXTS - RELEVANCE AND OPPORTUNITY (S) OF AID RELATIONSHIP;

  
4. MULTIDIMENSIONALITY OF SOCIO-EDUCATIONAL PRACTICE: LEARNING TO KNOW; LEARNING TO DO, LEARNING
TO BE AND LEARNING TO BE TOGETHER – THE SOCIAL EDUCATOR AS COUNSELLOR;

  
5. INFLUENCING FACTORS ON AID RELATIONSHIP; 
 
6. THEORETIC AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS - Main Theories, Practice Models and Relational Attitude; 
 
7. PRINCIPLES – Technique, Ethics, Deontology and “Humanitude” (Person-centered approach)

  

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

  
O objetivo 1. será atingido pelos conteúdos: “Fundamentos teórico-metodológicos - teorias enquadradoras”;
“Conceito (s) e sua evolução – relação de ajuda em intervenção social”; “objetivo(s) e caraterísticas principais da
relação de ajuda”;

  
O objectivo 2. será atingido através da leitura, análise e discussão de exercícios práticos baseados em casos fictícios,
onde serão debatidos os “Fatores influenciadores da relação de ajuda”;

  
O objetivo 3. será atingido quando se estudarem os “Modelos de intervenção” e os “Principios – a técnica, a ética, a
deontologia e a humanitude”.

  
O objetivo 4. é coerente com os tópicos programáticos: “Multidimensionalidade da ação socioeducativa: aprender a
conhecer; aprender a fazer, aprender a ser e aprender a (con)viver – o educador social como counsellor” e “A
realidade social / contextos – pertinência e oportunidade(s) da relação de ajuda”;

 



 
O objetivo 5. visa a aplicação de todos os conteúdos programaticos.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

  
 
The goal 1. will be achieved by content: "Theoretical and methodological fundamentals theories"; "Concept (s) and
their evolution – the aid relationship on social intervention"; "Goals and main features of aid relationship” ;

  
The goal 2. will be achieved by reading, analysis and discussion of practical exercises, based on fictitious cases,
where it will be discussed the Influencing factors on aid relationship

  
The goal 3. will be achieved studying the "Intervention Models" and the "Principles – technique, ethics, deontology and
Humanitude (person-centered approach)

  
The goal 4. is consistent with the syllabus: "Multidimensionality of socio-educational action: learning to know; learning
to do, learning to be and learning to (con) live – the social educator as counsellor "and" social reality/contexts-
relevance and opportunity (s) of aid relationship ";

  
The goal 5. intends to apply all the syllabus.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

  
METODOLOGIA:

 Método expositivo e ativo, com recurso a técnicas como "brainstorming", discussão de casos, visionamento de
filmes/documentários e consequente reflexão.

  
Recurso a convidados

  
AVALIAÇÃO:

 Trabalho escrito – individual - sobre relação de ajuda: um estudo de caso. 
  

Partindo de um caso prático fictício, a disponibilizar pela docente, pretende-se:
 1. Identificação de pontos fortes e fracos da relação de ajuda apresentada (e respetiva justificação)

 2. Ensaio de diálogo alternativo nos pontos identificados como fracos, de modo a construir uma verdadeira relação
empática

 3. Construção do Plano de Ajuda subsequente:
 3.1 Objetivo Geral

 3.2 Identificação de necessidades – domínios de intervenção
 3.3 Objetivos específicos a atingir

 3.4 Recursos a utilizar
 3.5 Ações a desenvolver

 3.6 Cronograma
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

  
METHODOLOGY:

 Expository and active methods, using techniques such as: "brainstorming", discussion of cases, watching
films/documentaries and consequent reflection

  
Seminars by experts. 

  
EVALUATION: 

 Individual written work about help relationship: a case study.
  

Starting from a fictional case study, available by the teacher, it is intended: 
 1. To identify strengths and weaknesses of aid relationship presented (and its justification);

 2. To construct a new dialog, where weak points were identified, in order to build a truly empathetic relationship
 3. To construct an Aid Plan: 

 3.1 General Objective/Aim
 3.2 Identification of needs – intervention areas 

 3.3 Specific objectives to achieve
 3.3 Resources

 3.4 Activities to be developed
 3.6 Schedule

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

  
Munir os/as alunos/as de um quadro concetual bem estruturado sobre a relação de ajuda para uma intervenção
fundamentada (objetivo1) implica uso de metodologia expositiva para esplanação das principais teorias



enquadradoras em simultâneo com apresentação de exemplos praticos e intervenções de convidados/peritos para
compreensão da matéria em contexto específico;

  
Aprofundar competências de análise e de reflexão crítica para a melhoria da prática sócio educativa (objetivo 2)
implica metodologias ativas, sobretudo com recurso ao estudo, reflexão e discussão de casos ou visionamento de
filmes e subsequente reflexão.;

  
A apreensão e desenvolvimento de competências relacionais e comunicacionais, facilitadoras de uma intervenção
sócio-educativa especializada num relação de ajuda (objetivo 3) implica o uso simultâneo de metodologia expositiva,
para apresentação do que sobre as mesmas é defendido por autores consagrados, e de metodologia ativa, através do
ensaio de diálogos alternativos a outros apresentados.

  
Entender a multidimensionalidade da relação de ajuda e o papel do educador social como counseller (objetivo 4)
implica, tal como o anterior, o uso simultâneo de metodologia expositiva, para apresentação do que sobre o tema é
defendido por autores consagrados, e de metodologia ativa, através de brainstorming sobre contextos e dimensões da
relação de ajuda a ter em conta e da leitura e reflexão subsequente de documentos relativos ao educador social;

  
Conceber projetos para realidades ou contextos específicos (objetivo 5) implica metodologia ativa porquanto os
alunos são convidados a pensar e desenhar um projeto específico, para um caso fictício apresentado.

  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

  
Provide the students a structured conceptual framework about the aid relationship for a reasoned intervention (Goal 1)
implies the use of expository methodology for teaching the main theories in parallel with practical examples and
seminars by experts for understanding the matter in specific contexts

  
Develop skills of analysis and critical reflection on the improvement of educational practice (Goal 2) implies active
methodologies , for instance by using case studies or viewing of films, and posterior reflection and discussion:

  
To learn and develop relational and communicational skills in order to facilitate socio-educational practice on aid
relationship (goal 3) implies the simultaneous use of expository methodology for presentation of authors ideas about
the subject, and active methodology, through the testing of alternative dialogs to those presented;

  
Understand the multidimensionality of aid relationship and the role of the social educator as counseller (goal 4)
implies, as the previous goal, both concurrent use of expository methodology for presentation of about the topic is
defended by established authors, and active methodology, through brainstorming about contexts and aid relationship
dimensions to be taken into account and reading and reflection documents relating to social educator

  
Designing projects to realities or specific contexts (goal 5) implies active methodology because students are invited to
think and draw a specific project for a fictional case presented.
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Mapa X - Prevenção e promoção da saúde na velhice

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Prevenção e promoção da saúde na velhice

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Clarissa Biehl Printes - 60 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):



 
- Conhecer os conceitos associados à Saúde Pública, à Promoção da Saúde e à Educação para a Saúde;

  
- Conhecer e compreender os determinantes de saúde na velhice;

  
- Conhecer e compreender as características de intervenções de promoção de saúde na velhice

  
- Adquirir conhecimentos de suporte a intervenções inter e multidisciplinares na velhice

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

  
 
-To know the concepts associated to public health, health promotion and health education;

  
-To know and understand the determinants in elderly health

  
-To know and understand the characteristics of health promotion intervention in elderly population

  
-To acquire knowledge to support inter and multidisciplinary interventions in old age

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

  
1. Promoção da saúde na velhice

 2. Determinantes de saúde na velhice
 3. Áreas de intervenção e promoção de saúde

 3.1. Promoção de saúde mental 
 3.1.1. Depressão

 3.1.2. Stress e burn-out
 3.1.3. Estado cognitivo e treino da memória

 3.1.4. Auto-respeito e dignidade
 3.1.5. Suporte emocional

 3.2. Empowerment
 3.3. Participação social e inclusão

 3.4. Estilos de vida
 3.4.1. Prevenção da doença

 3.4.2. Nutrição
 3.4.3. Atividade Física

 3.4.4. Atividade sexual
 3.4.5. Abuso de substâncias

 3.4.6. Segurança pessoal
 3.4.7. Prevenção de abuso por parte de outros

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

  
 
1.Health promotion in the old age

 2.Health determinants in the elderlies
 3.Health promotion intervention areas
 3.1.1.Mental health promotion

 3.1.2.Stress and burn-out
 3.1.3. Cognitive state and memory training

 3.1.4. Self-respect and dignity
 3.1.5. Emotional support

 3.2. Empowerment
 3.3. Social participation and inclusion

 3.4. Life styles
 3.4.1.Sickness prevention

 3.4.2.Nutrition
 3.4.3.Physical Activity

 3.4.4.Sexual Activity
 3.4.5.Substance abuse

 3.4.6.Personal security
 3.4.7.Abuse prevention by others

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

  
Os conteúdos da Unidade Curricular procuram realizar uma articulação direta com os objetivos definidos. Os pontos 1,
2 e 3 realizam, numa lógica de articulação vertical (i.e. com os conteúdos do 1º Ciclo) e horizontal (i.e. com os
objetivos desta unidade e os definidos para este ciclo de estudos), uma progressão gradual de aquisição de
conhecimentos e conteúdos. 

 



 
O ponto 1 e 2 permitem desenvolver nos estudantes conhecimentos que se relacionam com a promoção da saúde em
geral, e que gradualmente se aproxima da população em estudo, procurando focar as características e necessidades
desta população.

  
O ponto 3 procura o desenvolvimento dos pontos anteriores, introduzindo um conjunto específico de variáveis que se
manifestam como fulcrais nesta população, e que permitirão a compreensão de diversas áreas de intervenção visando
especificamente estes indivíduos.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

  
The content of the course seek to carry out a direct connection with the defined objectives. Points 1, 2 and 3 pretends
on a vertical (ie with the 1st Cycle content) and horizontal articulation logic (ie with the objectives of this unit and
defined for this study cycle), a gradual progression of knowledge acquisition and content.

  
Point 1 and 2 allow to develop students knowledge relating to health promotion in general, and gradually approaches
the study population, trying to focus on the characteristics and needs of this population.

  
Section 3 looks for the development of the above points, introducing a specific set of variables that appear as key in
this population, and that will allow the understanding of different areas of intervention specifically targeting these
individuals.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Serão utilizados dois métodos distintos de avaliação. Por um lado, e recorrendo ao perfil definido para o futuro Mestre
nesta área, assim como os objetivos definidos para esta graduação, solicitar-se-á às competências investigativas, de
pesquisa e escrita científica, realizado um trabalho em grupo com temas de investigação distintos e associados aos
conteúdos programáticos da Unidade C.

 Por outro lado, solicitar-se um instrumento de avaliação escrito que permita aferir o grau de aquisição e compreensão
dos principais conteúdos trabalhados.

 Avaliação:
 Trabalho de grupo (revisão sistemática da literatura (30%) e apresentação (10%) + ficha de avaliação individual escrita

(60%)
 Serão lecionadas aulas teórico-práticas (exposição teórica com ligação à prática) e de prática laboratorial (análise de

estudos caso, produção científica e grupos-discussão). Serão utilizados, predominantemente, métodos expositivos, de
pesquisa (orientada e autónoma), de debate/discussão e de análise documental.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Two distinct methods of evaluation will be used. First, and bearing in mind the profile wanted for the future Master
student, as for the objectives defined to this specific cycle and formation, investigative competence will be solicited,
both in research and scientific writing, trough a group work with distinct research topics associated to the syllabus of
this unit.

  
Second, a written evaluation instrument will be applied in order to assess the degree of acquisition and
comprehension of the main contents worked in the semester.

  
Evaluation: 

  
Work group (systematic literature review (30%) and presentation (10%)) + individual written evaluation (60%) 

  
There will be practical-theoretical lessons ministered (theoretical exposition with proximity with practice) and
laboratorial practice (analysis of case studies, scientific production and discussion-groups). There will be used,
predominantly, expositive methods, research (guided and autonomous), debate/discussion and documental analysis.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

  
As metodologias de ensino definidas para esta disciplina permitem, numa primeira análise, dar resposta à tipologia
definida para esta Unidade Curricular (TP; PL). 

  
A utilização de grupos de discussão e pesquisas individuais e guiadas permitirão desenvolver nos estudantes um
conjunto de competências e conhecimentos que darão saída direta aos objetivos definidos. A definição dos trabalhos
de grupo nesta Unidade Curricular irão, também, suportar esta noção, fomentando igualmente as características do
trabalho em equipa, essenciais a futuras intervenções de âmbito inter e multidisciplinares.

  
Adicionalmente, a realização de um ficha de avaliação e permitirá consubstanciar todos os conhecimentos
transmitidos e adquiridos ao longo do semestre, assegurando uma participação ativa e regular na unidade por parte
dos estudantes. Este passo, sendo apenas um dos definidos para avaliação, garantirá, no seu todo, a aquisição das
competências e conhecimentos necessários para uma futura intervenção ajustada e segura com a população em
estudo.

  
O desenvolvimento de um artigo científico permitirá desenvolver nos estudantes conhecimentos e competências que



assegurem no futuro a autonomia necessária para se manterem atualizados face a continua investigação e evidência
na sua área de intervenção. Contribuirá, ainda, para uma preparação do que será esperado, a uma escala superior, no
seu trabalho do 2º ano deste ciclo de estudos.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

  
The teaching methods defined for this discipline will, in a first analysis, address the types defined for this course (TP,
PL).

  
The use of focus groups and individual and guided research are to develop in students a set of skills and knowledge
that will give direct access to the defined objectives. The definition of group work in this Course will also support this
notion, also promoting the characteristics of work in teams, essential to future inter- and multidisciplinary
interventions.

  
Additionally, the execution of an evaluation form will substantiate all transmitted and knowledge acquired during the
semester, ensuring an active and regular participation in the drive by the students. This step, with only one set to
review, shall, as a whole, the acquisition of skills and knowledge necessary for further adjusted and safe intervention
with the study population.

  
The development of a scientific article will develop in students knowledge and skills to ensure the future autonomy
necessary to keep up the face of continued research and evidence in its field. Will, additionally, further contribute to a
preparation of what will be expected at a larger scale, in their work of the 2nd year of this course of study.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Mapa X - Exercício físico, mobilidade e actividades da vida diária

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Exercício físico, mobilidade e actividades da vida diária

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Clarissa Biehl Printes - 60 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

  
Não Aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 - Conhecer e diferenciar conceitos de Exercício Físico, Actividade Física, Gerontomotricidade;
 - Compreender e integrar conceitos de Exercício Físico e Gerontomotricidade como mecanismo para o

Envelhecimento bem-sucedido em busca de um Envelhecimento Ativo; 
 - Conhecer o campo de actuação de Práticas de Exercício Físico e Gerontomotricidade;

 - Objetivos do Exercício Físico;
 - Objetivos em Gerontomotricidade;

 - Conhecer recursos técnico-didácticos para avaliação das Actividades da Vida Diária e Actividade Instrumentais da
Vida Diária;

 - Conhecer recursos técnico-didácticos para avaliação das Capacidades Físicas: Força, Equilíbrio, Mobilidade;
 - Conhecer a diferenciação das práticas de Exercício Físico e Gerontomotricidade;

 - Compreender o desenho de um programa de Exercício Físico e Gerontomotricidade;
 - Compreender o desenho de uma sessão de Exercício Físico e Gerontomotricidade.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 - Know and differentiate Exercise concepts, Physical Activity, gerontomotricity;
 - Understand and integrate Exercise concepts and gerontomotricity as a mechanism for Successful aging in search of

Active Ageing;
 - Know the Exercise Practices playing field and gerontomotricity;



- Exercise Goals;
 - Goals in gerontomotricity;

 - Know technical and educational resources for assessment of Activities of Daily Living and Instrumental Activities of
Daily Living;

 - Know technical and educational resources for assessment of Physical Abilities: Strength, Balance, Mobility;
 - Know the differentiation of Physical Exercise and gerontomotricity practices;

 - Understand the design of a physical and gerontomotricity exercise program;
 - Understand the design of a physical and gerontomotricity exercise session.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Exercício Físico:conceito, tipologias, aptidão física, aptidão funcional, actividade física espontânea;
 Envelhecimento e funcionamento físico: as alterações anatómicas, fisiológicas e funcionais; efeitos do

envelhecimento no desempenho físico;
 Fundamentação científica dos efeitos do exercício físico sobre os efeitos do envelhecimento;

 Aplicabilidade de Práticas: modalidades e práticas mais indicadas;
 Gerontomotricidade: envelhecimento activo, independência e autonomia na vida diária; aptidão cognitiva;

 Envelhecimento e funcionamento cognitivo: alterações anatômicas e funcionais; efeitos do envelhecimento no
desempenho cognitivo;

 Fundamentação científica em cognitivo-motor e as diferentes hipóteses de efetividade e respectivas aplicabilidades de
práticas; 

 Gerontomotricidade: Objetivos, metodologias uni-tarefa e dupla-tarefa;área de atuação; organização de desenhos de
programa e sessões de prática;orientações para avaliação física e funcional;recomendações para avaliação cognitiva 

  
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Physical Exercise: concept, types, physical fitness, functional fitness, spontaneous physical activity;
 Aging and physical functioning: the anatomical, physiological and functional changes; effects of aging on physical

performance;
 Scientific basis of the effects of physical exercise on the effects of aging;

 Practices Applicability: modalities and most appropriate practices;
 Gerontomotricity: active aging, independence and autonomy in daily life; cognitive ability;

  Aging and cognitive function: anatomical and functional changes; effects of aging on cognitive performance;
 Scientific rationale for cognitive-motor and the different possibilities of effectiveness and their applicability in practice;

 Gerontomotricity: Objectives, single-task and dual-task methodologies; area; organization of program designs and
practice sessions; guidelines for physical and functional assessment; recommendations for cognitive assessment

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os conteúdos programáticos lecionados na UC focalizam-se no objetivo de descrever e explicar as práticas de
Exercício Físico e de Gerontomotricidade como orientação global de exercício físico para pessoas idosas. A partir do
quadro de competências dos gerontólogos enveredam-se por conteúdos relacionados com o saber identificar,
conhecer e ser capaz de aplicar domínios de conteúdos de práticas relacionadas com a prática de exercício físico e
mental no processo de envelhecimento limitando a problemática tão atual da falta de propostas de práticas adequadas
e regulares nos programas de saúde preventiva gerontológica.

 Pretende-se, assim, realizar um trajeto teórico- prático - laboratorial que parte dos pressupostos essenciais da
caracterização do envelhecimento e as alterações orgânicas e cognitivas e do desafio de como tornar mais lento o
processo de mudanças física e mental através do exercício físico em combinação com exercício mental.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus taught at UC focus on the objective to describe and explain the Exercise practices and gerontomotricity
as global orientation of exercise for older people. From the gerontologists competency framework are adopting up by
knowledge-related content to identify, understand and be able to apply content domains of practices relating to the
practice of physical and mental exercise in the aging process as limiting the current problem of lack by proposals for
appropriate and regular practices in gerontological preventive health programs.

 It is intended, therefore, to carry out a theoretical practical path - Laboratory part of the essential assumptions of aging
and characterization of organic and cognitive changes and the challenge of how to slow down the process of physical
and mental changes through exercise in combination with mental exercise.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Ensino teórico e prática laboratorial - teórico: exposição teórica dos conteúdos programáticos; discussão dos temas
introduzidos nas sessões teóricas; - prática laboratorial: vivência de prática de sessão de gerontomotricidade;
experiência prática de sessão de geronotomotricidade com público alvo-idoso.

 Orientação tutorial: esclarecimento de dúvidas relativas às sessões teóricas e teórico-práticas, e acompanhamento do
trabalho de grupo.

  
Avaliação

 a) Proposta de prática de sessão de Exercício Físico ou Gerontomotricidade – trabalho de grupo (40%);
 b) Teste teórico composto pelos conteúdos programáticos – individual (60%).

 



 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Theoretical and laboratory practice - Theoretical: theoretical exposition of the syllabus; discussion of the topics
introduced in the theoretical sessions; - Laboratory practice: experience of practice gerontomotricity session; practical
experience of geronotomotricidade session with target elderly public.

 Orientation tutorial: questions of clarification concerning the theoretical sessions and theoretical-practical, and
monitoring the group work.

  
evaluation

 a) Proposal for Exercise practice session or gerontomotricity - group work (40%);
 b) Theoretical test composed of the syllabus - individual (60%).

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 No sentido de alcançar os objectivos propostos, serão demonstradas e adotadas abordagens metodológicas com forte
evidências científicas, que vão desde os métodos expositivos e interrogativos/discussão – para apresentação e
exposição dos conteúdos com recurso à participação ativa dos discentes, em regime presencial, apoiada por meios
escritos e audiovisuais - até aos métodos ativos, com recurso à vivência de práticas laboratorias de sessão de
gerontomotricidade seguidas de análise críticas das propostas de tarefas; resolução de problemas tipo, fichas de
aplicação e/ou análise de estudos de caso, utilizando-se, para o efeito, o discente como agente de ensino.

 Assim, propõe-se nas aulas teóricas uma abordagem da fundamentação teórica da compreensão da
Gerontomotricidade no contexto preventivo da motricidade humana para, nas aulas práticas, aprofundar-se a
capacidade de reconhecer, distinguir, avaliar e compreender as componentes físicas e cogntivas inerentes ao
processo de envelhecimento.

 Neste caso, os alunos serão colocados em situações de observação e análise crítica pós tarefa prática, e também em
formato de estudos de caso e/ou resolução de fichas de trabalho - procurando orientar e organizar um adequado
programa e sessões de práticas de gerontomotricidade de modo a estar em consonância com metodologias de
referência. Pretende-se, assim, transmitir uma visão das relações existentes entre as características decorrentes do
processo de mudança na idade avançada paralelo a superação dos desafios que desta advém com a ciências da
Motricidade Humana no papel da prevenção da saúde e manutenção de uma vida ativa. 

 Existirão, ainda, sessões de orientação tutorial para acompanhamento dos trabalhos individuais e/ou de grupo a
desenvolver pelos alunos.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 In order to achieve the proposed objectives, methodological approaches will be demonstrated and adopted with strong
scientific evidence, ranging from the exhibition and interrogative methods / discussion - for presentation and
exhibition of content using the active participation of students in attendance, supported by written and audiovisual
media - up to active methods, using the experience of followed gerontomotricity session laboratorial practices of
critical analysis of the job proposals; problem solving type, application forms and / or analysis of case studies, using
for this purpose the students as a teaching agent.

 Thus, it is proposed in the theoretical approach the theoretical foundation of understanding of gerontomotricity in
preventive context of human movement to, in practical classes, deepening the ability to recognize, distinguish,
evaluate and understand the physical components and cogntivas inherent to the process aging.

 In this case, students will be placed in situations of observation and critical post practical task analysis, and also on
case studies format and / or resolution of worksheets - to steer and organize a suitable program and sessions mode
gerontomotricity practices to be in line with reference methodologies. The aim is thus to impart a vision of the
relationship between the characteristics resulting from the process of change in old age parallel to overcome the
challenges that this comes with the science of Human Kinetics at the role of health prevention and maintenance of an
active life.

 There will also tutorial sessions for monitoring of individual and / or group work done by students.
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Mapa X - Maus tratos e Negligência

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Maus tratos e Negligência

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 



Cesarina Neves Moreira Marques - 60 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não Aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

  
Contribuir para a compreensão dos maus-tratos e negligência enquanto um problema de saúde pública nacional e
internacional.

 Caracterizar os diferentes tipos de maus-tratos
 Identificar os diferentes indicadores de abuso

 Compreender os âmbitos de prevenção de comportamentos abusivos e negligentes à pessoa idosa
 Desenvolver estratégias de prevenção de comportamentos abusivos e negligentes à pessoa idosa

 Identificar as respostas sociais de apoio e proteção à vitima idosa.
 Desenvolver as capacidades reflexivas, críticas e comunicacionais
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

  
Contribute to the understanding of abuse and neglect, as a national and international public health problem.

 Characterize different types of abuse
 Identify the different indicators of abuse

 Understand the areas of prevention of abusive and negligent behavior to the old people
 Develop prevention strategies of abusive and negligent behavior to the elder. 

 Identify the social responses of support and protection to the elderly victim.
 To develop reflective, critical and communication skills

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

  
I. Abuso e Negligência a Idosos: Um Problema de saúde pública

 1.1. Abuso e Negligência em Portugal e na Europa
 II. Maus-tratos e Negligência em pessoas Idosas

 2.1. Maus-tratos físicos 
 2.2. Maus-tratos psicológicos 

 2.3. Negligência 
 2.4. Autonegligência

 2.5. Abandono 
 2.6. Abuso financeiro 

 2.7. Abuso sexual
 III. Indicadores de Abuso 

 IV. Prevenção de comportamentos abusivos e negligentes à Pessoa Idosa
 4.1. Cuidadores Institucionais

 4.2. Cuidadores Familiares
 4.3. Cuidadores informais

 V. Respostas sociais: Serviços e Instituições de apoio às vitimas de violência 
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

  
. Abuse and Neglect the Elderly: A public health problem

 1.1. Abuse and Neglect in Portugal and Europe
 II. Maltreatment and Neglect Elderly people

 2.1. Physical abuse
 2.2. Psychological abuse

 2.3. Negligence
 2.4. Self-neglect
 2.5. Abandonment

 2.6. Financial abuse
 2.7. Sex abuse

 III. Abuse Indicators
 IV. Prevention of abusive behavior and negligent the Elderly

 4.1. Institutional Caregivers
 4.2. Family Caregivers

 4.3. Informal caregivers
 V. Social Answers: Services and institutions to support victims violence

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Para que os alunos estejam aptos a desenvolver a sua intervenção socioeducativa em gerontologia conscientes do
problema de saúde pública, associado aos maus-tratos e negligencia à população idosa, existente em Portugal e no
Mundo (ponto 1). Assim, e no sentido de adequar a intervenção socioeducativa, são de extrema relevância os pontos 2
e 3 do programa, uma vez que permitem caracterizar os diferentes tipos de maus-tratos e identificar os indicadores de

É



abuso. É a partir do conhecimento aprofundado dos pontos 2 e 3 do programa que é possível compreender os âmbitos
de prevenção de comportamentos abusivos e negligentes associados à pessoa idosa, e que permite desenvolver
estratégias preventivas (ponto 4) com os cuidadores. A identificação das respostas sociais de apoio e proteção à
vitima idosa é possível com o conhecimento dos diferentes serviços e instituições existentes em Portugal (ponto 5).

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

  
So that students are able to develop their socio-educational intervention in gerontology aware of the public health
problem, associated with abuse and neglect of the elderly population, existing in Portugal and in the World (1 point).
Thus, in order to adapt the socio-educational intervention, are very important points 2 and 3 of the program as it
identifies different types of abuse and identify abuse indicators. It is from the in-depth knowledge of the program
points 2 and 3 it is possible to understand the areas of prevention of abusive behavior and negligent associated with
the elderly, and that allows us to develop preventive strategies (point 4) with caregivers. The identification of social
responses of support and protection to the elderly victim is possible with the knowledge of the different services and
existing institutions in Portugal (point 5).

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

  
A unidade Curricular irá desenvolver-se de forma dinâmica e na constante articulação entre os pressupostos teóricos
e aplicações práticas, fomentando a aprendizagem colaborativa a partir de: pesquisas orientadas, análise documental,
role-playings, debates, reflexões críticas, estudos de caso, análise de projetos e visionamento de documentários.

  
 
Critérios de Avaliação: 

  
- Trabalho individual (60%): Análise Crítica e Reflexiva ao documentário 

  
- Trabalho em Grupo (40%): Delineamento de Projeto de Intervenção Socioeducativa no âmbito da Prevenção de Maus
tratos e Negligência à pessoa idosa

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

  
The Curricular Unit will develop dynamically and in constant coordination between the theoretical assumptions and
practical applications by fostering collaborative learning from: oriented research, document analysis, role-playing,
discussions, critical thinking, case studies, analysis projects and viewing documentaries.

  
Evaluation Criteria:

  
- Individual work (60%): Critical Analysis and Reflective the documentary

  
- Group Work (40%): Design of Socio Intervention Project under the Prevention of Child abuse and neglect the elderly

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

  
A metodologia de ensino a implementar na unidade curricular encontra-se em consonância com os objetivos definidos
na medida em que a análise documental e as pesquisas orientadas irão contribuir para a compreensão dos maus-
tratos e negligência enquanto um problema de saúde pública nacional e internacional e, ainda permitirão aprofundar e 

 caracterizar os diferentes tipos de maus-tratos e identificar os diferentes indicadores de abuso. A análise de estudos
de caso e de projetos de intervenção aliados aos role-playings e debates agirão enquanto facilitadores da
compreensão dos âmbitos de prevenção de comportamentos abusivos e negligentes à pessoa idosa que articulados
com a análise de projetos, visionamento de documentários e reflexões críticas, promoverão o desenvolvimento de
estratégias de prevenção. A identificação das diferentes respostas sociais bem como o aprimorar das capacidades
reflexivas, críticas e comunicacionais, serão trabalhados sistematicamente com a consulta e análise de diferentes
programas preventivos e com a dinâmica implementada em aula.

 Os critérios de avaliação selecionados permitem ainda alcançar os objetivos definidos uma vez que contribuem para a
compreensão de todos os conteúdos programáticos, valorizam o estudante no seu processo de ensino aprendizagem
e preparam os estudantes para a especialização em intervenção socioeducativa e gerontologia.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

  
The teaching methodology to implement in the course is in line with the objectives defined in that document analysis
and targeted research will contribute to the understanding of abuse and neglect as a problem of national and
international public health and , will further deepen and characterize different types of maltreatment and abuse identify
different indicators. The analysis of case studies and intervention projects combined with the role-playing and
discussions will act as facilitators of understanding of the prevention of abusive behaviors scopes and negligent to the
elderly person who articulated with the project analysis, viewing documentaries and critical reflections, promote the
development of prevention strategies. The identification of different social responses as well as enhance the reflective
capabilities, critical and communicative, will be systematically worked with the query and analysis of different
preventive programs and the dynamics implemented in class.

 The selected evaluation criteria allow still achieve the objectives set since they contribute to the understanding of all



program content, value the student in their teaching and learning process and prepare students for specialization in
gerontology and socio-educational intervention.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Carvalho, M. (2012). Envelhecimento e Cuidados Domiciliários e Instituições de Solidariedade Social. Lisboa: Coisas
de Ler

 Cohen, M. (2008). Research assessment of elder neglect and its risk factors in a hospital setting. Internal Medicine
Journal, n.º 38, pp. 704-707.

 Marques, S. (2011). Discriminação da Terceira Idade. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos
 OMS – Rede internacional para a prevenção do maltrato aos idosos. (2002).Voces ausentes. Opiniones de personas

mayores sobre abuso y maltrato al mayor, Revista Española de Geriatría y Gerontología, n.º 37 (6), pp. 319-331.
 Rosa, M. (2012). O Envelhecimento da Sociedade Portuguesa. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santo

 Silva, F. (2013). O Futuro do Estado Social. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos

 

Mapa X - Sexualidade e afectividade no idoso

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Sexualidade e afectividade no idoso

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Filipa Veríssimo Coelhoso - 60 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não aplicável
 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

  
Compreender os pressupostos da sexualidade e da afectividade nas pessoas idosas

 Reconhecer os mitos e preconceitos associados à sexualidade e à afectividade nas pessoas idosas e seus
constrangimentos pessoais e sociais

 Compreender a sexualidade nos idosos nas dimensões pessoais, familiares e institucionais
 Compreender a saúde sexual na sua perspetiva biopsicossocial

 Conhecer e caracterizar diferentes disfunções sexuais
 Compreender e analisar os comportamentos sexuais das pessoas idosas

 Conhecer os pressupostos da Educação Sexual no Envelhecimento
 Compreender as interações relacionais entre o idoso e a sua família, a instituição e na tríade idoso-família-instituição

 Desenvolver a capacidade reflexiva, crítica e comunicacional
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

  
Understand the conditions of sexuality and affectivity in the elderly

 Recognize the myths and prejudices associated with sexuality and affection in the elderly and their personal and social
constraints

 Understanding sexuality in the elderly in the personal dimensions, family and institutional
 Understanding the sexual health in their biopsychosocial perspective

 Know and characterize different sexual dysfunctions
 Understand and analyze the sexual behavior of older people

 Know the assumptions of Sex Education in Aging
 Understanding the relational interactions between the elderly and their family, the institution and the elderly-family-

institution triad
 Develop the reflective capacity, critical and communication

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

  
 
I. Sexualidade, Afectividade e Pessoas idosas 

 1.1. Mitos e Preconceitos 
 1.2. A sexualidade e a pessoa idosa

 1.3. A sexualidade e a família
 1.4. A sexualidade e as instituições

 1.5. Afectos e emoções
 II. Saúde sexual nas pessoas idosas 

 2.1. Saúde sexual na mulher
 2.2. Saúde sexual no homem
 2.3. Disfunções sexuais

 2.4. Comportamento sexual 
 III. Envelhecimento e Educação Sexual

 IV. Intervenção Socioeducativa 



4.1. Relação idoso-família 
 4.2. Relação idoso-instituição

 4.3. Tríade idoso-família-instituição

 
6.2.1.5. Syllabus:

  
I. Sexuality, Affectivity and Elderly

 1.1. Myths and Misconceptions
 1.2. Sexuality and the Elder

 1.3. Sexuality and family
 1.4. Sexuality and institutions

 1.5. Affections and emotions
 II. Sexual health in the elderly
 2.1. Sexual health in women

 2.2. Sexual health in men
 2.3. sexual dysfunction

 2.4. sexual behavior
 III. Aging and Sexual Education

 IV. Socio intervention
 4.1. Old-family relationship

 4.2. Old-institution relationship
 4.3. Triad-family-old institution
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

  
Conscientes dos pressupostos da sexualidade e da afectividade nas pessoas idosas ao nível dos mitos e preconceitos
associados, bem como na compreensão da sexualidade nas suas dimensões individuais, familiares e institucionais
(ponto 1). Assim, e no sentido de adequar a intervenção socioeducativa, é de extrema relevância o ponto 2 do
programa que permite compreender a saúde sexual na sua perspetiva biopsicossocial e analisar os comportamentos
sexuais das pessoas idosas. O conhecimento dos pressupostos da Educação Sexual no Envelhecimento são
desenvolvidos em ponto 3, de forma a preparar para a compreensão das interações relacionais entre o idoso e a sua
família, a instituição e na tríade idoso-família-instituição (ponto 4). O desenvolvimento da capacidade reflexiva, crítica
e comunicacional irá realizar-se ao logo de todos os pontos programáticos, a partir da permanente análise documental
e posicionamento crítico individual e em grupo.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

  
Aware of the assumptions of sexuality and affectivity in the elderly in terms of the associated myths and prejudices, as
well as the understanding of sexuality in their individual dimensions, family and institutional (point 1). Thus, in order to
adapt the socio-educational intervention, it is extremely important the program point 2 that allows us to understand
sexual health in their biopsychosocial perspective and analyze the sexual behavior of older people. Knowledge of
Sexual Education in Aging assumptions are developed in section 3, in order to prepare for the understanding of
relational interactions between the elderly and their family, the institution and the elderly-family-institution triad (point
4). The development of reflective capacity, critical and communication will take place the logo of all programmatic
points from the permanent document analysis and critical positioning individual and group.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

  
A unidade Curricular irá desenvolver-se de forma dinâmica e na constante articulação entre os pressupostos teóricos
e aplicações práticas, fomentando a aprendizagem colaborativa a partir de: pesquisas orientadas, análise documental,
role-playings, debates, reflexões críticas, análise de projetos e visionamento de documentários.

  
Critérios de Avaliação:

  
- Trabalho individual (60%): Pesquisa bibliográfica sobre um dos temas do programa, resumo do conteúdo /abstract e
breve reflexão crítica

 - Trabalho de Grupo (40%): Delineamento de um Projeto de Intervenção Socioeducativa

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

  
The unit Course will develop dynamically and in constant coordination between the theoretical assumptions and
practical applications by fostering collaborative learning from: oriented research, document analysis, role-playing,
discussions, critical thinking, project analysis and display documentary.

  
Evaluation Criteria:

  
- Individual work (60%): Literature search on one of the themes of the program, content summary / abstract and brief
critical reflection

 - Working Group (40%): Design of a Socio Intervention Project



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

  
A metodologia de ensino a implementar na unidade curricular encontra-se em plena articulação e consonância com os
objetivos definidos. Os conteúdos programáticos irão ser trabalhados de forma dinâmica, privilegiando a permanente
articulação entre os pressupostos teóricos e a prática de intervenção de forma a permitir o envolvimento dos
estudantes na UC e promover a aquisição de aprendizagens significativas. A análise documental e as pesquisas
orientadas irão suportar o desenvolvimento de todos os objetivos, contudo apresentam especial relevância na
compreensão dos pressupostos da sexualidade e da afectividade nas pessoas idosas nas suas dimensões pessoais,
familiares e institucionais assim como ajudarão a compreender saúde sexual na sua perspetiva biopsicossocial. Este
aprofundar de conhecimento fomentará o reconhecimento dos mitos e preconceitos associados à sexualidade e à
afectividade nas pessoas idosas e seus constrangimentos pessoais e sociais. A análise de estudos de caso e de
projetos de intervenção aliados às dinâmicas de role-playing e aos debates agirão enquanto facilitadores de
conhecimento dos pressupostos da Educação Sexual no processo de envelhecimento e na compreensão das
interações relacionais entre a pessoa idosa e a sua família, bem como com as instituições de apoio social e na tríade
doso-família-instituição. O desenvolvimento das capacidades reflexivas, críticas e comunicacionais serão trabalhados
continuamente ao longo de todo o semestre.

 Os critérios de avaliação selecionados permitem ainda alcançar os objetivos definidos uma vez que contribuem para a
compreensão de todos os conteúdos programáticos, valorizam o estudante no seu processo de ensino aprendizagem
e preparam os estudantes para a especialização em intervenção socioeducativa e gerontologia.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methodology to implement in the course is in line with full articulation and set goals. The syllabus will be
worked dynamically, favoring permanent link between the theoretical assumptions and the intervention of practice to
allow the involvement of students in UC and promote the acquisition of significant learning. The document analysis
and targeted research will support the development of all objectives, but are of particular relevance in understanding
the assumptions of sexuality and affectivity in the elderly in their personal dimensions, family and institutional as well
as help you understand sexual health in its perspective biopsychosocial. This deepening of knowledge will promote
the recognition of the myths and prejudices associated with sexuality and affection in the elderly and their personal
and social constraints. The analysis of case studies and intervention projects coupled with role-playing dynamics and
discussion will act as facilitators of knowledge of sexual education of assumptions in the aging process and
understanding of relational interactions between the Elder and his family, as well as the social support institutions and
elderly-family-institution triad. The development of reflective skills, critical and communication will be continuously
worked throughout the semester.

 The selected evaluation criteria allow achieve the objectives set since they contribute to the understanding of all
program content, value the student in their teaching and learning process and prepare students for specialization in
gerontology and socio-educational intervention.

  

 
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

  
Carvalho, M.I. (2012). Envelhecimento e Cuidados Domiciliários e Instituições de Solidariedade Social. Lisboa: Coisas
de Ler

 Crawford, M. (2006). Sexo sem tabus (para viver o sexo com prazer). Lisboa: A Esfera dos Livros
 Marques, S. (2011). Discriminação da Terceira Idade. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos

 Nunes, B. (2008). Envelhecer com Saúde. Lisboa: Lidel- Edições Técnicas, Lda.
 Paúl, C; Fonseca, A (coord) (2005). Envelhecer em Portugal: Psicologia, saúde e prestação de cuidados. Lisboa:

Climepsi 
 Rosa, Maria João (2012). O Envelhecimento da Sociedade Portuguesa. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos

 Silva, F. (2013). O Futuro do Estado Social. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos
 Simões, A. (2006). A Nova Velhice – Um Novo Público a Educar. Porto: Âmbar

 
 

Mapa X - Geriatria

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Geriatria

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Paula Alvarez Nunes - 60 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:

 Não Aplicável

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 O principal objetivo desta unidade curricular, será transmitir os conteúdos aos formandos de acordo com as suas
necessidades futuras, ou seja, formar trabalhadores sociais , na vertentes de Intervenção Intervenção Sócio-Educativa
e Gerontologia.

 Para tal, pretende-se estimular no formando a aquisição de conhecimentos por meio da investigação e discussão de



temas na área da Geriatria no sentido de:.
 1. Proporcionar conhecimentos para interpretar o envelhecimento humano

 2. Proporcionar conhecimentos sobre as principais alterações associadas ao processo de envelhecimento 
 3. Reconhecer os vários tipos de doenças que acometem preferencialmente os idosos. 

 4. Avaliar globalmente os problemas dos idosos e não apenas a doença física
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

  
The main objective of this course, will transmit the contents to the students according to their future needs, ie, form
social workers, strands of intervention Socio-Educational Intervention and Gerontology.

 To this end, we intend to encourage learner to acquire knowledge through research and discussion topics in the field
of Geriatrics towards :.

 1. Provide knowledge to interpret human aging
 2. To provide knowledge about the main changes associated with the aging process

 3. Recognize the various types of diseases that involve mainly the elderly.
 4. globally evaluate the problems of older people and not just physical disease

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

  
 
1 . A sociedade e os idosos 

 2. Campo de acção da geriatria 
 3. Atitudes, mitos e estereótipos sobre o envelhecer e a velhice 

 4. As necessidades humanas básicas e sociais do sénior
 5. O idoso e as actividades de vida quotidiana

 6. Personalidade, aspectos psicológicos e processos cognitivos e envelhecimento
 7. Avaliação do estudo de saúde do sénior: instrumentos e métodos 

 8. Avaliação da autonomia funcional
 9. A problemática da dependência / independência do idoso

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

  
1. The society and the elderly

 2. Playing field of geriatrics
 3. attitudes, myths and stereotypes about aging and old age

 4. The basic human and social needs of senior
 5. The elderly and the activities of daily life

 6. Personality, psychological aspects and cognitive processes and aging
 7. Senior health study evaluation: tools and methods

 8. Assessment of functional autonomy
 9. The problem of dependence / independence of the elderly physical disease

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

  
Na sequência dos objetivos definidos foram elaborados os conteúdos programáticos que visam a consecução dos
mesmos, levando-os a compreender a abordagem sobre a geriatria no estudo das sociedades, sobretudo os conceitos
fundamentais à sua compreensão. 

 Cada um dos conteúdos programáticos visa concretizar cada um dos objetivos definidos promovendo nos estudantes
a capacidade investigativa e reflexiva, assim para o objetivo 1 ( Proporcionar conhecimentos para interpretar o
envelhecimento humano) teremos os pontos 1, 2 e 3 do programa

 Em relação ao objetivo 2 (Proporcionar conhecimentos sobre as principais alterações associadas ao processo de
envelhecimento) teremos os pontos 4, 5 e 6. Reconhecer os vários tipos de doenças que acometem preferencialmente
os idosos, que é o objetivo 3 teremos o ponto 7 . O objetivo 4 (Avaliar globalmente os problemas dos idosos e não
apenas a doença física) será concretizado com os pontos 8 e 9 do programa. 

  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

  
Following the defined objectives the syllabus were developed aimed at achieving them, leading them to understand the
approach to the study of geriatrics societies, especially the fundamental concepts to understand.

 Each of the syllabus aims to achieve each of the defined objectives in promoting students investigative and reflective
capacity, so for the purpose 1 (Provide expertise to interpret human aging) will have the points 1, 2 and 3 of the
program

 Relative to Target 2 (Provide knowledge about the main changes associated with the aging process) will have points 4,
5 and 6. Recognize the various types of diseases that involve mainly the elderly, which is the goal we have 3 point 7.
The objective 4 (globally evaluate the problems of older people and not just physical illness) will be implemented with
paragraphs 8 and 9 of the program.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):



 
Serão lecionadas aulas teórico-práticas (exposição teórica com ligação à prática) e de prática laboratorial (análise de
estudos caso, produção científica e grupos-discussão). Serão utilizados, predominantemente, métodos expositivos, de
pesquisa (orientada e autónoma), de debate/discussão e de análise documental.

  
Serão utilizados dois métodos distintos de avaliação. Por um lado, e recorrendo ao perfil definido para o futuro Mestre
nesta área, assim como os objetivos definidos para esta graduação, solicitar-se-á às competências investigativas, de
pesquisa e escrita científica, realizado um trabalho em grupo com temas de investigação distintos e associados aos
conteúdos programáticos da Unidade Curricular.

  
Por outro lado, solicitar-se um instrumento de avaliação escrito que permita aferir o grau de aquisição e compreensão
dos principais conteúdos trabalhados.

  
Avaliação:

  
Trabalho de grupo (30%) e apresentação (10%) + ficha de avaliação escrita (60%) = 100%

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 There will be practical-theoretical lessons ministered (theoretical exposition with proximity with practice) and
laboratorial practice (analysis of case studies, scientific production and discussion-groups). There will be used,
predominantly, expositive methods, research (guided and autonomous), debate/discussion and documental analysis

  
Two different evaluation methods will be used. On the one hand, and using the profile set for the future Master in this
area, as well as the objectives set for this graduation, will be asked to-investigative competences, scientific research
and writing, held a working group with different research topics and associated with the syllabus of the course.

  
On the other hand, request a written assessment tool that allows measuring the degree of acquisition and
understanding of the main contents worked.

  
reviewed

  
Group work (30%) and presentation (10%) + evaluation form writing (60%) = 100%

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias de ensino definidas para esta disciplina permitem, numa primeira análise, dar resposta à tipologia
definida para esta Unidade Curricular (TP; PL). 

 Serão lecionadas aulas teórico-práticas (exposição teórica com ligação à prática) e de prática laboratorial (análise de
estudos caso, produção científica e grupos-discussão). Serão utilizados, predominantemente, métodos expositivos, de
pesquisa (orientada e autónoma), de debate/discussão e de análise documental

 Prima-se aqui o uso de técnicas participativas como sejam as apresentações orais referentes a problemáticas
estudadas em aula.

 A utilização de grupos de discussão e pesquisas individuais e guiadas permitirão desenvolver nos estudantes um
conjunto de competências e conhecimentos que darão saída direta aos objetivos definidos. A definição dos trabalhos
de grupo nesta Unidade Curricular irão, também, suportar esta noção, fomentando igualmente as características do
trabalho em equipa, essenciais a futuras intervenções de âmbito inter e multidisciplinares.

 Pretende-se com a utilização harmoniosa de diferentes métodos que se propicie a cooperação, o consenso, a reflexão,
o espirito critico. Pretende-se atingir os objetivos propostos com vista à aquisição de competências reflexivas e
colaborativas por parte dos estudantes, tornando-os corresponsáveis na sua própria aprendizagem

 Estas metodologias apresentam‑se como um meio congruente com as orientações estabelecidas no sentido de o
processo educativo se orientar para o desenvolvimento de competências de analisar e problematizar .

 As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular dado que está baseada no
cruzamento de diversos métodos como sejam as aulas dialógicas e interativas e a aquisição de hábitos de pesquisa

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

  
The teaching methods defined for this course allow, on an initial analysis, to address the types defined for this course
(TP, PL).

 Will be taught practical classes (theoretical exposition connected to the practice) and laboratory practice (case studies
analysis, scientific production and groups-discussion). Will be used predominantly expository methods, research
(guided and autonomous), debate / discussion and analysis of documents

 Press here if the use of participatory techniques such as oral presentations regarding issues studied in class.
 The use of focus groups and individual and guided research are to develop in students a set of skills and knowledge

that will give direct access to the defined objectives. The definition of group work in this Course will also support this
notion, also promoting the characteristics of work in teams, essential to future interventions under inter- and
multidisciplinary.

 The aim of the harmonious use of different methods that encourages cooperation, consensus, reflection, critical spirit.
The aim is to achieve the proposed objectives for the acquisition of reflective and collaborative skills by students,
making them co-responsible for their own learning

 These methodologies are presented as a means congruent with the guidelines established to the educational process
is directed towards the development of skills to analyze and discuss.

 Teaching methodology are consistent with the objectives of the course as it is based on the intersection of several



methods such as the dialogic and interactive lessons and the acquisition of search habits
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6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares. 
As metodologias de ensino são diversificadas, mas congruentes com a tipologia e objetivos das UCs. Privilegia-se
uma abordagem construtivista centrada nos alunos, adequando-se inteiramente aos desideratos definidos para a
formação de futuros Educadores Sociais cientificamente competentes e pedagogicamente preparados. Isto evidencia-
se, adequadamente, nas UCs das várias áreas científicas sendo nítida a prevalência de metodologias que procuram
um equilíbrio entre o estudo, a pesquisa, a descoberta e a reflexão crítica. Os métodos e instrumentos propostos para
a avaliação dos alunos, que se pretende formativa e formadora, integrante do processo de ensino-aprendizagem, são
diversificados e afiguram-se adequados aos restantes procedimentos metodológicos, numa relação harmoniosa com a
operacionalização dos objetivos e o desenvolvimento de competências, mediante processos pedagógicos e
experiência profissional.

 
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

The teaching methodologies are diverse but congruent with the type and objectives of the Curricular Units. We
emphasize a constructivist approach focused on students, whish is fully adjusted to goals to train future social
educators to become scientifically competent, and educationally prepared. This shows up properly in the Curriculum
Units of the different scientific areas, with a clear prevalence of methodologies that carefully look for a balance
between study, research, discovery and critical reflection. The methods and tools proposed for the evaluation of
students intended as formative of the process of teaching and learning are diverse and appear to be suited to other
methodological procedures, in a harmonic relationship with the concretisation of the settled objectives and the
development of competences, through pedagogical processes and professional experience.

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

A verificação da carga média de trabalho necessária aos estudantes fez-se através da avaliação das percepções dos
dirigentes, docentes e estudantes. Esta foi pertinente, na medida em que houve observação participante por parte da
equipa que construiu e dinamiza o ciclo de estudos, o que proporcionou um diálogo aberto com coordenadores,
professores e estudantes. A aplicação de questionários teve como objectivo apurar a opinião de cada inquirido sobre
a carga de trabalho atribuída às UCs. Em relação aos docentes, foi solicitada a elaboração da ficha curricular com a
inclusão de objectivos, competências, conteúdos, metodologias de ensino e de avaliação, bem como a coerência
destas e dos conteúdos com os objetivos definidos. Pediu-se, ainda, a carga de trabalho recomendada para a
concretização de cada UC, tendo-se realizado reuniões de departamento para a aferição das unidades de crédito de
cada unidade curricular. Os cálculos definidos foram ratificados pelo Conselho Técnico Científico.

 
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 

Verification of the average of work required to students was made by evaluating the perceptions of managers, teachers
and students. This was relevant to the extent that toked place participant observation conducted by the team who built
it and coordinate the study programme, which provided an open dialogue with coordinators, teachers and students.
The questionnaires aimed to colect the opinion of each respondent on the workload required to each curricular unit.
Regarding teachers, was asked to prepare the syllabus with the inclusion of objectives, competences, content,
teaching and assessment methodologies as well as the coherence of those with the defined objectives. It was also
requested the recommended workload for each curricular unit; department meeting also toked place for measuring the
credit units regarding each curricular unit. The defined calculations were ratified by the Technical Scientific Council.

 
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de



aprendizagem da unidade curricular. 
As formas utilizadas para garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos
da unidade curricular assenta em quatros linhas complementares e concertadas de actuação, designadamente:

 - exercício das funções da comissão de coordenação de curso a quem cabe, especificamente, analisar
transversalmente se a avaliação dos estudantes está adequada aos objectivos das UCs;

 - avaliação promovida pelo Gabinete de Avaliação e Promoção da Qualidade - GAPQ realizada aos estudantes e
docentes;

 - relatórios do provedor do estudante;
 - triangulação dos resultados no âmbito das reuniões realizadas no seio do departamento;

 - relatório do departamento social e cultural a ser submetido a apreciação e parecer dos conselhos pedagógico e
técnico-científico.

 
 
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 

The approaches used to ensure that the assessment of student learning is made according to the objectives of the
course is based on four complementary lines and concerted action, including the following:

 - the activity of the Coordinating Commission who must specifically consider whether the assessment of students is
appropriate to the objectives of the several identified curriculum areas;

 - evaluation carried out by the GAPQ held for students and teachers;
 - reports from the provider of the student;

 - triangulation of the results provided by the meetings held within the department;
 - Report from the social and cultural department which is analysed and assessed by the Pedagogical and Technical

Scientific Councils.
 

 
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

Elaboração de estudos no âmbito das temáticas das UCs que pressupõem o envolvimento dos alunos e que reforçam
a importância da sua participação (exemplo: contabilização da participação do aluno para a nota final da UC).

 A elaboração de trabalhos pelos estudantes no âmbito das temáticas das UCs que contribuam para a escolha da
temática do projeto de dissertação ou para o seu desenvolvimento

 A inserção dos projetos de dissertação nas linhas de investigação do CI-ISCE definidas pelos docentes orientadores
do CE.

 Redação e publicação de artigos, realizados a partir do trabalho final de mestrado, na revista do departamento.
 Participação, nas aulas, de investigadores convidados dirigidas à comunidade dos alunos da Instituição

 Valorização da participação em encontros científicos de relevo da área do Curso
 Organização de encontros científicos nos quais os alunos são envolvidos 

 A participação em encontros científicos da área do CE com apresentação individual ou conjunta
 mestrandos/docentes

  

 
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

Preparation of studies within the thematic of PAs that require the involvement of students and reinforce the importance
of their participation (eg accounting for student participation towards the final grade UC).

 The preparatory work by students in the thematic of PAs that contribute to the choice of dissertation project or theme
for your development

 The insertion of dissertation projects in CI-ISCE the research lines defined by faculty advisors of the EC.
 Writing and publishing articles, made from late master's work, the department revised.

 Participation in classes, visiting researchers directed to the community of the institution's students
 Valuing participation in scientific meetings of relief Course area

 Scientific meetings organization in which students are involved
 Participation in scientific meetings of the EC area with individual or joint submission

 masters / teachers

 

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14
N.º diplomados / No. of graduates 10 0 9
N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 10 0 9
N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 0
N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0
N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0



Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares. 

No final de cada semestre é realizada uma reunião com todos os docentes implicados na leccionação do respectivo
semestre, com o objectivo de sistematizar evidências, pelo preenchimento das pautas transversais, do percurso
formativo dos estudantes. A comparação das evidências avaliativas de cada semestre demonstra equilíbrio nas
classificações obtidas nas UCs e também entre áreas cientificas. Destaca-se que a área científica com mais sucesso,
no Mestrado em Educação Social:

 – Especialização em Intervenção com Crianças e Jovens em Risco - IT nas UCs:
 Intervenção com Crianças Vítimas de Abusos e Intervenção com a Família e o Menor em Risco

  
- Especialização em Intervenção Socioeducativa e Gerontologia - MT na UC de Seminários Temáticos

 
 
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular
units. 

At the end of each semester a meeting is held with all involved teachers in the teaching of the respective semester, in
order to systematize evidence, the completion of the cross guidelines, the training of students route. The comparison
of evaluation evidence demonstrates each semester balance in the marks obtained in the PAs and between scientific
areas. It is noteworthy that the scientific area with more success in the Masters in Social Education

 - Specialization in Intervention with Children and Young People at Risk - IT in PAs:
   Intervention with Children Victims of Abuse and Intervention with Family and the Less at Risk

  - Specialization in Socio Intervention and Gerontology - MT at UC Seminars

 
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de
melhoria do mesmo. 

Após a comparação do sucesso escolar obtido nas diferentes unidades curriculares, cabe à Direção do Departamento
e à Comissão de Coordenação do ciclo de estudos, reunir com os docentes e elaborar um plano de
atuação/intervenção para a melhoria dos pontos fracos identificados. Na referida reunião promove-se a partilha de
informações entre os vários docentes implicados no processo de formação e daí resulta uma reflexão critica e
construtiva que sustenta a elaboração das ações de melhoria. As diferentes ações, dependendo do seu grau de
especificidade, são cruzadas com as diferentes unidades orgânicas e identificadas no relatório do Departamento
Social e Cultural que será entregue ao Presidente do ISCE de modo a ser analisada a sua aplicação.

 
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

After comparison of school success obtained in the different courses, it is the Director of the Department and the
Steering Committee of the course, that meet with teachers and develop a plan of action / intervention to improve the
weaknesses identified. That meeting promotes the sharing of information between the various teachers involved in the
training process and the resulting reflection and constructive criticism that supports the development of measures to
improve. The different actions depending on their degree of specificity, are crossed with the different units and
identified in the report of the Social and Cultural Department which will be submitted to the President of the ISCE in
order to examine the application.

 

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / Percentage
of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area. 80

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity 10

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating 10

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo de
estudos e respectiva classificação (quando aplicável). 

 
CIES (Centro de Estudos e Investigação de Sociologia) do ISCTE-IUL- Clas. de Bom

 CEMRI (C. de estudo das Migrações e das relações Interculturais: Estudos sobre as mulheres/ Género, sociedade e
Cultura) - Universidade Aberta. Clas. de Bom

 CI-ISCE (Centro de Investigação - Instituto Superior de Ciências Educativas) nos domínios das Ciências da Educação,
Ciências Sociais, Ciências Empresariais e Ciências do desporto.

 



CIPER (Centro Investigação) da Faculdade de Motricidade Humana- Universidade de Lisboa - Clas de Bom
 CIEG (Centro Interdisciplinar de Estudos de Género) do Instituto Superior de Ciências Sociais Politicas - Clas de Bom

 
 
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if applicable). 

 
CIES (Center for Studies and Sociology Research) of ISCTE-IUL- Clas. Good

 CEMRI (C. Study of Migration and Intercultural Relations: Studies on Women / Gender, Society and Culture) - of.
Universidade Aberta. Clas. Good

 CI-ISCE (Research Centre - Institute of Educational Sciences) in the fields of Education Sciences, Social Sciences,
Business Studies and Sport Sciences.

 CIPER (Research Center) of Faculdade de Motricidade Humana- Universidade de Lisboa - Clas Good
 CIEG (Interdisciplinary Centre for Gender Studies) of Instituto Superior de Ciências Sociais Politicas - Clas Good

 
 
7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos (referenciação em formato APA):

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3
 7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3
 7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico. 

Atividades do CE: Alguns dos seminários: II jornadas sociais do ISCE; Interv. Familiar e Prevenção da maternidade na
Adolescência;Rede Social-Fundamentos,Oportunidades e Desafios;Tipologias e Indicadores de situações de perigo;
Coaching;Salvaguarda dos Direitos em Gerontologia;A sexualidade na Terceira Idade: Perspetiva do idoso
Institucionalizado; A Adoção; Prevenção de Bullying entre jovens;No trilho da Negligência;Projecto: Aventura Social;
Projecto TEIP;Violência no Namoro; Depois dos 60; PIAF-Prog.de Prev. à Institucional. e Apoio à Família;Casa Pia de
Lx-Um Projeto de Esperança;Um olhar sobre o Sistema de Promoção e Proteção e a inter. das CPCJ;A tutoria em
contexto escolar:A influência das tutorias na prevenção de trajetórias desviantes.

 Estudantes: Trabalhos finais dos mestrandos, envolvimento nas linhas de investigação dos CI-ISCE.
 Docentes: participação em seminários e congressos; produção cientifica: publicações de artigos e livros; produção

académica (teses doutoramento).
 

 
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

EC activities: Some of the seminars: II social rounds of ECHI; Interval. Family and Prevention of Teenage motherhood;
Social Foundations Network, Opportunities and Challenges; typologies and indicators of danger; Coaching; Protection
of Human Rights in Gerontology; Sexuality in the Elderly: Elderly Institutionalized Perspective; The Adoption; Bullying
prevention among young people; On the trail of negligence; Project: Social Adventure; TEIP project; Violence in
Dating; After 60; PIAF-Prog.de Prev. the Institutional. and Family Support; Casa Pia of Lisbon -A Hope Project; A look
at the Promotion and Protection System and the inter. of CPCJ; Tutoring in schools: The influence of tutorials in
preventing deviant paths.

 Students: Final work of masters, involvement in research lines of CI-ISCE.
 Teachers: participation in seminars and conferences; scientific production: journal articles and books; academic

production (doctoral thesis).

 
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais. 

Parcerias internacionais-“ I Congresso Internacional sobre drogas e dependências- Recuperar é Possível” evento
organizado pelo Dep. Social e Cultural do ISCE em parceria com o Center for Drug Misuse Research-Escócia; Drug
Policy Institute-Flórida EUA; Center for Policy Studies-Reino Unido; National Drug Prevention Alliance-Reino
Unido(2013); Org. de um Seminário para estudantes e professores KATHO-VIVES,"Social education and Special
Education in Portugal: a Brief Overview

 Parcerias nacionais-Jornadas Sociais I e II atividades, desenvolvidas em parceria com o Inst. Politécnico do Porto,
Inst. politécnico de Leiria, ESE de Lisboa, ESE de Coimbra e Univ. do Algarve. 

 Parcerias de âmbito local: ações e seminários envolvendo a comunidade académica, em colaboração com a Câmara
Municipal de Odivelas, nomeadamente no PECPT-Plano Estratégico Concelhio de Prevenção de Toxicodependências.
Deste trabalho conjunto evidencia-se a investigação inserida no trabalho final de dissertação e publicação.

 
 
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships. 

International- partnerships "International Congress on drugs and dependências- Recovery is Possible" event
organized by the Department of Social and Cultural ISCE in partnership with the Centre for Drug Misuse Research-
Scotland.; Drug Policy Institute-Florida US; Center for Policy Studies, UK; National Drug Prevention Alliance, UK
(2013); Org a seminar for students and teachers Katho-VIVES, "Social education and Special Education in Portugal: a.
Brief Overview

 National-Social Partnerships Days I and II activities, developed in partnership with the Polytechnic Institute of Porto,
Polytechnic Institute of Leiria, ESE Lisbon, Coimbra and ESE Univer.do Algarve.

 At local level partnerships: actions and seminars involving the academic community, in collaboration with the City of
Maynooth, in particular PECPT - municipal Strategic Plan for Drug Addiction Prevention. This joint work is evident in
the research included in the final work of dissertation and publication.

 
 
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/ed6583e6-ee2f-7860-09de-544e7a0731a3


O CI-ISCE garante um quadro de referência às investigações/produções dos professores e estudantes do ISCE e,
eventualmente, outros projectos que tenham alguma afinidade, com os programas de acção aprovados.

 Anualmente, a Coordenação do Ciclo Estudos com a equipa docente procede à atualização das linhas de
 investigação nas quais se inserem os projetos finais de mestrado do CE.

 São elaborados anualmente pelos docentes do CE relatórios de atividade científica na qualidade de investigadores dos
diferentes centros de investigação, onde constam as orientações de mestrado e doutoramento, os

 projetos de investigação em curso e a propor, os seminários internacionais realizados e a realizar, as publicações e os
protocolos celebrados e a celebrar.

 
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

The CI-ISCE ensures a framework searches / productions of teachers and students of ISCE and possibly other projects
that have some affinity with the approved action programs.

 Every year the Cycle Studies Coordination with the teaching staff shall update the lines of research in which they
operate Masters final projects of the EC.

 Annually are produced by EC faculty scientific activity reports as researchers from different research centers, which
contains the master and doctoral guidelines, ongoing research projects and to propose, international seminars and
conduct, publications and protocols concluded and celebrating.

 
 

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada
na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos. 

A formação disponibilizada através da realização das várias sessões abertas aos nossos parceiros autárquicos
(através dos seus gabinetes) e parceiros institucionais, sob a forma de seminários, jornadas e congressos - com a
participação de técnicos, professores e investigadores nacionais e internacionais - enquadra-se como um serviço que
prestamos à comunidade.

 
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s)
of the study programme. 

The training provided through the implementation of the various sessions open to our municipal partners (through its
offices) and institutional partners, in the form of seminars, workshops and conferences - with the participation of
technicians, teachers and national and international researchers - fits as a service we provide to the community.

 
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a ação
cultural, desportiva e artística. 

As competências que o diplomado adquire potenciam consideravelmente a sua empregabilidade no sector, e aos já
empregados proporciona-lhes o acesso a um conjunto alargado de referenciais atualizados.

 A qualificação académica de diplomados em educação social, na especialização em intervenção com crianças e
jovens em risco e intervenção em gerontologia, duas áreas tão importantes e necessitadas de intervenção, tem
permitido aos diplomados desenvolver as suas atividades profissionais em instituições públicas e privadas a nível
regional e nacional.

 Tem existido uma responsabilidade social no corpo docente e discente, são exemplos disso: a cooperação com o
grupo de voluntariado da univ.Sénior de Odivelas (sediada no ISCE) e várias instituições de solidariedade social. A
nível cultural existe um protocolo com a Malaposta, Odivelas; parceria com a Universidade Sénior de Odivelas, através
da atuação do Grupo Coral em diversos seminários e worshops. 

 
 
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities. 

The skills that the graduate acquires considerably enhance their employability in the sector, and already employed
provides them access to a wide range of updated references.

 The academic qualifications of graduates in social education, specializing in intervention with children and young
people at risk and intervention in gerontology, two areas as important and in need of intervention, has enabled
graduates to pursue their professional activities in public and private institutions at regional level and national.

 There has been a social responsibility in the faculty and students, are examples: cooperation with the volunteer group
of univ.Sénior of Maynooth (based in ISCE) and various insights of social solidarity. The cultural level there is a
protocol with Malaposta, Odivelas; partnership with the Senior University of Odivelas, through the agency of Coral
Group in various seminars and workshops.

 
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado. 

A divulgação promovida pelo ISCE é adequada aos meios disponíveis e aos destinatários. Desta forma, a instituição
divulga a sua oferta formativa e as campanhas existentes, através de publicidade nos mass media, na Revista Fórum
Estudante, em outdoors, em flyers, nas redes sociais, no site institucional e em espaços cedidos pela Câmara
Municipal de Odivelas para o efeito. O ISCE participa em feiras nomeadamente na Futurália. São ainda divulgadas
informações através de email, aos antigos alunos de Educação Social, aos orientadores de estágio das diferentes
instituições que com o ISCE colaboram, às instituições sociais do concelho e de outros concelhos próximos, às
instituições de ensino superior com as quais o ISCE tem protocolos. Com os estudantes do ciclo de estudos são



realizadas sessões de informação sobre o Curso assim como de outras ofertas formativas.
  

 
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education given to
students. 

Disclosure promoted by ISCE is appropriate to the means available to the recipients. Thus, the institution disseminates
its training offer and existing campaigns through advertising in the media, in the journal Student Forum, on billboards,
on flyers, social networks, institutional site and slots granted by the city of Maynooth to effect. The ISCE participates in
fairs in particular Futurália. Information is also disseminated through email, former students of Social Education, the
training supervisors of the different institutions that collaborate with the ECHI, the social institutions of the county and
other nearby municipalities, the higher education institutions with which the ISCE has protocols. With students of the
course information sessions are held on the course as well as other training offers.

 

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 0
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 0
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs
(out) 0

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 7.7
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 30.8

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
No processo de qualificação académica, e após 26 anos de formação em educação social, o ISCE vê reconhecido o
grau de Mestre em Educação Social em 2007. 

 A estrutura curricular e plano de estudos do CE respeitam inteiramente o processo de Bolonha.
 Os objetivos gerais são coerentes com a missão e a estratégia da instituição. Os objetivos gerais definidos para o CE

estão ajustados ao perfil e competências dos diplomados.
 A divisão em dois ramos: Interv. com CJR e Inter.em Gerontologia, permite aos mestrandos aprofundarem os seus

conhecimentos em áreas que lhes suscitem maior interesse.
 O 1º ano de cada um dos ramos apresenta UC’s que prevêem a aquisição dos conhecimentos teóricos específicos e

competências de cada área (ramos). Assegura-se a escolha criteriosa das UCs (as comuns aos dois ramos do ciclo de
estudos e as específicas). O ciclo dispõe ainda de UCs optativas.

 Verifica-se uma adaptação das metodologias de ensino aos objetivos de aprendizagem das UCs. A carga média de
trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. Algumas UCs implicam o envolvimento direto
dos mestrandos à investigação.

 O ISCE assegura a componente prática do CE (estágio) através do estabelecimento de protocolos com diferentes
instituições públicas ou privadas do terceiro setor. 

 Existência de um GAPQ que faz um acompanhamento e avaliação periódica do CE.
 Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem. 

 A instituição possui as condições necessárias para a lecionação (salas de aulas e orientações tutoriais, biblioteca,
sala dotada de computadores).

 Através do GRI, são promovidas relações de incoming e outgoing, colocando à disponibilidade dos alunos e dos
docentes a oportunidade de estabelecerem parcerias com diferentes instituições do ensino superior nacionais e
internacionais sendo devidamente controlados aspetos relativos à equivalência curricular das UCs. As parcerias são
garante de mobilidade, o que se reflete em experiências enriquecedoras ao nível pessoal e profissional e pode,
mesmo, facilitar a integração na vida ativa.

 Os alunos têm ao dispor recursos pedagógicos que promovem a integração: ISCE-Vida ativa, e Provedora de
estudante e acompanhamento psicopedagógico, 

 A Comissão de Coordenação do curso dispõe de um endereço específico e de uma plataforma online (Blackboard) que
permite aceder a conteúdos das UCs e a outras informações relevantes.

 As linhas de investigação do CI-ISCE garantem a integração dos estudantes na investigação científica.
 Os docentes fazem parte de Unidades de Investigação avaliadas e classificadas muito positivamente pela FCT.

 Há a destacar os professores especialistas com provas dadas de reconhecido mérito, doutores e os que se encontram
a desenvolver os seus programas de doutoramento 

 Opinião favorável dos parceiros institucionais em relação ao Curso
 São apresentados indicadores positivos de sucesso escolar.

 
 
8.1.1. Strengths 



In the academic qualification process, and after 26 years of training in social education, ISCE sees recognized the
degree of Master of Social Education in 2007.

 The curriculum structure and CE study plan fully respect the Bologna process.
 The general objectives are consistent with the mission and strategy of the institution. The overall objectives defined for

the EC are suited to the profile and skills of graduates.
 The division into two branches: Interval. with CJR and Inter.em Gerontology, allows master students enhance their

knowledge in areas that most interest them raise.
 The 1st year of each of the branches has UCs providing for the acquisition of specific theoretical knowledge and skills

in each area (branches). Ensures the careful selection of UCs (common to the two arms of the course and specific).
The cycle also has PAs optional.

 There is an adaptation of teaching methods to the PAs learning objectives. The average workload required for students
corresponds to the estimated ECTS. Some PAs require the direct involvement of masters research.

 The ISCE ensures CE practical component (stage) through the establishment of protocols with different public or
private institutions of third sector.

 Existence of GAPQ, follows up and CE.Utilização periodic assessment of the results of satisfaction surveys of
students in improving the teaching / learning process.

 The institution has the necessary conditions for the lecionação (classrooms and tutorial guidance, library, living room
equipped with computers).

 Through the GRI, incoming and outgoing relations are promoted, putting the availability of students and teachers the
opportunity to partner with various institutions of national and international higher education being properly controlled
matters affecting the curriculum equivalence of PAs. Partnerships are guarantees of mobility, which is reflected in
enriching experiences to personal and professional level and may even facilitate the integration into working life.

 Students have available educational resources that promote integration: active ISCE-Life, and Student Ombudsman
and psycho-pedagogical supervision,

 The CD of course has a specific address and an online platform (Blackboord) that allows access to the PA content and
other relevant information.

 The CI-ISCE the research lines ensure the integration of students in scientific research.
 Teachers are part of Research Units evaluated and ranked very positively by FCT.

 It should be stressed specialist teachers with proven of recognized merit, doctors and those who are developing their
doctoral programs

 Favorable opinion of the institutional partners in relation to the course
 Positive indicators of school success are presented.

 
8.1.2. Pontos fracos 

1. O processo de continuação de estudos, do 1º para o 2º ciclo Educação Social, fica aquém do esperado.
 2. Numero reduzido de mestrandos

 3.Nem sempre se verifica a participação dos discentes nas várias reuniões organizadas, o que limita a recolha de
informação atualizada a ser utilizada com vista à melhoria dos processos de aprendizagem-ensino.

 4. A fraca participação na organização de eventos científicos por parte dos mestrandos
 5. Fraca produção cientifica dos diplomados.

 6. Ao nível dos docentes, considera-se que a mobilidade internacional deverá ser melhorada.
 7. O corpo docente precisa de aumentar o número de publicações em revistas internacionais com revisão por pares e

com relevância para a área do ciclo de estudos.
 8. Embora os objetivos gerais estejam adequados ao ciclo de estudos verifica-se a necessidade de reajustes nas

tipologias das UCs e áreas cientificas, conforme identificado pela estrutura organizacional responsável pelo ciclo de
estudo 

 9.Também uma maior diversidade de UCs de opção foram detetadas como necessárias, quer por parte dos estudantes
como da comissão de coordenação do curso, nomeadamente na área da estatística e pedagogia social, sendo um dos
pontos a colmatar no plano do curso.

 
8.1.2. Weaknesses 

 
1. The process of further study, the 1st to the 2nd cycle Social Education,

 is less than expected.
 2. Reduced Number of masters

 3.Nem always checks the participation of all students in the various meetings organized, which limits the collection of
updated information to be used to improve the learning-teaching process.

 4. The low participation in scientific events organization by the masters
 5. Weak scientific production of graduates.

 6. In terms of teachers, it is considered that mobility must be improved.
 7. The faculty needs to increase the number of publications in international journals with peer review and relevant to

the area of the course.
 8. Although the general objectives are appropriate to the study cycle there is a need for adjustments in the types of

protected areas and scientific areas, as identified by the organizational structure responsible for the study cycle 
 9. Also a wider range of choice of PAs were detected as needed, either by students as the course coordination

committee, in particular in the area of statistics and social pedagogy, one of the points to be addressed in the course
outline.

 
8.1.3. Oportunidades 

Os impactos da adequação da formação ao processo de Bolonha, despoletou a diversidade das necessidades
formativas, criando oportunidades novas na formação pós-graduada em Educação Social nos dois ramos de
Intervenção.

 



A possibilidade de existirem dois ramos no mestrado em educação social, reforça a oportunidade dos mestrandos
optarem pela áreas de maior apreço no desenvolvimento das suas competências profissionais. Atendendo à realidade
atual, os referidos ramos podem ser facilitadores da integração na vida ativa.

 A atual conjuntura apresenta-se como um ativador e tem vindo a estimular a procura do CE por parte de mestrandos
em exercício profissional, bem como por parte de outros profissionais, com vista a uma melhoria dos conhecimentos
assim como qualificação profissional .

 As alterações na realidade social, resultante da crise, têm fornecido muita "inspiração" para a (re)construção das
problemáticas de investigação, ligadas às duas áreas de intervenção (ramos)

 O paradigma atualmente em vigor da política da qualidade, obriga a acreditação e certificação das instituições,
levando a desenvolverem-se modelos de avaliação da qualidade.

 O número reduzido de mestrandos assegura um contacto mais próximo entre estes e os docentes fornecendo
respostas/apoio mais personalizadas e com maior celeridade. 

 Contribuiu para o desenvolvimento regional e local, através de atividades formativas, com os nosso parceiros.
 O intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres nacionais e estrangeiras possibilitará

potenciar os resultados das atividades científicas, tecnológicas e pedagógicas. 
 Possibilidade de propor uma alteração no plano de estudos de modo a reajustar as tipologias das UCs, reestruturação

das áreas cientificas e a integração de mais UCs de opção.
 O GAPQ começa a dispor de mecanismos e de indicadores de qualidade para o ciclo de estudos que podem nortear

linhas de atuação. 
 Motivar os docentes e estudantes para aumentarem a participação nos processos de tomada de decisão que afetam o

processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade. 
 Aproveitar as várias parcerias internacionais e nacionais permite o aprofundamento do relacionamento do ciclo de

estudos com o tecido empresarial.
 Poder continuar como escola de formação de Educadores Sociais, que já vem desde 1988, contribuindo para

promover e aprofundar a investigação, nas duas áreas de especialização, quer por parte dos docentes por parte dos
diplomados. 

  

 
8.1.3. Opportunities 

The impacts of fitness training to the Bologna process, triggered the diversity of training needs, creating new
opportunities in the post-graduate training in Social Education in the two branches of intervention.

 The possibility that there are two branches in master's degree in social education, reinforces the opportunity for
postgraduate students opt for areas of greatest issue in the development of their professional skills. Given the present
reality, these branches can be facilitators of integration into active life.

 The current situation presents itself as an activator and has been stimulating the CE demand from masters in
professional practice, or not, as well as by other professionals, with a view to improving the knowledge and
professional skills.

 Changes in social reality, resulting from the crisis, have provided much "inspiration" for the (re) construction of the
problems of research, linked with the two intervention areas (branches)

 The paradigm currently in place of the quality policy, undertakes the accreditation and certification of institutions,
leading to develop quality-assessment models.

 The small number of masters provides a closer contact between them and the teachers providing answers / more
personalized and more quickly support.

 Contribute to regional and local development, through training activities, with our partners.
 Cultural, scientific and technical exchange with national and foreign institutions will enable enhance the results of

scientific, technological and educational activities.
 Possibility of proposing a change in the syllabus in order to adjust the types of PAs, restructuring of scientific areas

and the integration of more option Ucs.
 The GAPQ begins to have mechanisms and quality indicators for the course of study that can guide lines of action.

 Motivate teachers and students to increase their participation in decision-making processes that affect the teaching /
learning process and its quality.

 Take advantage of the various international and national partnerships allow the deepening of the course of the
relationship with the business.

 To continue as school for Educators, which comes since 1988, helping to promote and further research in two areas of
specialization, whether by teachers from the graduates.

 
8.1.4. Constrangimentos 

O aumento da oferta formativa, e concorrencial, deste CE nas universidades privadas e públicas
 Os constrangimentos inerentes à crise social, com repercussões de natureza económico financeira afetam, ao nível

dos mestrandos : 
 1) o fluxo, o recrutamento e o número de mestrandos; 

 2) as candidaturas ao CE e a continuidade na sua frequência pelos custos inerentes 
 3) a concentração e a dedicação dos mestrandos -em termos de exclusividade e de disponibilidade/serenidade no

ambiente formativo
 4 ) por exercerem uma atividade laboral, têm de dividir-se por diferentes cenários, o que afeta os seus desempenhos,

quer na componente curricular do CE, quer no processo de pesquisa conducente ao trabalho final de mestrado
 5) Apesar da taxa de empregabilidade dos mestres já formados neste CE, a atual conjuntura do mercado de trabalho

condiciona, do nosso ponto de vista, as oportunidades de emprego na área do trabalho social, nomeadamente
educação social.

 Os constrangimentos inerentes à crise social, com repercussões de natureza económico financeira afetam, ao nível
dos docentes: 

 1)Aumento da carga letiva, com impacto na disponibilidade e dificuldade em conciliar o trabalho docente com as
exigências de investigação e de divulgação de trabalho científico, assim como para o desenvolvimento de novos



projetos de Investigação, assim como os já em curso, bem como a Mobilidade e Intercâmbio com outras instituições
do ensino privado. 

 2) Ausência de Linha de Investigação na Área do Trabalho Social, nos Programas de I&D da Fundação para a Ciência e
Tecnologia

 O corpo docente constituído por um conjunto significativo de docentes que obtiveram recentemente o seu grau de
doutor, o que, por comparação com outros cursos concorrentes, existentes há mais tempo, limita a produção científica
alcançada até ao momento.

 Alguns 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.

 A não existência de doutoramento em educação social
 A área de Educação Social não estar consagrado na classificação CNAEF. 

 
 
8.1.4. Threats 

Increased training offer, and competitive, this EC in the private and public universities
 The constraints inherent to the social crisis, with repercussions of financial economic nature affect at the level of

masters:
 1) the flow, recruitment and the number of students;

 2) applications to the EC and the continuity of its frequency by the inherent costs
 3) concentration and dedication of masters-in terms of exclusivity and availability / serenity in the training environment

 4) for exercising an employment activity, must be divided by different scenarios, which affects their performance,
either in the EC of the curriculum component, either in the process leading to the final research work of master

 5) Despite the employment rate of teachers already trained in EC, the current labor market situation affects, from our
point of view, the employment opportunities in the area of social work, including social education.

 The constraints inherent to the social crisis, with repercussions of financial economic nature affect, the level of
teachers:

 1) Increase the academic load, with impact on the availability and difficult to combine teaching with the requirements of
research and scientific work of dissemination, as well as the development of new research projects, as well as those
already in progress, and Mobility and exchange with other institutions of private education.

 Research Line of Absence in the area of Social work, in the Foundation R & D Programs for Science and Technology
 The faculty consists of a significant number of teachers who have recently obtained their PhD degree, which in

comparison to other competitors courses which have existed for more time, limited scientific production achieved so
far.

 Some teachers and students still do not seem aware of the actual importance of their participation in decision-making
processes that affect the teaching / learning process and its quality.

 The lack of PhD in social education.
 The area of Social Education not be enshrined in CNAEF rating.

 

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Considerando este ciclo de estudos como uma formação superior imprescindível no desenvolvimento e
reconhecimento da Educação Social em Portugal, e da importância da intervenção em duas áreas tão importantes
como são as crianças e jovens em risco e a gerontologia, deparamo-nos com a necessidade de propor algumas ações
de melhoria de acordo com os pontos fracos apresentados anteriormente:

 Proposta de melhoria: 
 1.Reforçar as estratégias de articulação/ comunicação entre os estudantes do 1.º e 2.º ciclos 

 2.Melhorar e diversificar a divulgação do CE junto de outras Comunidades e Instituições do Ensino Superior Nacionais
3.Envolver todos os discentes nas várias reuniões organizadas pelo Ciclo de Estudos com vista à melhoria dos
processos de ensino-aprendizagem

 4.Criar condições para a mobilidade dos docentes e discentes com as Instituições do Ensino Superior Nacionais e
Internacionais parceiras.

 5.Envolver os docentes e mestrandos nas linhas de investigação do CI-ISCE e em projetos de investigação em curso
ou a desenvolver no CI-ISCE.

 6. Visibilização da produção científica dos docentes e diplomados na revista do Departamento e noutras revistas
indexadas, bem como publicação ou colaboração em livros 

 7. Reajustar as tipologias de todas as UCs de TP; PL, OT para TP; OT privilegiando desta forma uma metodologia mais
participativa e dinâmica quer por parte do docente quer do estudante. Esta sugestão resultou de reuniões conjuntas
entre os docentes e o GAPQ. A avaliação final das diversas prestações dos docentes que esta tipologia (TP) era já uma
prática que ocorria no desenvolvimento das unidades curriculares. 

 8. Reajustar as áreas cientificas
 9. Alterar a denominação de Relatório Final para Projeto/dissertação/Relatório Final

 10. Alterar a denominação de Seminário de Investigação e intervenção especializada para Seminário de Investigação
 11.Alterar a denominação de Toxicodependências para Educação e Intervenção em Toxicodependências

 12.Com o objetivo de dar resposta às diversificadas solicitações dos estudantes, baseadas na diversidade de
formação, propõem-se as novas UCs de opção:

 -UC de Estatística e UC de Análise de Dados : justifica-se pela necessidade de os mestrandos adquirirem
competências nesta área, imprescindível à elaboração e implementação do trabalho final do curso.

 



-UC de Pedagogia Social, justifica-se por ser a área estruturante da educação social
 - UC Educação, Desenvolvimento e Dimensão Social por abarcar os pressupostos da educação para o

desenvolvimento e sua implementação nos contextos de intervenção social.

 
9.1.1. Improvement measure 

Considering this course of study as a higher education essential in the development and recognition of Social
Education in Portugal, and the importance of taking action in two important areas such as children and youth at risk
and gerontology, we are faced with the need to propose some improvement actions according to the weaknesses
previously presented:

 Proposal for improvement:
 1.Reforce strategies of articulation / communication between the students of the 1st and 2nd cycles

 2. Improve and diversify the EC circulated to other Communities and Institutions of Higher Education National
 3. Involve all students in the various meetings organized by the cycle of studies to improve the teaching-learning

processes
 4. Create conditions for the mobility of teachers and the students to the institutions of the National Higher Education

and International partners.
 5. Involve teachers and masters in research lines of CI-ISCE and ongoing research projects or to develop the CI-ISCE.

 6. Visualization of scientific production of teachers and graduates in the journal of the Department and other indexed
journals, as well as publishing or collaboration in books

 7. Readjust the typologies of all TP; PL, OT for TP; OT thus favoring a more participatory and dynamic methodology
either by the teacher or the student. This suggestion resulted from joint meetings between teachers and the GAPQ. The
final evaluation of the various benefits of teachers that this type (TP) was already a practice that occurred in the
development of courses.

 8. Reset the scientific areas
 9. Change the name of Final Report for Project / dissertation / Final Report

 10. Change the name of Research Seminar and specialized intervention for Research Seminar
 11. 1. Change of name for Addictions Education and Intervention in Drug Addiction

 12. In order to meet the diversified demands of students, based on diversity training, are proposed new option of PAs:
 -uc Statistics and Data Analysis UC: justified by the need for the postgraduate students gain skills in this area,

essential to the preparation and implementation of the final work of the course.
 -uc Of Social Pedagogy, is justified because it is the structural area of social education

 - UC Education, Development and Social Dimension by embracing the assumptions of education for the develop

 
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

 
Definem-se como ações de prioridade alta as identificadas nos pontos:

 1; 7; 8, 9, 10 e 11 com proposta de implementação a um ano.
  

 
Definem-se como ações de prioridade média as identificadas nos pontos:

 2; 3; 4; 5 e 6 com proposta de implementação de 1 a 3 anos.
  

 
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Are defined as high-priority actions identified in points:
 1; 7; 8, 9, 10 and 11 with the proposed implementation of one year.

  
 
This is defined as medium priority actions identified in points:

 2; 3; 4; 5 and 6 with proposed implementation 1-3 years.

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

 
Reuniões com os finalistas da licenciatura em educação social para apresentação do mestrado e esclarecimento de
dúvidas

  
Reforçar a publicação cientifica dos trabalhos desenvolvidos pelos mestrandos nas diversas UCs e em articulação
com o CI-ISCE 

  
Promover com o GRI ações mobilidade de docentes e estudantes, entre parceiros nacionais e internacionais 

  
A reestruturação curricular após processo de avaliação e acreditação do ciclo de estudos.

  

 
9.1.3. Implementation indicators 

Meetings with the finalists of the degree in social education to present the master and answer questions
  

Strengthen the scientific publication of the work done by masters in various UCs and in conjunction with the CI-ISCE
  

Promote with GRI shares mobility of teachers and students, between national and international partners
 



 
The curriculum restructuring after the evaluation and accreditation of the course.

 

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
 
1. Reajuste das áreas cientificas 

  
2. Alteração das tipologias de TP; PL; OT para TP; OT ( nos dois ramos)

  
3. Alteração da denominação de três Unidades Curriculares: 

 - Relatório Final para Projeto/Dissertação/Relatório Final
 - Seminário de Investigação e Intervenção Especializada para Seminário de Investigação

 - toxicodependências para Educação e Intervenção em Toxicodependências
  

4. Introdução de 4 novas Unidades Curriculares de opção: 
 - Estatística

 - Análise de Dados
 - Pedagogia Social
 - Educação, Desenvolvimento e Dimensão Social

 
10.1.1. Synthesis of the intended changes 

1. Adjustment of scientific areas
  

  2. Changing typologies; TP; PL; OT for TP; OT (two branches)
  

  3. Change of name two Curricular Units:
 - Final Report for Project / Dissertation / Final Report

 - Research Seminar and Intervention Specialist for Research Seminar
  

 4. Introduction of 4 new Curriculum Units option (identical in two blanches)
 - Statistics

 - Data analysis
 - Social Pedagogy

 - Education, Development and Social Dimension

 

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

Mapa Intervenção Socioeducativa e Gerontologia

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
10.1.2.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
10.1.2.2. Grau:

 Mestre

 
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção Socioeducativa e Gerontologia

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

 Socio educational and Gerontology intervention

 

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*



Trabalho Social e Orientação TSO 66 0
Ciências Sociais e do Comportamento CSC 18 6
Gestão e Administração GA 6 0
Saúde S 6 3
Matemática e Estatística ME 0 3
Ciências da Educação CE 6 6
(6 Items)  102 18

Mapa Intervenção com Crianças e Jovens em Risco

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
10.1.2.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
10.1.2.2. Grau:

 Mestre

 
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção com Crianças e Jovens em Risco

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

 Intervention with Children and Young People at Risk

 

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
Trabalho Social e Orientação TSO 66 6
Ciências Sociais e do Comportamento CSC 30 0
Gestão e Administração GA 6 0
Ciências da Educação CE 0 9
Matemática e Estística ME 0 3
(5 Items)  102 18

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII - Intervenção Socioeducativa e Gerontologia - 1º ano / 1º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
10.2.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
10.2.2. Grau:

 Mestre

 
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção Socioeducativa e Gerontologia

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

 Socio educational and Gerontology intervention

 
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 1º semestre

 
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:



1st year / 1st semester

 

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Geriatria S Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Obrigatória
O Envelhecimento e o Idoso TSO Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Obrigatória
Metodologia de Investigação CSC Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Obrigatória
Relação de Ajuda e Intervenção
Socioeducativa CE Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Obrigatória

Prevenção e Promoção da
Saúde na Velhice S Semestral 81 TP 26; OT 5 3 Optativa

Exercício Físico, Mobilidade e
Activdade da Vida Diária S Semestral 81 TP 26; OT 5 3 Optativa

Estatística ME Semestral 81 TP 26; OT 5 3 Optativa
Análise de Dados ME Semestral 81 TP 26; OT 5 3 Optativa
(8 Items)       

Mapa XII - Intervenção Socioeducativa e Gerontologia - 1º ano / 2º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
10.2.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
10.2.2. Grau:

 Mestre

 
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção Socioeducativa e Gerontologia

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

 Socio educational and Gerontology intervention

 
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 2º semestre

 
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year / 2nd semester

 

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Gestão e Intervenção
Institucional GA Semestral 81 TP 26; OT 05 3 Obrigatória

Gestão Financeira GA Semestral 81 TP 26; OT 05 3 Obrigatória
Desenho e Avaliação de
Programas CSC Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Obrigatória

Seminários Temáticos CSC Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Obrigatória
Sexualidade e Afectividade
no Idoso CSC Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Opção I

Maus tratos e Negligência CSC Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Opção I
Pedagogia Social CE Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Opção II
Educação, Desenvolvimento
e Dimensão Social CE Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Opção II

(8 Items)       



Mapa XII - Intervenção Socioeducativa e Gerontologia - 2º ano / 1º e 2º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
10.2.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
10.2.2. Grau:

 Mestre

 
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção Socioeducativa e Gerontologia

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

 Socio educational and Gerontology intervention

 
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano / 1º e 2º semestre

 
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year / 1st and 2nd semester

 

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Seminário de Investigação CSC 1º Semestre 162 TP 52 OT 10 6 Obrigatória
Estágio TSO Anual 648 E 300 OT 40 24 Obrigatória
Projecto/ Dissertação /
Relatório Final TSO Anual 810 Não aplicável 30 Obrigatória

(3 Items)       

Mapa XII - Intervenção com Crianças e Jovens em Risco - 1º ano / 1º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
10.2.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
10.2.2. Grau:

 Mestre

 
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção com Crianças e Jovens em Risco

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

 Intervention with Children and Young People at Risk

 
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 1º semestre

 
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

 1º ano / 1st year

 

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS Observações /
Observations



(5)
Intervenção com Familia e o Menor
em risco TSO Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Obrigatória

Tipologias e Indicadores de
Situação de Perigo CSC Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Obrigatória

Metodologia de Investigação CSC Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Obrigatória
Delinquência Juvenil e Intervenção
Social e Jurídica TSO Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Obrigatória

Educação e Intervenção em
Toxicodependências CSC Semestral 81 TP 26; OT 5 3 Opção I

Orientação Escolar, Profissional e
Desenvolvimento Vocacional CSC Semestral 81 TP 26; OT 5 3 Opção I

Estatística ME Semestral 81 TP 26; OT 5 3 Opção II
Análise de Dados CE Semestral 81 TP 26; OT 5 3 Opção II
(8 Items)       

Mapa XII - Intervenção com Crianças e Jovens em Risco - 1º ano / 2º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social

 
10.2.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
10.2.2. Grau:

 Mestre

 
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção com Crianças e Jovens em Risco

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

 Intervention with Children and Young People at Risk

 
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 2º semestre

 
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 2nd semester

 

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Gestão e Intervenção Institucional GA Semestral 81 TP 26; OT 05 3 Obrigatória
Gestão Financeira GA Semestral 81 TP 26; OT 05 3 Obrigatória
Desenho e Avaliação de Programas CSC Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Obrigatória
Seminários Temáticos CSC Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Obrigatória
Intervenção Familiar e prevenção da
Maternidade na Adolescencia TSO Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Opção I

Intervenção com Crianças e Jovens
Vítimas de Abuso Sexual TSO Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Opção I

Pedagogia Social CE Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Opção II
Educação, Desenvolvimento e
Dimensão Social CE Semestral 162 TP 52; OT 10 6 Opção II

(8 Items)       

Mapa XII - Intervenção com Crianças e Jovens em Risco - 2º ano / 1º e 2º semestre

10.2.1. Ciclo de Estudos:
 Mestrado em Educação Social



 
10.2.1. Study programme:

 Master in Social Education

 
10.2.2. Grau:

 Mestre

 
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

 Intervenção com Crianças e Jovens em Risco

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

 Intervention with Children and Young People at Risk

 
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano / 1º e 2º semestre

 
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year / 1st and 2nd semester

 

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Seminário de Investigação CSC 1º Semestre 162 TP 52; OT 10 6 Obrigatória
Estágio TSO Anual 648 E 300; OT 40 24 Obrigatória
Projeto / Dissertação /
Relatório Final TSO Anual 810 NA 30 Obrigatória

(3 Items)       

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

 
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
10.3.4. Categoria:

 <sem resposta>

 
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 <sem resposta>

 
10.3.6. Ficha curricular de docente:

 <sem resposta>

 

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV - Pedagogia Social

10.4.1.1. Unidade curricular:
 Pedagogia Social

 
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carla Isabel Mota Carvalho



 
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

 Não aplicável

 
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Posicionar a Pedagogia Social no âmbito das Ciências da Educação.
 Compreender e distinguir os diferentes âmbitos da Pedagogia.

 Identificar os principais marcos históricos da Pedagogia Social.
 Conhecer as especificidades da Pedagogia Social

 Compreender os diferentes contextos socioeducativos e os agentes educativos envolvidos no processo de
intervenção social.

 Compreender os conceitos de negociação e mediação social.
 Identificar e compreender as diferentes dimensões associadas à intervenção socioeducativa.

 
 
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Position the Social Pedagogy in the context of Educational Sciences.
 Understand and distinguish the different aspects of pedagogy.

 Identify the major landmarks of Social Pedagogy.
 Knowing the specifics of Social Pedagogy

 Understanding the different contexts youth and educators involved in the process of social intervention.
 Understand the concepts of negotiation and social mediation.

 Identify and understand the different dimensions associated with socio-educational intervention.
 

 
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

 Pedagogia e Pedagogia Social – Ciências da Educação
 1.1. Pedagogia como ciência da Educação

 1.2. Da pedagogia à pedagogia Social
 1.3. Âmbitos da Pedagogia – educação formal, informal e não formal

 II. Pedagogia Social
 2.1. Perspetiva histórico-social

 2.2. Especificidades da Pedagogia Social
 2.2.1.Objeto de estudo da Pedagogia Social 

 2.2.2. Ciência Pedagógica 
 2.2.3.Ciência prática e aplicada 

 2.2.4. Ciência interdisciplinar
 2.2.5. Métodos em Pedagogia Social: Perspetiva Investigadora e Perspetiva de intervenção

 III. Pedagogia Social e a Intervenção Socioeducativa nos âmbitos de aplicação da Educação Social
 2.1. Contextos Educativos e Agentes Educativos

 2.2. Intervenção Socioeducativa
 2.3. Conceitos de negociação e mediação social

 2.4. Dimensão Relacional da intervenção Socioeducativa 
 2.5. Dimensão Reflexiva da Intervenção Social 

 2.5. Transdisciplinaridade da Intervenção socioeducativa
 

 
10.4.1.5. Syllabus:

 I. Education and Social Pedagogy - Education Sciences
 1.1. Pedagogy as a science of Education

 1.2. Pedagogy Social pedagogy
 1.3. Areas of Education - formal, informal and non-formal

 II. Social pedagogy
 2.1. Historical and social perspective

 2.2. Specifics of Social Pedagogy
 2.2.1.Objeto study Social Pedagogy

 2.2.2. Pedagogical science
 2.2.3.Ciência practice and applied

 2.2.4. interdisciplinary science
 2.2.5. Methods in Social Pedagogy: Perspective Researcher and intervention Perspective

 III. Social Pedagogy and Socio Intervention in scopes of Sociocultural Animation and Social Education
 2.1. Educational Contexts and Educational Agents

 2.2. Socio intervention
 2.3. Trading concepts and social mediation

 2.4. Relational dimension of Youth intervention
 2.5. Reflective dimension of Social Intervention
 2.5. Transdisciplinarity of social Intervention

 
 
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

 Os conteúdos programáticos definidos para a presente uc encontram-se organizados de forma a dotar os estudantes
de conhecimentos teóricos sobre a Pedagogia Social. Em ponto 1, ao compreender os fundamentos da pedagogia é
possível posicionar a pedagogia social no âmbito das ciências da educação, bem como compreender e distinguir os



diferentes âmbitos da pedagogia. Em ponto 2, aprofunda-se o conhecimento a partir da identificação dos principais
marcos históricos da pedagogia social e das suas especificidades. A compreensão sobre os diferentes contextos
socioeducativos e os agentes educativos envolvidos no processo de intervenção social verifica-se a partir do ponto 3
do programa, com a compreensão dos conceitos de negociação e mediação social e da identificação das diferentes
dimensões associadas à intervenção socioeducativa.

 
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The syllabus defined for uc this are organized to provide students with theoretical knowledge on the Social Pedagogy.
In point 1, to understand the fundamentals of pedagogy is possible to position the social pedagogy within the sciences
of education, as well as understand and distinguish the different aspects of pedagogy. In point 2, deepens knowledge
by identifying the main landmarks of social pedagogy and their specificities. The understanding of the different
contexts youth and educators involved in social intervention process it appears from point 3 of the program, with the
understanding of trading concepts and social mediation and identification of the different dimensions associated with
socio-educational intervention.

 
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia de ensino da presente uc assenta na exposição dinâmica dos conteúdos programáticos com recurso a
análise documental e a reflexões individuais e em pequenos grupos. O método de ensino promove a permanente
articulação dos conteúdos programáticos com o perfil profissional dos futuros educadores sociais.

  
Critérios de avaliação:

  
 
Trabalho em sala de aula - 10%

 Trabalho de Pesquisa - 50% 
 Trabalho de Grupo - 40% (30% trabalho escrito + 10% apresentação em aula)

 
 
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methodology of this uc based on the dynamic display of the syllabus using document analysis and the
individual reflections and in small groups. The teaching method promotes permanent articulation of the syllabus with
the professional profile of future social educators.

 Evaluation criteria:
  

Work in the classroom - 10%
 Research Work - 50%

 Working Group - 40% (30% + 10% written work presentation in class)
 

 
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A metodologia de ensino desenvolvida na presente uc permite que os estudantes atinjam os objetivos determinados
uma vez que prevê o envolvimento permanente dos estudantes no seu processo de aprendizagem, promotora de
conhecimentos teóricos consubstanciados na realidade socioeducativa emergente do tecido social. A articulação
entre os fundamentos teóricos da pedagogia social e a análise de documentos, reflexões e discussões em sala de
aula, permitirão aos estudantes situar a pedagogia social no campo das ciências da educação e compreender as suas
especificidades. A aplicabilidades do conceito da pedagogia social será fulcral para a compreensão dos diferentes
contextos socioeducativos e os agentes educativos envolvidos no processo de intervenção social. As orientações
tutoriais assumem-se como cruciais no acompanhamento das aprendizagens significativas realizadas pelos
estudantes. 

 Os métodos de avaliação selecionados permitem também fortalecer os conteúdos programáticos e os respetivos
objetivos da uc, uma vez que assentam conceptualização dos conhecimentos adquiridos a partir da permanente
análise e pesquisa teórica aplicada à pedagogia social e a intervenção socioeducativa. 

 
 
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methodology developed in this uc allows students to achieve the objectives set since it provides for the
continued involvement of students in their learning process, promoter of theoretical knowledge embodied in the
emerging socio reality of the social fabric (intervention context of Technicians Social Education). The link between the
theoretical foundations of social pedagogy and the analysis of documents, reflections and discussions in the
classroom will enable students to situate social pedagogy in the field of education sciences and understand their
specificities. The applicability of the concept of social pedagogy is central to the understanding of the different
contexts youth and educators involved in the process of social intervention. The tutorials guidelines are assumed to
be crucial in monitoring the significant learning achieved by the students.

 The selected evaluation methods allow also strengthen the syllabus and the respective objectives of uc, since based
conceptualization of knowledge acquired from the permanent analysis and theoretical research applied to social
education and the social and educational intervention.

 
 
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Caliman, G. (2010). Pedagogia social: seu potencial crítico e transformador.Revista de Ciências da Educação,
(23).Capdevilla, M. L.(2009). Intervención en Pedagogia Social:espacios y metodologias. Madrid: Narcea

 Caride, A (2005). Las Fronteras de la Pedagogia Social – Perspectivas Científica e Histórica. Barcelona: Gedisa
Editorial.



Carreras, J. S.; Molina, J. G. (2006). Pedagogia Social. Madrid: Alianza Editorial.
 Lemay, M & Capul, M. (2005). Da educação à intervenção social. Porto: Porto Editora

 Graciani, M. S. S. (2014). Pdagogia social. Cortez Editora.
 Pereira, A. (2013). Currículo e formação de educadores sociais na pedagogia social: relato de uma pesquisa-formação.

Revista Profissão Docente, 13(29), 9-35.
 Serrano, G. (2009). Pedagogia Social – Educación Social. Construcción científica e intervención prática. Madrid:

Narcea.
 Streck, D. R., & Santos, K. (2011). Educação de Jovens e Adultos: diálogos com a Pedagogia Social e Educação

Popular. Eccos Revista Científica, (25), 19-37.

 

Mapa XIV - Educação, Desenvolvimento e Dimensão Social

10.4.1.1. Unidade curricular:
 Educação, Desenvolvimento e Dimensão Social

 
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Filipa Veríssimo Coelhoso

 
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

 Não Aplicável

 
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

  
São objetivos gerais desta Unidade Curricular:

  
Compreender diferentes fatores influentes no processo de Educação e Desenvolvimento e a sua importância ao nível
mundial, nacional, regional e local;

  
 
Refletir sobre a necessidade de uma educação para a democracia e a diversidade, bases da tolerância, do respeito, da
ajuda mútuo, da solidariedade, tendo em vista a construção de uma sociedade potenciadora de desenvolvimento;

  
 
Refletir sobre a necessidade de uma aprendizagem ao longo da vida como fundamento para um desenvolvimento
solidário, sustentável e universal, num mundo em constante mudança;

  
 
Pensar a Escola como polo de desenvolvimento local, enquanto instituição geradora de inovação e vinculadora de
valores e cultura.

 
 
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 These are the general objectives for this Unit:
  

 
To understand different influential factors in the process of Education and Development and his importance at the
world-wide, national, regional and local level;

  
To think about the necessity of an education for the democracy and the diversity, based on tolerance, respect, help
mutually, solidarity, and have in mind the construction of a society of development; 

  
To think about the necessity of an apprenticeship along the life like basis for a supportive, sustainable and universal
development, in a world in constant change;

  
To think the School like pole of local development, while institution creator of innovation and entailing of values and
culture.

 
 
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

 I – Educação e Desenvolvimento 
 1.1 Relação, conceitos associados, pressupostos organizadores, fundamentos e linguagens, pertinência.

 1.2 Conceitos associados e ideologias / teorias subjacentes
  

II – Fatores influentes e condicionantes da Educação e do Desenvolvimento
 2.1 Os fatores Sociais, Económicos e Políticos

 2.2 Diferentes contextos da Educação e suas dimensões formativas
  

III - A prática educativa como contexto de desenvolvimento
 3.1 A Perspetiva ecológico-sistémica (Bronfenbrenner)

 3.2 A escola numa perspetiva sistémica
 3.3 A família numa perspetiva sistémica



3.4 Família – Escola: Interação entre dois sistemas.
  

 
IV – Escola como polo de Desenvolvimento Local

 4.1 Funções da Escola e Intervenção Comunitária
 4.2 Formas e processos educacionais: Aprendizagem formal, não formal e informal

 I. 4.3 Complementaridade Life long / life wide
 

 
10.4.1.5. Syllabus:

 I - Education and Development 
 1.1 Relation, associate concepts, organizing presuppositions, bases and languages, relevance.

 1.2 Associate concepts and ideologies / underlying theories
  

II – Influential Factors and restrictions of the Education and of the Development
 2.1 The Social, Economical and Political factors

 2.2 Different contexts of the Education and his formative dimensions
  

III - Education as a development context
 3.1 The eco-systemic perspective (Bronfenbrenner)

 3.2 The school in a systemic perspective
 3.3 The family in a systemic perspective

 3.4 Family - School: Interaction between two systems.
  

IV – School as pole of Local Development
 4.1 School Functions and Communitarian Intervention

 4.2 Forms and education processes: Formal, not formal and informal apprenticeship
 

 
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

 O estudante, futuro especialista em Educação Social, deverá compreender as implicações conceptuais da área de
estudo da Educação para o Desenvolvimento, de forma a poder instrumentalizar este conhecimento no design das
suas futuras práticas, em contexto escolar.

 A compreensão dos fatores que influenciam o real social, assim como a identificação dos sistemas de causa e efeito
provável e a sinalização de eventuais dificuldades e fatores de risco, potenciam o design de práticas educativas que
melhor correspondam aos princípios estruturantes de uma educação para o desenvolvimento.

 O desenvolvimento de mecanismos que permitam propor negociações aos parceiros no sentido de um melhor
entrosamento entre a escola e os restantes atores sociais é fator potenciador de uma ação educativa que promova
uma escola inclusiva que aja como polo de desenvolvimento local.

 Os conteúdos organizam-se numa lógica de entendimento da prática educativa como efetivo contexto de
desenvolvimento.

 
 
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The student, future expert in Social Education, should understand the conceptual implications of the study area for the
Development of Education in order to equip this knowledge in the design of their future practice in the school context.

 Understanding the factors that influence the real social, as well as the identification of systems of cause and likely
effect of any difficulties and signs and risk factors potentiate the design of educational practices that best match the
structural principles of an education for development.

 The development of mechanisms that allow partners to offer negotiations towards a better rapport between the school
and other social actors is a key enabler of an educational activity that promotes an inclusive school that acts as a hub
for local development.

 The contents are organized in a logical understanding of effective educational practice as a developmental context.
 

 
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Privilegia-se na organização desta Unidade Curricular uma perspetiva formativa socio-construtivista, promovendo o
diálogo e a criação de situações que permitam a participação dos estudantes de forma a se desenvolver uma reflexão
conjunta sobre os conteúdos programáticos. 

 São selecionados e desenvolvidos instrumentos conceptuais, utilizando-se situações problemáticas como ponto de
partida para o trabalho a desenvolver.

 Procurar-se-á igualmente favorecer a emergência de oportunidades de exploração pedagógica das interconexões
entre os conceitos e as práticas.

  
Critérios de Avaliação:

  
TRABALHO DE GRUPO (TG): Análise documental à publicação em DR «Estratégia Nacional de Educação para o
Desenvolvimento»

  
TRABALHO INDIVIDUAL (EI): Exercício proposto para realização individual a partir dos conceitos trabalhados em aula.

 
 
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The focus is, on the organization of this unit, a formative socio-constructivist perspective, promoting dialogue and
creating situations that allow students participation in order to develop a joint reflection on the contents.



 
Are selected and developed conceptual tools, using problem situations as a starting point for the work to be done.

  
Search will also encourage the emergence of educational opportunities for exploration of the interconnections
between the concepts and practices.

  
 
WORKING GROUP: Analysis of documents for publication in DR «National Strategy for Education for Sustainable
Development

  
INDIVIDUAL WORK: Exercise proposed for individual achievement from the concepts worked out in class.

 
 
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A utilização de uma metodologia ativa, de tipo construtivista, na qual se privilegia o diálogo e debate entre os
mestrandos e o docente, com recurso a materiais ilustrativos referentes às temáticas em discussão, visa a
compreensão e a apreensão dos conteúdos de um modo interativo, autónomo, bem como, a possibilidade de os
mestrandos refletirem de um modo sustentado sobre o enquadramento da sua prática profissional nas orientações da
Educação Para o Desenvolvimento.

 
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The use of an active methodology, which focuses on dialogue and debate among the postgraduate students and the
teacher, using illustrative material relating to the topics under discussion, aimed at understanding and apprehension of
content in an interactive fashion, autonomous, and the possibility of the postgraduate students reflect in a sustained
manner on the framework of his professional practice guidelines for the Development of Education.

 
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Alves, S. M. (2013). A pedagogia libertadora ea psicologia histórico-cultural: dialogando educação e desenvolvimento
humano/Pedagogy of liberation and the historic cultural psychology: Discussion: education and human development.
Revista Pedagógica, 15(30), 427-452.

 Bairrão, J.(Coord) (2005) Contextos Familiares e Educativos. Porto Livpsic
 Bourne, D. (2008). Development Education: towards a re-conceptualisation, International Journal of Development
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Mapa XIV - Estatística

10.4.1.1. Unidade curricular:
 Estatística

 
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ricardo Manuel Viseu Ferreira

 
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

 Não Aplicável

 
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 De acordo com os conteúdos a desenvolver nesta unidade curricular serão disponibilizados meios, para que os alunos
venham a possuir competências para desenvolver a capacidade de raciocínio; sensibilizando-os para o extenso
campo de aplicações; para circunscrever as problemáticas de investigação para as quais a Estatística está
particularmente vocacionada; para promover a aquisição de conhecimentos que permitam conceptualizar, modelizar e
avaliar estudos de campo; assim como, utilizar correctamente a linguagem matemática no desenvolvimento de
técnicas de cálculo, que permitam criar ou aprofundar conhecimentos essenciais à continuação de estudos nos anos
posteriores.

  
No âmbito dos objectivos do mestrado, a presente uc procurará contribuir para a identificação das problemáticas
sócio-educativas, concebendo projectos de vida e de intervenção social adequados a cada situação, assim como
compreender e responder aos desafios de vulnerabilidade de pessoas e grupos, na sociedade actual. 

 
 
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 According to the contents to be developed in this course will be available means, so that students will have skills to
develop reasoning skills; making them aware of the wide range of indications; to limit the problems of research for
which the statistics are particularly suited; to promote the acquisition of knowledge to conceptualize, to model and



evaluate field studies; as well as proper use of the mathematical language in the development of calculation
techniques, which create or deepen knowledge essential to the continuation of studies in later years.

  
Under the master's objectives, uc this it should contribute to the identification of social and educational problems,
designing projects of life and social intervention appropriate to each situation, as well as understand and respond to
the challenges of vulnerable people and groups in society current.

 
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

 I Parte – Probabilidades 
  

1.1. Termos e Conceitos Gerais
 1.2. Probabilidade de um Acontecimento

 1.3. Acontecumentos independentes, incompatíveis e complementares
 1.4. Propriedades e Axiomas das probabilidades

 1.5. Probabilidade Condicionada. Teorema da Probabilidade Total. Teorema de Bayes.
  

II Parte – Estatística Descritiva
  

2.1. Termos e Conceitos Gerais
 2.2. Tabelas de Frequências e Gráficos

 2.3. Medidas de Localização. Medidas de Tendência Central e não Central.
 2.4. Medidas de Dispersão ou Variação

 2.5. Medidas de Forma
 2.6. Distribuições Bidimensionais

  
III Parte – Estatística Inferencial

  
3.1. Definição e Tipos de Amostragem

 3.2. Intervalos de Confiança
 3.3. Testes de Hipóteses Paramétricos

 
 
10.4.1.5. Syllabus:

 Part I -Probabilities
  

1.1. General Terms and Concepts
 1.2. Probability of an Event

 1.3. Independent events, incompatible and complementary events
 1.4. Properties and Axioms of probability

 1.5. Conditional Probability. Total Probability Theorem. Bayes' theorem.
  

Part II - Descriptive Statistics
  

2.1. General Terms and Concepts
 2.2. Frequency Tables and Charts
 2.3. Measures of Location. Measures of Central Tendency and not Central.

 2.4. Measures of Dispersion or Variation
 2.5. Measures of Shape

 2.6. Bivariate Distributions
  

Part III - Inferential Statistics
  

3.1. Definition and Types of Sampling
 3.2. Confidence Intervals

 3.3. Parametric Tests of Hypotheses
 

 
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

 Todo o conteúdo programático da presente UC procura ir ao encontro da motivação e captação do interesse dos
alunos, sendo este um dos principais objectivos da UC.

  
A Estatística Descritiva será analisada como o conjunto de métodos estatísticos que visam sumariar e descrever os
atributos mais identificados aos dados utilizados. Por outro lado, a Estatística Inferencial será analisada como o
conjunto de métodos estatísticos que visam caracterizar (ou inferir sobre) uma população a partir de uma parte dela,
ou seja, a partir de uma amostra.

  
Será utilizado um programa informático estatístico, por forma a sensibilizar os alunos para a análise estatística dos
dados quantitativos, depois de efectuados estudos de campo. Poderão ter acesso a análise de frequências e gráficos,
assim como análise de regressões e correlações entre variáveis.

  

 
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 



All program content of this UC seeks to address the motivation and capture the interest of students, which is a major
goal of the UC.

  
The Descriptive Statistics will be analyzed as a set of statistical methods that aim to summarize and describe the most
attributes identified the data used. On the other hand, the inferential statistics will be analyzed as a set of statistical
methods which aim to characterize (or infer) a population from a part of it, ie from a sample.

  
A statistical computer program will be used in order to sensitize students to the statistical analysis of quantitative data,
after making field studies. May have access to frequency analysis and graphics, as well as analysis of regressions and
correlations between variables.

 
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As sessões de ensino teórico-prático serão lecionadas através da exposição teórica dos conteúdos programáticos,
discutindo em seguida os temas abordados. Incidirão na discussão dos temas constantes nos conteúdos
programáticos, sendo apresentados casos práticos elucidativos da metodologia estatística, pretendendo-se desta
forma uma maior motivação por parte dos alunos.

  
Também serão utilizadas as sessões de orientação tutorial, com o objectivo de esclarecer alguns conteúdos que não
tenham ficado bem sedimentados, através das restantes sessões.

  
A avaliação será contínua, composta por um trabalho de grupo, em sala de aula, com a ponderação de 20%, por uma
ficha individual, com uma ponderação de 20% e um teste final individual, com a ponderação de 50%. A assiduidade e
participação terá uma ponderação de 10%. De salientar, que toda a avaliação será efectuada em sala de aula.

 
 
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Practical and theoretical sessions will be taught through theoretical exposure of the syllabus, then discussing the
topics covered. Will focus on the discussion of the topics in the syllabus and presented enlightening case studies of
statistical methodology, and we want it this way better motivation for the students.

  
Also tutorial sessions will be used, in order to clarify some content that has not been well established, through the
remaining sessions.

  
The evaluation will be continuous, consisting of a working group, in the classroom, with a weighting of 20%, for an
individual record, with a weighting of 20% and an individual final test, with a weighting of 50%. The attendance and
participation will have a 10% weighting. It should be stressed that any evaluation will take place in the classroom.

 
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os objectivos definidos nesta Unidade Curricular são muito claros quanto à sua essência, ou seja, raciocínio e
desenvolvimento mental dos cálculos. Para tal, são fundamentais, depois de aulas de apresentação de conteúdos
teóricos, a resolução de casos prácticos, por forma a solidificar os conceitos anteriormente adquiridos.

  
A título exemplificativo, será fundamental que, depois de apresentada a teoria das probabilidades, seja demonstrada a
importância deste tipo de conceitos através de exemplos práticos envolvendo os alunos. Será uma das formas de
cativar a atenção e o interesse dos alunos. Para tal, são fundamentais, hoje em dia, os meios audiovisuais ao nosso
dispôr.

  
Será durante as aulas práticas que será realizado o estudo, por exemplo, de questionários, sendo apresentado aos
alunos, alguns critérios de avaliação e análise estatística, como a inferencial e a descritiva.

  
Sendo assim, será fundamental o método de ensino teórico-prático, por forma a dar cumprimento a todos os
objectivos propostos inicialmente.

 
 
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The objectives defined in this Course unit are very clear as to its essence, ie, reasoning and mental development of the
calculations. For such are fundamental lessons after presentation of theoretical content, case resolution practical, in
order to solidify the concepts previously acquired.

  
For instance, it is essential that, once presented the theory of probabilities, is shown the importance of such concepts
through practical examples involving students. Is one way to capture the attention and interest of students. To this
end, are essential today, the media are to our disposal.

  
It will be during the practical classes will be conducted the study, for example, questionnaires, and presented to the
students, some evaluation criteria and statistical analysis, like descriptive and inferential.

  
So, is the fundamental method of theoretical-practical, in order to comply with all the objectives originally proposed.

 
 
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Afonso, A. & Nunes, C. (2010). Estatística e Probabilidades – Aplicações e Soluções em SPSS. Lisboa : Escolar
Editora.

 Murteira, B., Ribeiro, C., Silva, J. & Pimenta, C. (2010). Introdução à Estatística. Lisboa : Escolar Editora.



Pinto, R. (2012). Introdução à Análise de Dados – Com recurso ao SPSS. Lisboa : 2ª Edição, Edições Sílabo.
 Reis, E. (2008). Estatística Descritiva. Lisboa : 7ª Edição, Edições Sílabo.

 Santos, C. (2010). Manual de Auto-aprendizagem – Estatística Descritiva. Lisboa : 2ª Edição, Edições Sílabo.
 

 

Mapa XIV - Análise de Dados

10.4.1.1. Unidade curricular:
 Análise de Dados

 
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ricardo Manuel Viseu Ferreira

 
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

 Não Aplicável

 
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 De acordo com os conteúdos a desenvolver na unidade curricular, o principal objectivo é que os formandos se sintam
motivados, por forma a adquirirem conhecimentos e a desenvolverem capacidades e atitudes, que lhe permitam, no
futuro, desempenhar funções em diferentes tipos de organizações.

  
Com o auxílio da unidade curricular de análise de dados, o mestre em Educação Social habilita os seus alunos a
trabalharem em Organizações como ONG´s, ISPP´s, Instituições de Infância e Juventude, Câmaras Municipais,
Hospitais, Serviços de segurança Social, Projectos de Intervenção e Desenvolvimento Local, Centros de Dia, ATL,
Lares e outras instituições ou a criar respostas sócio-educativas inovadoras de auto-emprego.

  
Será permitida igualmente a integração de equipas multidisciplinares, articulando diferentes áreas do saber, na
promoção de intervenções socioeducativas conduzidas por padrões éticos contemporâneos.

 
 
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 According to the contents to be developed in the course unit, the main objective is that students will be motivated in
order to acquire knowledge and develop skills and attitudes, which enable it in the future, play roles in different types
of organizations.

  
With the unit of the course of data analysis, a master Social Education enables students to work in organizations such
as NGOs, ISPP's, Institutions of Children and Youth, Municipalities, Hospitals, Security Services Social, Projects Local
Intervention and Development, Day Centers, ATL´s, homes and other institutions or to create innovative social and
educational responses from self-employment.

  
Integration of multidisciplinary teams will also be allowed, linking different areas of knowledge, the promotion of social
and educational interventions conducted by contemporary ethical standards.

 
 
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

 I Parte – O IBM SPSS como ferramenta de trabalho na análise de dados quantitativos
 1.1. Apresentação do programa

  
1.2. Construção de um inquérito por questionário

  
1.3. Gestão de bases de dados no SPSS

  
1.3.1 Construção de uma base de dados em SPSS.

  
1.3.2 Validação de uma base de dados.

  
1.3.3 Operações sobre ficheiros de dados.

  
1.4 Transformação de variáveis

  
1.4.1 Recodificação de variáveis

  
1.4.2 Construção de novas variáveis

  
II Parte - Instrumentos básicos de análise de dados

  
2.1 Análise univariada: Frequências Medidas de síntese

  
2.2 Análise bivariada: Tabelas de contingência. Tabelas de medidas síntese.

  
 
III Parte - Apresentação de resultados: elaboração de um relatório preliminar de análise de dados 



 
3.1 Construção de quadros de resultados 

  
3.2 Tradução gráfica de resultados 

  
3.3 Exportação de tabelas e gráficos do SPSS para outros programas

 
 
10.4.1.5. Syllabus:

 Part I - The IBM SPSS as a tool in the analysis of quantitative data
  

1.1. Brief presentation of the program
  

1.2. Construction of a questionnaire survey
  

1.3. Management of databases in SPSS
  

1.3.1 Construction of a database in SPSS.
  

1.3.2 Validation of a database
  

1.3.3 Operations on data files.
  

1.4 Transformation of variables
  

1.4.1 Recoding of variables: automatic recoding. Oriented rekeying.
  

1.4.2 Construction of new variables
  

Part II - Basic tools of data analysis
  

2.1 Univariate Analysis: Measures of Frequency Synthesis
  

2.2 Bivariate Analysis: Contingency Tables. Tables summarizing measures.
  

 
Part III - Results presentation: preparation of a preliminary report of data analysis

  
3.1 Construction of tables of results

  
3.2 Results Ghraphical Translation

  
3.3 Export of tables and graphs SPSS for other programs

 
 
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

 O programa delineado para a Unidade Curricular de Análise de Dados aplicados à Educação Social, está de acordo
com as necessidades existentes nesta área ao nível da construção de diagnósticos, assim como a avaliação da
intervenção.

  
Relativamente à aplicabilidade do programa informático IBM SPSS, será bastante útil uma vez que permite analisar
estatisticamente e de forma quantitativa os dados relacionados com inquéritos por questionário.

  
O objectivo será efectuar uma análise dos dados através da Estatística Descritiva e da Estatística Inferencial. Após a
criação de uma base de dados, retirada do inquérito por questionário, algumas variáveis serão recodificadas, por
forma à sua simplificação. Em seguida, e segundo os objectivos, serão gerados quadros e figuras, exemplificando na
prática a interpretação daqueles inquéritos.

  
Através de casos práticos, e de acordo com os objectivos delineados, serão disponibilizados meios para desenvolver
a capacidade de raciocínio dos alunos.

 
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The program outlined for the Course Data Analysis applied to Social Education, complies with existing requirements in
this area in terms of building diagnostics, as well as evaluating the intervention.

  
Regarding the applicability of IBM SPSS software, will be very useful since it allows statistically and quantitatively
analyze data related questionnaire surveys.

  
The purpose of data analysis will be carried through the Descriptive Statistics and Inferential Statistics. After creating a
database, removal of the questionnaire survey, some variables are recoded so its simplification. Then and as
mentioned in objectives, tables and figures will be generated, illustrating the practical interpretation of those surveys.

  



Through practical cases, and according to the outlined objectives, means to develop the reasoning ability of the
students will be available.

 
 
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As sessões de ensino teórico-prático serão lecionadas através da exposição teórica dos conteúdos programáticos,
discutindo em seguida os temas abordados.

  
As sessões de práticas laboratoriais incidirão na discussão dos temas constantes nos conteúdos programáticos,
sendo apresentados casos práticos elucidativos da metodologia estatística, pretendendo-se desta forma uma maior
motivação por parte dos alunos.

  
Também serão utilizadas as sessões de orientação tutorial, com o objectivo de esclarecer alguns conteúdos que não
tenham ficado bem sedimentados, através das restantes sessões.

  
A avaliação será contínua, composta por um trabalho de grupo, em sala de aula, com a ponderação de 20%, por uma
ficha individual, com uma ponderação de 20% e um teste final individual, com a ponderação de 50%. A assiduidade e
participação terá uma ponderação de 10%. De salientar, que toda a avaliação será efectuada em sala de aula.

 
 
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The sessions of theoretical and practical will be taught through theoretical exposition of the contents, then discussing
the topics covered.

  
The practical laboratory sessions will focus on discussion of the topics included in the syllabus and presented
illustrative case studies of statistical methodology, intending thereby a greater motivation among students.

  
Also be used sessions tutorial orientation in order to clarify some of the contents that have not been well established
by the remaining sections.

  
The evaluation will be continuous, composed of a group work in the classroom, with a weighting of 20%, for an
individual record, with a weighting of 20% and a final test individual, with a weighting of 50%. Attendance and
participation will have a weighting of 10%. It should be noted that any assessment will be carried out in the classroom

 
 
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os objectivos definidos nesta Unidade Curricular são muito claros quanto à sua essência, ou seja, raciocínio e
desenvolvimento mental dos cálculos. Para tal, são fundamentais, depois de aulas de apresentação de conteúdos
teóricos, a resolução de casos práticos, por forma a solidificar os conceitos anteriormente adquiridos.

  
A título exemplificativo, será fundamental que, depois de apresentada a teoria da criação de bases de dados, seja
demonstrada a importância deste tipo de conceitos através de exemplos práticos envolvendo os alunos. Será uma das
formas de cativar a atenção e o interesse dos alunos. Para tal, são fundamentais, hoje em dia, os meios audiovisuais
ao nosso dispôr.

  
Será durante as aulas práticas que será realizado o estudo, por exemplo, de questionários, sendo apresentado aos
alunos, alguns critérios de avaliação e análise estatística, como a inferencial e a descritiva.

  
Sendo assim, será fundamental o método de ensino teórico-prático, por forma a dar cumprimento a todos os
objectivos propostos inicialmente.

 
 
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The objectives defined in this Course unit are very clear as to its essence, ie, reasoning and mental development of the
calculations. For such are fundamental lessons after presentation of theoretical content, case resolution practical, in
order to solidify the concepts previously acquired.

  
For instance, it is essential that, once presented the theory of database, is shown the importance of such concepts
through practical examples involving students. Is one way to capture the attention and interest of students. To this
end, are essential today, the media are to our disposal.

  
It will be during the practical classes will be conducted the study, for example, questionnaires, and presented to the
students, some evaluation criteria and statistical analysis, like descriptive and inferential.

  
So, is the fundamental method of theoretical-practical, in order to comply with all the objectives originally proposed.
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