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NCE/19/1900232 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências Humanas E Sociais (UTAD)

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

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Animação Sociocultural

1.3. Study programme:
Sociocultural Animation

1.4. Grau:
Licenciado

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências da Educação

1.5. Main scientific area of the study programme:
Eduction Sciences

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

142

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

345

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

223

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de
agosto):

seis semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 65/2018, of August
16th):

six semesters

1.9. Número máximo de admissões:
30

1.10. Condições específicas de ingresso.
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Uma das seguintes provas:
09 Geografia; 
11 História; 
18 Português

1.10. Specific entry requirements.
Uma das seguintes provas:
09 Geografia; 
11 História; 
18 Português

1.11. Regime de funcionamento.
Diurno

1.11.1. Se outro, especifique:
NA

1.11.1. If other, specify:
NA

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Departamento de Educação e Psicologia, Escola de Ciências Humanas e Sociais, UTAD

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
Departamento de Educação e Psicologia, Escola de Ciências Humanas e Sociais, UTAD

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

1.13._Reg_599_2019_CredCompetenciasFormExpProfissional-compactado.pdf
1.14. Observações:

A proposta de criação do curso pretende disponibilizar uma nova oferta educativa na área da Animação Sociocultural.
Há razões que legitimam esta intenção, entre as quais destacamos: A existência de uma base teórica, epistemológica e
institucional nacional e internacional no campo da Animação Sociocultural; a existência de uma rede alargada de
investigação que regularmente coopera em iniciativas conjuntas, envolvendo várias universidades do continente
europeu e americano; e o alargamento dos contextos de intervenção do Animadores Socioculturais, como seja, a
presença de destes nas equipas multidisciplinares no âmbito do Projeto Nacional de Promoção do Sucesso, também
evidente na Comunidade Intermunicipal do Douro; 

Na criação do curso teve-se em conta as orientações estabelecidas pela Associação Nacional de Animadores
Socioculturais e pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural que enquadram a
função do Animador Sociocultural no que respeita à sua designação (cf. http://apdasc.com/index.php). Nessa medida
esta proposta, acolhe a proposta de designação de Animação Sociocultural. 
O plano de estudo beneficia da presença de vários domínios do conhecimento, desenvolvidos através de várias UC
relevantes para o perfil de saída do diplomado nesta área.
Foram consultores deste curso conceituadas personalidades de dimensão internacional, das quais se destacam: -
Professor Doutor Ezequiel Ander-Egg – o “Patriarca” mundial da Animação Sociocultural, consultor da UNESCO,
UNICEF, professor visitante em diversas universidades europeias e autor de mais de 100 livros; - Professor Doutor
Victor Ventosa Perez – professor da Universidade Pontifícia de Salamanca, autor de mais de 20 livros em Animação
Sociocultural e áreas afins; - Professor Doutor Jean Claude Gillet – professor da Universidade de Bordeaux, autor de
vários livros sobre Animação Sociocultural; - Professor Doutor José Angel Lopez Herrarias – Professor Titular da
Universidade Complutense de Madrid, autor de vários livros de Animação e Pedagogia Social; - Professor Doutor José
Merino Fernandes – Professor Catedrático da Universidade Complutense de Madrid, autor de - Professor Doutor José
Antonio Caride Gomez – Professor Catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, autor de inúmeros
projectos e publicações nos domínios da Educação Social e Ambiental, da Animação Sociocultural e do
Desenvolvimento Comunitário; - Professor Doutor Xavier Ucar Martinez – Professor Titular da Universidade Autónoma
de Barcelona, autor de vários livros sobre Animação e Teatro. Todas estas personalidades declararam aceitar o papel
de Consultores Internacionais dos estudos em Animação Sociocultural propostos pela UTAD e ainda colaborarem com
a nossa Instituição.

1.14. Observations:
The proposal to create the course aims to provide a new educational offer in the area of   Sociocultural Animation.
There are reasons that legitimize this intention, among which we highlight: The existence of a national and
international theoretical, epistemological and institutional basis in the field of Sociocultural Animation; the existence of
an extensive research network that regularly cooperates in joint initiatives involving several universities on the
European and American continent; and the widening of the contexts of intervention of Sociocultural Animators, such
as their presence in the multidisciplinary teams within the scope of the National Project for the Promotion of Success,
also evident in the Douro Intermunicipal Community;

In the creation of the course took into account the guidelines established by the National Association of Sociocultural

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/questionId/3ed0984b-775b-0db0-6eb1-5d6d013cad6d
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Animators and the Portuguese Association for the Development of Sociocultural Animation that frame the role of the
Sociocultural Animator with regard to its designation (cf. http: // apdasc. com / index.php). As such, this proposal
welcomes the proposal for the designation of Sociocultural Animation.
The study plan benefits from the presence of various knowledge domains, developed through various UCs   relevant to
the graduate's exit profile in this area.
Consultants were of this course of international renowned personalities, including most importantly: - Professor
Ezequiel Ander-Egg - the "Patriarch" Socio-cultural world, a consultant with UNESCO, UNICEF, visiting professor at
several European universities and has authored more than 100 books; - Suction Professor Victor Perez - professor at
the Pontifical University of Salamanca, authored over 20 books in Socio-cultural and related areas; - Professor Jean
Claude Gillet - professor at the University of Bordeaux, author of several books on Socio-cultural; - Professor Jose
Angel Lopez Herrarias - Professor at the Complutense University of Madrid, author of several books on animation and
social pedagogy; - Professor Jose Merino Fernandes - Full Professor at the Universidad Complutense de Madrid,
author of several books on animation and Pedagogy; - Professor Jose Antonio Gomez Caride - Professor at the
University of Santiago de Compostela, the author of numerous projects and publications in the fields of Social and
Environmental Education, the Socio-cultural and Community Development; - Professor Xavier Martinez Ucar -
Professor at the Autonomous University of Barcelona, the author of several books on animation and theater. All these
persons declared that they accepted the role of International Consultants on Socio-cultural studies offered by UTAD
and also collaborate with our institution.

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho Científico da ECHS

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Científico da ECHS

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._SECHS_319101010180 - CC ECHS.pdf

Mapa I - Conselho Pedagógico da ECHS

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico da ECHS

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._ATA CP SECHS_319100909390-compactado.pdf

Mapa I - Conselho de Departamento do DEP

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho de Departamento do DEP

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._ATA SECHS_319040512160.pdf

Mapa I - Conselho de departamento do DESG

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho de departamento do DESG

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._ExtratoAta_4_CDESG_10_03_2019_1_ACC (1).pdf

Mapa I - Conselho Académico

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Académico

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Cons Acad-compactado.pdf

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo,
científico e cultural da instituição

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/587eb9b3-cc1f-fb0a-9629-5d9c9ac265f7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/75027aa8-bd81-783a-033a-5d9c9aec8898
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/968a771a-e5f8-28d8-66ee-5d9ca1650fdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/1564f965-cd42-e72a-31be-5d9ca1153fce
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/questionId/3f327e26-5582-c746-d3d0-5d6d0104df7e/annexId/3b1b694e-2f98-8451-ea48-5da475049841
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3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:
O perfil de saída do curso de Animação Sociocultural pretende responder ao estatuido para os diplomados nesta áea.
A opção que fizemos está legitimada nas dimensões a serem desenvolvidas pelos estudantes ao longo do ciclo de
estudo.
Pretende-se que os futuros diplomados possam articular uma formação prática com uma sólida formação teórica
faclitadora da compreensão das dinâmicas educativas e sociais, estabelecendo o diagnóstico das situações e
construir soluções adequadas com as comunidades e indivíduos com quem interagem. Com o plano de estudos
proposto procurou-se estabelecer um quadro de (UC) unidades curriculares que permitissem o desenvolvimento
coerente em torno das componentes de formação, isto é, que combinasse a formação geral, formação específica e
formação mais profissionalizante, organizada em torno de uc que proporcionam a inserção gradual e com progressiva
capacitação e autonomia dos estudantes em contextos profissionais da animação sociocultural.

3.1. The study programme’s generic objectives:
The exit profile of the Sociocultural Animation course intends to answer the statute for the graduates in this area. The
choice we made is legitimized in the dimensions to be developed by the students throughout the study cycle.
It is intended that future graduates can articulate a practical formation with a solid theoretical formation that facilitates
the understanding of educational and social dynamics, establishing the diagnosis of situations and building
appropriate solutions with the communities and individuals with whom they interact. The proposed syllabus aimed to
establish a framework of (UC) curricular units that allowed the coherent development around the training components,
that is, that combined the general training, specific training and more vocational training, organized around which
provide the gradual and progressive integration and empowerment of students in professional contexts of socio-
cultural animation.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
Através das aprendizagens a efetuar pretende-se que os estudantes sejam capazes de :
Fundamentar o exercício da ASC numa perspetiva humanista e educativa. 
Conhecer as novas tendências e âmbitos emergentes da ASC. 
Planificar, desenvolver e avaliar programas de ASC. 
Criar estratégias inovadoras de gestão das associações, realçando o papel da ASC, no âmbito da economia social.
Melhorar a prática dos animadores socioculturais. 
Favorecer a participação das pessoas na vida do grupo e da sociedade, procurando uma melhoria de qualidade de
vida. Responder às necessidades, expectativas e problemas de grupos sociais específicos. 
Estimular a convivência entre as pessoas, na aceitação e no respeito das suas culturas. 
Promover o intercâmbio entre as pessoas, desenvolvendo a autonomia e a solidariedade. 
Favorecer a integração social e a dinamização sociocultural num contexto de animação de tempos livres. Valorizar a
educação não formal e informal como complementos da educação formal.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
Through the learning to be done it is intended that students are able to:
Justify the exercise of Sociocultural Promotion (ASC) in a humanistic and educational perspective. 
Meet the new trends and emerging areas of the ASC.
Provide tools to plan, develop and evaluate programs of ASC. 
Promote innovative strategies for the management of the associations, highlighting the role of ASC in the social
economy. Improving the practice of encouraging sociocultural. 
Encourage people's participation in group life and society, seeking a better quality of life. 
Addressing the needs, expectations and problems of specific social groups. 
Encourage relationships between people, acceptance and respect for their values, their beliefs and their cultures. 
Promote exchanges between people, developing autonomy and solidarity. 
Promote social integration and socio-cultural dynamics in the context of leisure entertainment. 
Valuing non-formal and informal education as complements formal education.

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e,
designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição:

Este ciclo de estudos, numa perspetiva histórica, assume grande relevância no contexto de ocupação de tempos livres
de crianças, jovens, adultos e 3ª idade, onde a animação se tem constituído como resposta institucional, intencional e
sistemática para uma determinada realidade social, promovendo assim a participação activa e voluntária dos cidadãos
no Desenvolvimento Comunitário e na melhoria da qualidade de vida, concorrendo para o cumprimento da missão
institucional da UTAD. 
É de realçar que a UTAD, em 1994 e 1995, acolheu os 1.º e 2.º Congressos Internacionais de Animação Sociocultural
organizados pela Associação Nacional de Animadores Socioculturais (ANASC) – cujos elementos impulsionadores
destas iniciativas pertencem, hoje, ao quadro docente da UTAD. É de realçar, ainda, a realização das primeiras e
segundas Jornadas Internacionais de Animação Sociocultural, nos anos de 2000, 2002 e 2006, no Pólo de Chaves da
UTAD, com um total de 1600 participantes, e que, em termos de conclusões, incentivaram a criação da licenciatura em
ASC, tendo os próprios sugerido algumas áreas de estudo que integram o currículo que agora se apresenta. Tendo
como base a ampla participação nestes eventos e as parcerias com as universidades espanholas, foi sugerida uma
formação assente numa tripla dimensão, de que se destaca: Formação de Animadores de curta e média duração e
formação para a animação interpretada ao nível da pós-graduação e mestrado. Desde essa altura até ao presente tem-
se realizado anualmente reuniões científicas na área docentes ligados ao CE.
A criação da licenciatura em Animação Sociocultural vem colmatar a ausência de uma oferta educativa nesta área,
atendendo ao facto de que a UTAD já tem um 2º ciclo em Ciências da Educação, com uma área de especialização em
Animação Sociocultural, desde 2010, com procura considerável, e um 3º ciclo em CE que tem na sua estrutura
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curricular vários seminário de especialização nesta área. A criação da licenciatura em Animação sociocultural
completa, assim, uma oferta estruturada em três ciclo de estudos.
Foram consultores deste curso conceituadas personalidades de dimensão internacional ligados a universidades
prestigiadas universidades europeias (espanholas, francesas, sul-americanas).

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution
and its educational, scientific and cultural project:

In a historical perspective, is of great importance in the context of leisure activities for children, youth, adults and 3rd
age, where the animation has been constituted as an institutional response, intentional and systematic for a given
social reality, thus promoting the active and voluntary citizens in community development and improving the quality of
life. It should be noted that the University of Tras-os-Montes and Alto Douro (UTAD) in 1994 and 1995, it hosted the 1st
and the 2.nd International Congress of Sociocultural Animation organized by the National Association of Social-
Cultural Animators (ANASC) - whose elements of these initiatives drivers belong today to the faculty of UTAD. It should
be noted, also carrying out 1.as 2.as Days and International Socio-cultural in the years 2000, 2002 and 2006, the Center
of Keys UTAD, with a total of 1600 participants, and that, in terms conclusions, encouraged the establishment of the
degree in ASC, having themselves suggested some areas of study that integrate the curriculum that is now presented.
Based on the broad participation in these events and partnerships with universities in Spain, it was suggested a
formation based on three dimensions, that stands out:Training of Animators of short and medium duration and training
for animation interpreted at postgraduate and master level. Since then, scientific meetings in the field of EC-related
teachers have been held annually.

The creation of the degree in Sociocultural Animation addresses the absence of an educational offer in this area, given
the fact that UTAD already has a 2nd cycle in Educational Sciences, with a specialization area in Sociocultural
Animation, since 2010, with considerable demand. , and a 3rd cycle in EC that has in its curricular structure several
specialization seminar in this area. The creation of the degree in Sociocultural Animation completes, thus, an offer
structured in three cycle of studies.
MA.Consultants of this course were renowned personalities of international dimension linked to prestigious European
universities (Spanish, French, South American).

4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se
estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a
preencher apenas quando aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor or other forms of organisation (if
applicable)

Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o
ciclo de estudos se estrutura:

Branches, options, profiles, major/minor or other
forms of organisation:

<sem resposta>

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

Mapa II - NA

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
NA

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
NA

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding
the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos* /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da Educação – Educação de Adultos
e Animação Sociocultural

CE
(EA/ASC) 105 3

Ciências da Educação - Educação Artística CE - (EA) 18 6
Psicologia PSI 6 6
Gestão e Administração GA 12
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Ciências Sociais- Antropologia CSA 6
Línguas, Literaturas Modernas LLM 12
Economia EC 3
Ética e Filosofia EF 3
(8 Items)  165 15  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - NA - 1 ano /1º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
NA

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
NA

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

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Economia, Sociedade e
Desenvolvimento Economia semestral 81 TP 30; OT 3 3

Teoria e História da Animação
Sociocultural

Ciências da
Educação (EA-ASC) semestral 162 PT 60; OT 6 6

Metodologia de Investigação em
Animação Sociocultural

Ciências da
Educação (EA-ASC) semestral 162 PT 60;OT 6 6

Educação Musical e Animação Ciências da
Educação (EA) semestral 162 PL 60; OT 6 6

Opção 1: Técnicas de Animação
Educativa / Dinâmica de Grupos

Ciências da
Educação /PSI semestral 162 PL 60; OT 6 6

Ciberanimação Ciências da
Educação (EA-ASC) semestral 81 TP 30; OT 3 3

(6 Items)       

Mapa III - NA - 1º ano / 2º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
NA

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
NA

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 2º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Expressão Dramática e
Animação Teatral

Ciências da Educação
(EA) semestral 162 PL 60; OT 6 6

Expressão e
Comunicação Visual

Ciências da Educação
(EA) semestral 162 PL 60; OT 6 6

Projetos de Animação
Sociocultural

Ciências da Educação
(EA-ASC) semestral 162 TP 60; OT 6 6

Língua Portuguesa e
Comunicação

Língua e Literatura
Materna semestral 162 TP 60; OT 6 6

Marketing Gestão e semestral 162 TP 60; OT 6 6
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Administração
(5 Items)       

Mapa III - NA - 2º ano /1º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
NA

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
NA

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano /1º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações
/
Observations
(5)

Práticas I: Observação de Contextos
socioeducativos

Ciências da
Educação (EA-
ASC)

semestral 162 PL 30; TC 30; OT
6 6

Educação Intercultural Ciências da
Educação semestral 81 TP 30; OT 3 3

OPÇÃO 2: Pedagogia do Ócio; Educação e
Interpretação Ambiental; Educação Inclusiva

Ciências da
Educação (EA-
ASC)

semestral 81 TP 30; OT3 3

Animação Infanto-juvenil e Educação no
Tempo Livre

Ciências da
Educação (EA-
ASC)

semestral 162 TP 60; OT 6 6

Recreação, Lazer e Turismo
Ciências da
Educação (EA-
ASC)

semestral 162 TP 60; OT 6 6

Psicologia Social PSI semestral 162 TP 60; OT 6 6
(6 Items)       

Mapa III - NA - 2º ano / 2º Semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
NA

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
NA

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 2º Semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Animação Sociocultural para a 3ª
Idade

Ciências da
Educação (EA-ASC) semestral 162 TP: 60; OT: 6 6

Animação e Organização de Eventos Ciências da
Educação (EA-ASC) semestral 162 TP: 60; OT: 6 6

Literatura para a Infância LLM semestral 162 TP: 60; OT: 6 6
Educação de Adultos e Animação
Comunitária

Ciências da
Educação semestral 162 TP: 60; OT:6 6

Práticas II: Dinamização de
Instituições Culturais e
Socioeducativas

Ciências da
Educação (EA-ASC) semestral 162 PL: 30; TC:30; OT:6 6

(5 Items)       
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Mapa III - NA - 3º ano / 1º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
NA

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
NA

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano / 1º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações
/
Observations
(5)

Ética e Deontologia na Animação
Sociocultural Ética e Filosofia semestral 81 TP:30;OT:3 3

Opção 3: Educação para a Saúde; Projetos
Artísticos de Intervenção Educacional

Ciências da
Educação semestral 162 PL 60; OT:6 6

Empreendedorismo Gestão e
Administração semestral 162 TP: 60; OT: 6 6

Cultura e Sociedade: Perspetivas
Antropológicas

Ciências Sociais-
Antropologia semestral 162 TP:60; OT:6 6

Pedagogia Social e Comunitária
Ciências da
Educação (EA-
ASC)

semestral 81 TP:30; OT:3 3

Gerontologia Educativa
Ciências da
Educação (EA-
ASC)

semestral 162 TP:60; OT:6 6

(6 Items)       

Mapa III - NA - 3º ano / 2º semestre

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
NA

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
NA

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano / 2º semestre

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular /
Curricular Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Práticas III: estágio de
Inserção Profissional

Ciências da Educação
(EA-ASC) semestral 810 E:400; S:30; OT:30 30

(1 Item)       

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Economia, Sociedade e Desenvolvimento

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Economia, Sociedade e Desenvolvimento
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Economics,Society and Development

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EC

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:30; OT:3

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Timothy Leonard Koehnen, Professor Associado com Agregação

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se fomentar uma capacidade para anailizar a evidencia da proximidade entre economia e sociedade e
desenvolvimento. É tambem, pretende-se fomentar uma mentalidade que facilite a adaptação a diferenças e
interacções entre a política e empresas. Os objectivos adicionais da disciplina são os seguintes:
1. sensibilizar o aluno(a) para a relevância ou importância de questões sociais e económicas.
2. fazer o esboço do plano pessoal de estratégia para a sua carreira 
3. delinear o processo para colaborar, comunicar conceitos abstractos e conseguir consensos nas interações e
debates na sala e social, especificamente em equipes de trabalho ou relações interpessoais.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The goal is to foster an ability to analyse the evidence of the proximity between the economy and society and
development. It also is intended to foster a mindset that facilitates the adjustment to differences and interactions
between economic policies and business. Additional objectives of the course are:
1. make the student aware of the relevance or importance of social and economic issues.
2. sketch the personal plan or strategy for your career
3. outline the process to collaborate and communicate abstract concepts while trying to reach a consensus from the
interactions and social debates through specifically team work and interpersonal relations.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Introdução da Disciplina.
Conceitos e Tematicas Fundamentais
Questões Económicas e Sociais na Sociedade (governação)
Interação entre Sociedade e Estado, Economia e Politica
Funcionamento da Economia de Mercado
Crescimento Económico
Pobresa e desigualdade
Desenvolvimento Sustentável

4.4.5. Syllabus:
Introduction to the discipline.
Fundamental Concepts and Themes
Economic and Social Issues in Society (governance)
Interaction between State and Society, Economy and Policies
Functioning of Market Economy
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Economic growth
Poverty and inequality
Sustainable Development

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objectivos da unidade curricular dado que todos os pontos
do conteúdo permitem, por um lado, o conhecimento e a articulação dos conceitos programáticos de economia,
sociedade e desenvolvimento. A aprendizagem dos conteúdos programáticos previstos nos pontos anterior
possibilitam atingir os objectivos estabelecidos, que se podem observar no facto do aluno: conseguir aplicar os
conhecimentos na resolução dos "briefings” e participar na discussão; apresentações; e preparar e completar o teste.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The program content and the coherence to the specific objectives in the curricular unit represented by the program
content permit the student to acquire knowledge and the articulation to concepts related to economics, society and
development. The course content to be learned while addressing the anterior points will be attained in the established
objectives through observation of the student to apply the knowledge in the resolution of briefings in the classroom
that link to the final test. Also, the student participates in discussion of the power point presentations; one
presentation and summary; small group work, while using these activities to prepare for the test.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino estão em coerência com os objectivos da unidade curricular dado que aproveitamos
conferencia, supervisão trabalho de grupo e individual e discussão.
A disciplina funcionará com sessões teóricas, sessões práticas e sessões de discussão. 1)Participar activamente nas
aulas; 2)Participação nos exercícios práticos e construir apontamentos. 3)Completar um apresentação
1. Teste de avaliação 65%-13; 2) Apresentação oral 25%- 05 3) Exercícios/participação10%-02 - Total =100%- 20

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching method is lecture, discussion, complete in-class exercises and supervision of individual and group work.
The class functios with sessions theoretical/practical and sessions for discussion. 1) participate actively in the
classes; 2) Participate in practical exercises and construct class notes and 3) complete a discourse.
Complete the test 65% - 13
Presentation in class 25% - 05
Exercises/participat. 10% - 02
Total value of the activities 100% - 20

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino envolve palestras, debates e supervisão, bem como estruturação de pequenos trabalhos
individuais, apresentação individual e de um projeto articulado com os apresentações. Durante o curso da palestra /
debate, os alunos fazer os “briefings” associados ao conteúdo do curso e os conceitos identificados nos objetivos do
curso. 
Os objectivos adicionais da disciplina são os seguintes:
1) Identificar os teorias gerais em desenvolvimento;
2) Descrever os procedimentos em planeamento e implementação dos projectos em desenvolvimento local;
3) Discutir o papel de economia em desenvolvimento local;
4) Rever o papel de capital social, mudança social e governancia em economia e desenvolvimento 
Estes “briefings” são usados para preparar o teste final, no fim do semestre.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology involves lecture, discussion and supervision, individual presentation and briefings. During
the course of the lecture/discussion, the students complete briefings associated to the course content and concepts
identified in the course objectives. 
Additional objectives of the course are:
1) Identify the general theories of development;
2) Describe the procedures for planning and implementation of projects in local development;
3) Discuss the role of economics in local development;
4) Review the role of social capital, social change and governance in economics and development
These briefings are used to prepare the final test near the end of the semester.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Samuelson, P. e W. Nordhaus, (2015) Economia. Lisboa: McGraw-Hill
Reich, R. (1992). The Work of Nations. New York: Vintage Books.
O´Rourke, P. (1998) Eat the Rich: A Treatise on Economics. USA:Atlantic Monthly Press

Mapa IV - Teoria e História da Animação Sociocultural

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Teoria e História da Animação Sociocultural
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4.4.1.1. Title of curricular unit:
Theory and History of Sociocultural Animation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP: 60; OT: 6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Marcelino de Sousa Lopes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Refletir sobre a origem e a evolução da Animação sociocultural em Portugal e no Mundo;
• Analisar os diferentes âmbitos da Animação Sociocultural em Portugal, na Europa e no Mundo;
• Relacionar a Animação Sociocultural com uma série de conceitos afins e complementares; 
• Tomar consciência sobre as tendências atuais e futuras da Animação Sociocultural;
• Entender a Animação Sociocultural na sua relação com âmbitos diferenciados: etários, espaciais, culturais, sociais e
educativos;
• Dissecar sobre os modelos formativos de Animadores Socioculturais na Europa e no Mundo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• Reflect on the origin and evolution of Sociocultural Animation in Portugal and in the World;
• Analyze the different spheres of Sociocultural Animation in Portugal, Europe and the World;
• Relate Sociocultural Animation with a series of related and complementary concepts;
• To become aware of current and future trends in Sociocultural Animation;
• Understand Sociocultural Animation in its relation with different spheres: age, space, cultural, social and educational;
• Dissect on the formative models of Sociocultural Animators in Europe and in the World.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1.Antecedentes de Animação Sociocultural. Noção de antecedentes de animação; Sinais de animação na 1.ª
República; As universidades livres e populares; os movimentos socioeducativos. O estado novo e a negação da
animação. 2 Origem e evolução da Animação Sociocultural em Portugal: A Polissemia terminológica; noções de
animação; Conceitos mundiais de animação Sociocultural. A institucionalização da Animação Sociocultural em
Portugal; O 25 de Abril e a Animação Sociocultural. As diferentes fases da Animação Sociocultural no Portugal
democrático. 3. Âmbitos de Animação Sociocultural. A Animação na infância /Juvenil / Adultos/ Terceira Idade,
Âmbitos Espaciais: animação urbana /rural /Âmbitos / Actividades. 4. Animação Sociocultural e conceitos Afins. A
Animação Sociocultural e a Educação: permanente, formal, não formal, informal, comunitária, popular, social,
cidadania, ócio e o tempo livre… 5.Modelos de Formação de Animadores. Tipologia e quadro formativo nos Anos 70
/80/90 e século XXI.

4.4.5. Syllabus:
History of Sociocultural Animation. Notion animation background; animation signs in 1st Republic; Free and popular
universities; the youth movements. The new state and the denial of animation. 2 Origin and evolution of Sociocultural
Animation in Portugal: The terminological Polysemy; animation notions; World Concepts Sociocultural animation. The
institutionalization of Sociocultural Animation in Portugal; The April 25 and Sociocultural Animation. The different
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stages of Sociocultural Animation in democratic Portugal. 3. Areas of Sociocultural Animation. The Animation
Childhood / Youth / Adult / Senior Citizens, Scopes Space: Urban / rural animation / Scopes / Activities. 4. Sociocultural
Animation and concepts trades. The Sociocultural Animation and Education: permanent, formal, non-formal, informal,
community, popular, social, citizenship, leisure and free time ... 5.Modelos Animators Training. Typology and training
framework in Years 70/80/90 and XXI century.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se levar os discentes à compreensão do papel da Animação Sociocultural no mundo contemporâneo, tendo
presente este princípio elementar importa cruzar os diferentes conhecimentos e praticas reflexivas sobre a origem,
diferentes concepções e evolução histórica da Animação Sociocultural. Os conteúdos programáticos traduzem-se em
objectivos operacionais que permitem compreender numa perspectiva uniforme e dinâmica os antecedentes, a origem
e evolução da Animação Sociocultural, os âmbitos de intervenção, a Animação Sociocultural e a sua ligação ao ócio,
tempo livre, pedagogia social, educação permanente, cidadania, participação, voluntariado, desenvolvimento
comunitário e os modelos formativos de Animadores Socioculturais. Estimula-se o estudo da acção - reflexão
promovido a partir das considerações extraídas de textos, pretextos, projectos e trajectos à volta das questões
Animação Sociocultural.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended to bring the students to understand the role of Sociocultural Animation in the contemporary world, with
this basic principle matter cross the different knowledge and reflective practice on the origin, different concepts and
historical evolution of Sociocultural Animation. The contents are translated into operational objectives which shed a
uniform and dynamic perspective the background, origin and evolution of Sociocultural Animation, the intervention
areas, the Sociocultural Animation and its connection to leisure, free time, social pedagogy, education permanent
citizenship, participation, volunteerism, community development and training models of Sociocultural Entertainers.
Stimulates the action of the study - reflection promoted from the extracted text considerations, pretexts, projects and
journeys around the issues Sociocultural Animation.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada aula é pensada em termos teórico-práticos, estruturando-se do seguinte modo: 
1º momento (teórico) - enquadramento teórico do tema em debate pela via expositiva, com recurso a material diverso
(bibliográfico, vídeo, p. point) 2º momento (prático) – todos os alunos são chamados a participar na construção do seu
próprio saber, através da realização de trabalho individual e em grupo e/ou fichas de leitura da bibliografia básica.
A opção pela avaliação em sentido de permanência (assiduidade, participação, capacidade de análise e critica)
complementa-se com dois momentos centrais: uma frequência com um peso de 50% e um trabalho de investigação
(apresentado perante o docente e discentes e com abertura ao debate) e com uma valorização de 30%) os outros 20%
destinam-se a premiar a participação e a assiduidade.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Each class is thought in theoretical-practical terms, structured as follows:
1st stage (theoretical) - theoretical framework of the topic being discussed by expository route, using a variety of
material (bibliographic, video, point) 2nd stage (practical) - all students are called to participate in the construction of
their own knowledge, through individual and group work and / or reading sheets of the basic bibliography (classroom-
dependent strategies).
The option of permanence evaluation (attendance, participation, analytical capacity and criticism) is complemented by
two main moments: a frequency with a weight of 50% and a research work (presented to the teacher and students and
with openness to the debate) and with an increase of 30%), the other 20% is intended to reward attendance and
attendance.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os processos de ensino e aprendizagem combinam diferentes racionalidades – técnica, prática e crítica, tomando
consciência que a formação é um processo complexo que exige um equilíbrio entre conhecimentos (saber),
capacidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser), sobre teorias e práticas. Assim, procura-se que os conteúdos,
métodos e avaliação sejam congruentes com os objetivos da disciplina. A nossa estratégia formativa é que todos os
alunos reflitam sobre diferentes conceções e dinâmicas da Animação Sociocultural , desocultando discursos,
processos e factos que nos impedem de compreender e aprender a ver o outro na sua identidade, interagindo com ele.
É imprescindível aprender a conhecer, a fazer, a cooperar, a competir, a ser, enfim, a viver com os outros,
experimentando diferentes conflitos (cognitivo, comunicativo, instrumental, afetivo, relacional e social), inerentes a
processos de aprendizagem entendidos no âmbito pedagógico, social e cultural. Pretende-se que as sessões sejam
vivamente participadas, em relação aos diferentes temas abordados. Neste contexto, privilegiamos as seguintes
estratégias:
exploração de textos;
estudo de casos;
análise de incidentes críticos;
utilização de recursos audiovisuais;
relatos de experiências vividas;
role playing; etc.
Em suma, a estratégia formativa pretende desenvolver competências que permitam passar da passividade e
resignação para a reflexão crítica acerca de ideias e representações, bem como combater preconceitos e estereótipos,
valorizando assim a Animação Sociocultural como uma forma de promoção do desenvolvimento pessoal, social,
cultural e ético dos alunos, criando espaços para a comunicação interpessoal, participação democrática e
envolvimento no trabalho de grupo.
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4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching and learning processes combine different rationales - technical, practical and critical, becoming aware
that training is a complex process that requires a balance between knowledge (knowledge), capacities (know-how) and
attitudes (know-how), about theories and practices. Thus, it is sought that the contents, methods and evaluation are
congruent with the objectives of the discipline. Our formative strategy is for all students to reflect on different
concepts and dynamics of Sociocultural Animation, revealing discourses, processes and facts that prevent us from
understanding and learning to see the other in their identity, interacting with them. It is imperative to learn to know, to
do, to cooperate, to compete, to be, to live with others, experiencing different conflicts (cognitive, communicative,
instrumental, affective, relational and social) inherent in learning processes understood in the pedagogical, social and
cultural context. It is intended that the sessions be actively participated, in relation to the different topics addressed. In
this context, we emphasize the following strategies:
exploration of texts;
case study;
analysis of critical incidents;
use of audiovisual resources;
reports of lived experiences;
role playing; etc.
In short, the training strategy aims to develop skills that allow us to pass from passivity and resignation to critical
reflection on ideas and representations, as well as to combat prejudices and stereotypes, thus valuing Sociocultural
Animation as a way of promoting personal, social and cultural development and ethics of students, creating spaces for
interpersonal communication, democratic participation and involvement in group work.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Ander- Egg, Ezequiel (2000): Metodologia y Practica de la Animación Sociocultural, Madrid, Editorial CCS.
- De Miguel, Sara de Badesa (2008-2ªedicion) Perfil del Animador Sociocultural, Madrid, Narcea.
- Lopes, Marcelino Sousa (2006) Animação Sociocultural em Portugal, Chaves, Intervenção.
- Lopes, Marcelino S. / Vieites, Manuel, Pereira, José Dantas (2008): A Animação Sociocultural e os Desafios do Século
XXI, Chaves, Intervenção.
- Lopes, Marcelino S. / Pereira, José Dantas (2011): As Fronteiras da Animação Sociocultural, Chaves, Intervenção.
- Magalhães, Alexandra / Lopes, Marcelino S. / Pereira, José Dantas (2018): A Animação Sociocultural e a Educação
Intergeracional, Chaves, Intervenção.
- Perez, Glória Serrano (2006): Qué es lá Animación Sociocultural, Madrid, Narcea
- Ventosa, Victor (2006): Perspectivas actuales de la Animación Sociocultural, Madrid, Editorial CCS.

Mapa IV - Metodologia de Investigação em Animação Sociocultural

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Metodologia de Investigação em Animação Sociocultural

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Methodology of Research in Sociocultural Animation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
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Maria Isabel Barros Morais Costa

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
-Perspectivar a evolução da investigação educativa. 
-Caraterizar as fases e etapas essenciais do processo de investigação 
-Utilizar criticamente a investigação em educação disponível; 
-Produzir um trabalho escrito sobre uma temática científica, usando os códigos próprios da escrita em ciência

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- To promote the evolution of educational research;
- Characterize the essential stages and stages of the research process 
- Use critically research on available education; 
- Produce a written work on a scientific theme, using the proper codes of science writing.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1) Introdução à ciência Caraterísticas do conhecimento científico Caraterísticas da metodologia científica Alguns
conceitos
2) Investigar a educação Perspetivas de investigação em ciências sociais Evolução da investigação educacional O
processo de investigação: fases e etapas A fase conceptual: definição do problema; a revisão de literatura; o quadro
de referência A fase metodológica: o desenho da investigação Algumas técnicas de pesquisa: observação, análise
documental e inquéritos. A fase empírica
3) Ciência, escrita e comunicação Normalização documental Técnicas de estudo Trabalhos académicos Códigos e
estilos da escrita em ciência

4.4.5. Syllabus:
1) Introduction to science Characteristics of scientific knowledge Characteristics of scientific methodology Some
concepts. 
2) Investigate education Perspectives of research in the social sciences Evolution of educational research The
research process: phases and stages The conceptual phase: problem definition; the literature review; the reference
framework The methodological phase: the research design Some research techniques: observation, documentary
analysis and surveys. The empirical phase 
3) Science, writing and communication Documentary normalization Study techniques Academic work Codes and styles
of science writing.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O eixo principal desta UC é a informação sobre aspetos essenciais do processo de investigação científica e o
acompanhamento dos alunos, tentando a simbiose entre as aprendizagens sobre o processo de investigação e a
escrita em ciência. A compreensão do trabalho científico decorre em vários planos: o plano teórico e o plano das
práticas de investigação. Não sendo viável a realização de projetos de investigação tout court, optou-se por centrar o
ensino em aspetos gerais do processo de investigação, relacionando-os com a escrita em ciência, no pressuposto de
que estas aprendizagens serão úteis aquando da elaboração de trabalhos académcios de diversa tipologia.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The main axis of this UC is the information about essential aspects of the process of scientific investigation and the
accompaniment of the students, trying the symbiosis between the learning about the process of investigation and
writing in science. The understanding of scientific work takes place on several planes: the theoretical plane and the
plan of the research practices. Since it is not feasible to carry out research projects tout court, it was decided to focus
teaching on general aspects of the research process, relating them to writing in science, on the assumption that these
learning will be useful when preparing academic papers of different typology.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica e trabalho teórico-prático acompanhado pela docente. Recursos multimédia são usados com
frequência e diversos materiais (ex: artigo e outros textos, power-points) são disponibilizados aos alunos. 
A avaliação tem por base: participações nas aulas (10%); elaboração de um trabalho escrito de grupo (75%);
elaboração de um trabalho individual (15%).
Assistência a um mínimo de 70% das horas de contacto sumariadas ou usufruir de estatuto especial. Inscrição prévia
no SIDE na respetiva prova de avaliação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Theoretical exposition and theoretical-practical work accompanied by the teacher. Multimedia resources are used
frequently and various materials (eg article and other texts, power-points) are made available to students. The
evaluation is based on: class participation (10%); writing a group work (75%); individual work (15%). Assistance to a
minimum of 70% of the contact hours summarized or enjoy special status. Prior registration in SIDE in the respective
assessment test.



10/16/2019 NCE/19/1900232 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f2007cb6-13ff-90c7-7ee6-5d971eb46e1e&formId=dcc74384-1cae-0765-5ae6-… 15/97

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A metodologia de ensino está centrada nas aprendizagens dos estudantes, chegando, tanto quanto possível, ao nível
individual. Os momentos de exposição teórica serão intercalados com momentos de prática monitorizada.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodology is focused on student learning, reaching as much as possible at the individual level. The
moments of theoretical exposure will be interspersed with moments of monitored practice.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
American Psychological Association (2002). Publication manual of the American Psychological Association (6.ª ed.).
Washington, DC: Autor.
Ander-Egg, E. (2000). Métodos e técnicas de investigación social III. Buenos Aires, México: Lumen.
Costa, Isabel M. (2009). Métodos de investigação em animação para a terceira idade. In J. Pereira; & M. Lopes.
Animação sociocultural na terceira idade. Chaves: Intervenção, p. 280-289.
Costa, I., Loureiro, A., Caria, T. (no prelo). Formação académica em Ciências Humanas e Sociais e trabalho no Terceiro
Sector. Atas do XIX Colóquio Afirse. Lisboa: Inst. de Ed. da Un. Lisboa.
Freixo, Manuel (2011). Metodologia científica: fundamentos, métodos e técnicas, 2.ª ed. Lisboa: Instituto Piaget.
Lopes, Marcelino (2011). (Org.). Metodologias de investigação em Animação Sociocultural. Chaves: Intervenção.
Pereira, A., & Poupa, C. (2004). Como escrever uma tese, monografia ou livro científico usando o word. 3.ª ed. Lisboa:
Ed. Sílabo.

Mapa IV - Educação Musical e Animação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Educação Musical e Animação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Musical Education and Animation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL: 60; OT: 6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
António João Barrigas Almeida Pereira

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Inferir sobre as várias possibilidades que oferece a música como meio de animação sociocultural.
Utilizar as diversas técnicas e recursos expressivos musicais desde um ponto de vista sociocultural com fins
socioeducativos.
Integrar conhecimentos básicos relativos à música.
Desenvolver as capacidades rítmicas, vocais e auditivas.
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Proporcionar fundamentos didáticos para o desenvolvimento de atividades de expressão/educação musical na
animação.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Inferences about the various possibilities it offers music as a means of social and cultural activities.
Using the various techniques and expressive features music from a sociocultural point of view with social and
educational purposes.
Integrate basic knowledge about the music.
Develop rhythmic skills, vocal and auditory.
Provide educational foundation for the development of activities of speech / music education in animation.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
NOÇÕES MUSICAIS ELEMENTARES E LINGUAGEM MUSICAL:
– TIMBRE – Fontes sonoras convencionais e não convencionais; 
– RITMO: – Som e silêncio; Figuras e pausas musicais; Células rítmicas; Compasso; Compassos simples e
compostos;
– ALTURA – Determinada e não determinada, tonalidade;
– DINÂMICA – Intensidade – forte / piano – crescendo e diminuendo;
– AGÓGICA – Andamento – presto, moderato e lento;
– FORMA – Elementos repetitivos; Elementos organizativos.
AUDIÇÃO: Audição ativa. 
INSTRUMENTOS: Acústicos , elétricos e eletrónicos.
MÚSICA E NOVAS TECNOLOGIAS: CDs, Karaokes.
CULTURA MUSICAL: Etnomusicologia. Sociologia da música. 
REPORTÓRIO MUSICAL: Critério de seleção de um reportório.

4.4.5. Syllabus:
BASIC CONCEPTS AND MUSICAL MUSICAL LANGUAGE:
- TONE - Sources sound conventional and unconventional;
- PACE: - Sound and silence; Figures and pauses music; rhythmic cells; Compass, Compasses simple and compound;
- HEIGHT - Determined and undetermined, tone;
- MOMENTUM - Intensity - strong / piano - growing and diminuendo;
- AGÓGICA - Progress - presto, moderato and slow;
- FORM - repetitive elements, organizational elements.
HEARING: Hearing active.
INSTRUMENTS: Acoustic, electric and electronic.
MUSIC AND NEW TECHNOLOGIES: CDs, Karaoke.
MUSICAL CULTURE: Ethnomusicology. Sociology of music.
Musical repertoire: Criteria for selection of a repertoire.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objectivos levam-nos a delinear a linha do horizonte da Unidade Curricular (UC) e para sua prossecução contamos
com a promoção de actividades que, utilizando e explorando os conteúdos programáticos, enquanto indicadores da
matéria a incrementar, permitem o desenvolvimento das competências dos discentes na sua relação com a Educação
Musical e Animação.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The objectives lead us to shape the skyline of Course (UC) and to count on their continued promotion of activities,
using and exploiting the syllabus, as indicators of the substance to enhance, enable the development of skills of
students in its relationship with the Music Education and Animation.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Desenvolvimento de atividades e técnicas que visem a aproximação aos conceitos relativos a som, qualidades do
som, respiração, perceção e discriminação de sons, audição musical, execução vocal e instrumental. Organização de
grupos musicais. Utilização das várias técnicas de fruição musical, propiciadoras de eventos musicais e divulgadores
dos diversos tipos de música/artistas musicais. Investigação de carácter monográfico sobre aspetos relativos a
cultura musical.
A avaliação terá em conta a assiduidade, a participação, um projecto em grande grupo, a elaboração de um trabalho de
pequeno grupo com apresentação em powerpoint e a realização de um trabalho individual.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Development of activities and techniques for approximating the concepts relating to sound qualities of sound, breath,
perception and discrimination of sounds, listening to music, vocal and instrumental performance. Organization of
musical groups. Using various techniques of musical enjoyment, conducive to musical events and promoters of
various types of music / musical artists. Research monograph on the nature of aspects of musical culture.
The evaluation will take into account attendance, participation, a large group project, the development of a small
working group with powerpoint presentation and performance of an individual work.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:



10/16/2019 NCE/19/1900232 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f2007cb6-13ff-90c7-7ee6-5d971eb46e1e&formId=dcc74384-1cae-0765-5ae6-… 17/97

A metodologia vai ao encontro do consignado nos objetivos da UC, respeitando os indicadores aí registados e, para
isso, as atividades evoluem com base nos conteúdos, levando ao desenvolvimento das competências a promover.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodology is consistent with the objectives enshrined in the UC, respecting the indicators recorded therein and,
therefore, activities evolve based on the content, leading to the development of skills to promote.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ANDER-EGG, E y De GAINZA, V. H. (1997). Puentes hacia la comunicación musical. Ezequiel Ander-Egg dialoga con
Violeta H. Gainza. Argentina: Lumen.
GOMES, A. da C. D. G. (2007) O Contributo das Bandas Filarmónicas para o Desenvolvimento Pessoal e Comunitário.
Um estudo efectuado no Alto Tâmega: Sub-região do Norte de Portugal. Tese de Doutoramento. Pontevedra:
Universidade de Vigo 
GRAÇA, F. L. (1977). A canção popular portuguesa. Mem martins: Publicações Europa – América.
LANDA, E. C. (2003). Etnomusicologia. Madrid: Ediciones del ICCMU.
OLIVEIRA, E. de V. (2000). Instrumentos musicais populares portugueses. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkien e
Museu Nacional de Etnologia.
RIBAS, T. (1974). Danças do povo português. Lisboa: Ministério da Educação e Cultura.
VENTOSA, J. V. (1999). Expressión Musical, Educación y Tiempo Libre. Madrid: Editorial CCS.

Mapa IV - OPÇÃO 1 : Técnicas de Animação Educativa

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
OPÇÃO 1 : Técnicas de Animação Educativa

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Option 1: Educational Animation Techniques

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL: 60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Rita Gisela Martins de Azevedo

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Refletir, investigar e analisar questões relacionadas com as técnicas de animação educativa;
• Estimular atitudes que promovam a criatividade, a autonomia, a responsabilidade, a entreajuda e o espírito crítico;
• Promover a integração social e grupal;
• Fomentar a integração entre os vários atores sociais da comunidade aducativa;
• Elaborar, promover, implementar e avaliar projetos de animação educativa junto de crianças, jovens ou idosos que
tenham impacto social, educativo, artístico e cultural para a comunidade envolvente.
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4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• Reflect, investigate and analyze issues related to educational animation techniques; 
• Stimulate attitudes that promote creativity, autonomy, responsibility, mutual aid and critical thinking; 
• Promote social and group integration; 
• Foster integration among the various social actors in the adductive community;
• Elaborate, promote, implement and evaluate educational projects for children, young people and the elderly that have
a social, educational, artistic and cultural impact on the surrounding community.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Características da Animação educativa;
2. Dinamização participativa de grupos;
3. Contextos de intervenção social, cultural e educacional;
4. Técnicas de animação educativas:
4.1. O Jogo dramático e a expressão dramática;
4.2. A dramatização como processo;
4.3. Os Jogos e as dinâmicas para a animação de grupos;
4.4. A Animação da leitura;
4.5. Teatro de sombras, teatro de rua, teatro para a infância;
4.6. Animação de Museus e de Bibliotecas;
5. Trabalho de projeto: fundamentos, metodologia, implementação e avaliação.

4.4.5. Syllabus:
1. Characteristics of Educational Animation; 
2. Participatory group dynamics; 
3. Contexts of social, cultural and educational intervention; 
4. Educational animation techniques: 
4.1. The Dramatic Game and Dramatic Expression; 
4.2. The drama as a process; 
4.3. The Games and the dynamics for the animation of groups; 
4.4. The Animation of reading; 
4.5. Theater of shadows, street theater, theater for children; 
4.6. Animation of Museums and Libraries; 
5. Project work: fundamentals, methodology, implementation and evaluation.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos propostos são que os alunos materializem o ensino e a aprendizagem. Tendo em conta os conteúdos que
se pretendem ensinar a escolha das metodologias de ensino contribuem para atingir os objetivos determinados.
Assim, a partir de documentos e práticas de animação a metodologia de ensino articulará a componente teórica e
prática como um todo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The proposed objectives are for students to materialize teaching and learning. Taking into account the contents that
are intended to teach the choice of teaching methodologies contribute to achieve the determined objectives. Thus,
from documents and practices of animation the teaching methodology will articulate the theoretical and practical
component as a whole.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Procurar-se-á combinar, em doses equilibradas, os conteúdos lecionados pelo docente com o trabalho do estudante.
Será implementada a orientação estratégica de promover a articulação de projetos individuais do aluno com projetos
coletivos em animação educativa.

AVALIAÇÃO:
TEI - Trabalho escrito individual (15%)
OSPI - Orientação de sessão prática individual (incluindo justificação do tema, planificação e avaliação) (25%)
PAEG - Projeto de animação educativa em grupo (15%) (apresentação pública prática)
PAEI - Prática de Animação educativa individual (25%)
PAV - Participação, atitudes e valores (20%)

Fórmula de cálculo final = TEI(0,15)+OSPI(0,25)+PAEG(0,15)+PAEI(0,25)+PAV(0,20)
A AVALIAÇÃO TERÁ EM CONTA AS NORMAS PEDAGÓGICAS DA UTAD.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
It will be tried to combine, in balanced doses, the contents taught by the teacher with the work of the student. The
strategic orientation will be implemented to promote the articulation of individual projects of the student with collective
projects in educational animation. EVALUATION: TEI - Individual written work (15%) OSPI - Individual practice session
guidance (including theme justification, planning and evaluation) (25%) PAEG - Group educational animation project
(15%) (practical public presentation) PAEI - Individual Educational Animation Practice (25%) PAV - Participation,
attitudes and values (20%) Final calculation formula = TEI (0.15) + OSPI (0.25) + PAEG (0.15) + PAEI (0.25) + PAV (0.20)
THE EVALUATION WILL TAKE INTO ACCOUNT THE UTAD PEDAGOGICAL RULES.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As opções desenhadas em termos de metodologia de ensino tiveram por base o cuidado com a especificidade dos
conteúdos a ensinar, bem como dos objetivos estabelecidos para a aprendizagem dos alunos. As metodologias
escolhidas são, por isso mesmo, o conjunto mais estruturado e adequado de estratégias para que os alunos consigam
concretizar mais facilmente os objetivos para esta unidade curricular. A avaliação dos alunos tem por base o trabalho
realizado no âmbito das atividades em sala de aula e a realização de trabalhos escritos e apresentações orais de
responsabilidade individual.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The options drawn in terms of teaching methodology were based on the care with the specificity of the contents to be
taught, as well as the established objectives for the students' learning. The methodologies chosen are, therefore, the
most structured and appropriate set of strategies so that students can more easily achieve the objectives for this
course unit. The evaluation of the students is based on the work carried out in the scope of the activities in the
classroom and the accomplishment of written works and oral presentations of individual responsibility.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ACED, Rosa Guitart (1999) Jugar e Divertirse Sin Excluir, Barcelona: Editorial Graó.
BARRET, Gisèle (1991) Pedagogia de la Expresion Dramatica, Montreal: Recherche en Expression.
BEJA, Francisco; TOPA, José MANUEL; MADUREIRA Cristina (s.d.), Jogos e projectos de Expressão Dramática, Porto:
Porto Editora.
CARIDE, José António, VIEITES, Manuel (2006), De la educación social a la animación teatral, Gijón: Ediciones Trea.
FREIRE, Paulo, (2008) Pedagogia do oprimido, São Paulo: Editora Paz e Terra.
LANDIER, Jean Claude; BARRET (1994) Gisèle, Expressão Dramática e Teatro, Lisboa: Edições Asa.
PAVIS, Patrice (2008) O teatro no cruzamento de culturas, São Paulo: Editora Perspectiva.
RODARI, Gianni (1997) Ejercicios de Fantasía, Barcelona: Ediciones del Bronce.
SANTOS, Arquimedes (2008) Mediações Arteducacionais, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
SINISTERRA, José (2016) Da literatura ao palco, São Paulo: É Realizações editora.

Mapa IV - OPÇÃO 1 : Dinâmica de Grupos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
OPÇÃO 1 : Dinâmica de Grupos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
OPTION 1: Group Dynamics

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
PSI

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Alice Margarida dos Santos Simões

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender e avaliar a importância do grupo na dinâmica das relações interpessoais; - Perceber as características
psicossociológicas que definem a existência de um grupo; - Desenvolver e exercitar a capacidade para observar e
analisar sistematicamente o processo grupal; - Sensibilizar os alunos para a importância dos grupos na sua atuação
profissional - Despertar os alunos para a importância da comunicação e relação interpessoal eficaz no trabalho em
grupo intra e interdiciplinar e profissional. - Dotar os alunos do desenvolvimento de capacidades, competências e
técnicas do trabalho em grupo.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Understand and evaluate the importance of group dynamics of interpersonal relationships; - Understanding the
psycho-sociological characteristics that define the existence of a group; - Develop and exercise the ability to observe
and analyzing the group process; - Raising awareness on the importance of groups in your professional performance -
Wake students to the importance of communication and effective interpersonal relations at work in intra- and
interdisciplinary and professional group. - Provide the students capacity building, skills and group work techniques.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
I Aspetos Conceptuais do estudo dos Grupos II Diferentes Contributos para o Estudo dos Grupos 2.1. Corrente
Dinâmica 2.2. Corrente Interacionista 2.3. Corrente Psicanalítica III Estrutura e Processos Psicossociais dos Grupos
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Apartado 1013 - 5001-801 Vila Real - Tel.: 259 350 000 - Fax: 259 350 480
- Data de impressão: 2019-03-28 (v3) 3.1. Fatores Antecedentes dos grupos 3.2. Estrutura: Interação; Papéis, Normas,
Influência e Liderança; Sociometria; Redes de comunicação; Criatividade, Produtividade e Desempenho; Tomada de
decisão; Conflitos IV A Comunicação nos Grupos 4.1. Modelo Não-diretivo de comunicação interpessoal V Técnicas de
Dinâmicas de Grupo (TDG) 5.1. Definição de técnicas de dinâmicas de grupo e diferenciação de jogos de animação de
grupos 5.2. Exemplos de algumas TDG: Brainstorming; Discussão Circular; Group-Work ; Philips 66; Técnica do
Rumor.

4.4.5. Syllabus:
I - Conceptual Aspects of the study of Groups II - Different Contributions to the Study Groups 2.1. current Dynamics
2.2. current interactionist 2.3. Psychoanalysis chain III - Structure and Psychosocial Processes Groups Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro - Apartado 1013 - 5001-801 Vila Real - Tel.: 259 350 000 - Fax: 259 350 480 - Print date:
2019-03-28 (v3) 3.1. Background factors of the groups 3.2. Structure: interaction; Roles, standards, Influence and
Leadership; sociometry; Communication networks; Creativity, Productivity and Performance; Decision-making;
conflicts IV - Communication in Groups 4.1. Non-directive model of interpersonal communication V - Group Dynamics
Techniques (TDG) 5.1. Definition of group dynamics techniques and differentiation of groups animation games 5.2.
Examples of some TDG: Brainstorming; Discussion Circular; Group-Work; Philips 66; Technical Rumor.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Compreender e avaliar a importância do grupo na dinâmica das relações interpessoais; I Aspetos Conceptuais dos
estudo dos Grupos II Diferentes Contributos para o Estudo dos Grupos - Perceber as características
psicossociológicas que definem a existência de um grupo; - Desenvolver e exercitar a capacidade para observar e
analisar sistematicamente o processo grupal; III Estrutura e Processos Psicossociais dos Grupos - Sensibilizar os
alunos para a importância dos grupos na sua atuação profissional VI Contextos de Aplicação das Dinâmicas de Grupo
- Despertar os alunos para a importância da comunicação e relação interpessoal eficaz no trabalho em grupo intra e
interdiciplinar e profissional. IV A Comunicação nos Grupo - Dotar os alunos do desenvolvimento de capacidades,
competências e técnicas do trabalho em grupo V Técnicas de Dinâmicas de Grupo (TDG) Metod.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
I - Conceptual Aspects of the study of Groups II - Different Contributions to the Study Groups - Understanding the
psycho-sociological characteristics that define the existence of a group; - Develop and exercise the ability to observe
and analyzing the group process; III - Structure and Psychosocial Processes Groups - Raising awareness on the
importance of groups in your professional performance VI - Application Contexts of Group Dynamics - Wake students
to the importance of communication and effective interpersonal relations at work in intra- and interdisciplinary and
professional group. IV - Communication in Group - Provide the students capacity building, skills and group work
techniques V - Group Dynamics Techniques (TDG).

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Expositivo - Investigacional 
- Discussão dirigida 
- Exercícios práticos de dinâmicas de grupo em sala de aula

Trabalho de Grupo Teórico 50% (10 valores) Trabalhos de Grupo Prático - Aplicação de Técnica de Dinâmicas de
Grupo - 50% (10 valores).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
- Expository - Investigational - Discussion directed - Practical training in group dynamics in the classroom

Theorical Grou Work - 50% (10 points) Practical Group work - Group Dynamics technology application - 50% (10
points).
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
- Expositivo I Aspectos Conceptuais dos estudo dos Grupos II Diferentes Contributos para o Estudo dos Grupos -
Investigacional VI Contextos de Aplicação das Dinâmicas de Grupo - Discussão dirigida III Estrutura e Processos
Psicossociais dos Grupos - Exercícios práticos de dinâmicas de grupo em sala de aula IV A Comunicação nos Grupo V
Técnicas de Dinâmicas de Grupo (TDG).

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Expository I - Conceptual Aspects of study Groups II - Different Contributions to the Study Groups - Investigational VI -
Application Contexts of Group Dynamics - Discussion directed III - Structure and Psychosocial Processes Groups -
Practical training in group dynamics in the classroom IV - Communication in Group V - Group Dynamics Techniques
(TDG).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CEMBRANOS, F. e MEDINA, J.A. (2003). Grupos Inteligentes: teoria e prática del trabajo en equipo. Madrid: Ed. Popular.
COLEMAN, D. et al. (2002). Os novos líderes: a inteligência emocional nas organizações. Lisboa: Gradiva.
FACHADA, M.O. (1991): Psicologia das Relações Interpessoais. Lisboa: Ed. Rumo.
HOGG & VAUGHAN (2005). Social Psychology (4nd Ed.). London: Prentice Hall Europe.
ROGERS, C.R. (1972): Grupos de Encontro. Lisboa: Moraes Editores. 
TAYLOR, H.M. e MEARS, A.G. (1989): Como Dirigir uma Reunião. Lisboa: Ed. Presença. 3ª ed. 
JARES, X.R.(1993): Técnicas e Xogos Cooperativos para todas las idades. A Coruña: Vía Láctea.

Mapa IV - Ciberanimação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Ciberanimação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Cyberanimation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:30; OT:3

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Joaquim José Jacinto Escola

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) Definir o conceito de ciberanimação. 
2) Compreender os desafios da animação sociocultural numa sociedade em rede e no ciberespaço.
3) Distinguir cultura digital de cultura analógica
4) Compreender as dinâmicas de construção da identidade pessoal e da comunidade no ciberespaço.
5) Conhecer as leis do ciberespaço
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6) Discutir a ciberdemocracia.
7) Identificar boas práticas de ciberanimação.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1) Define the concept of cyberanimation. 
2) Understand the challenges of sociocultural animation in a networked society and in cyberspace. 
3) Distinguish digital culture from analogue culture 
4) Understand the dynamics of building personal identity and community in cyberspace. 
5) Know the laws of cyberspace 
6) Discuss cyberdemocracy. 
7) Identify good cyberanimation practices.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Ciberanimação (conceito e paradigmas). 
1.1.A ciberanimação como praxis pedagógica, 
1.2. Cultura analógica e cultura digital
1.3. Comunidades digitais
1.4. Comunicação e interação no ciberespaço 
1.5. Trabalho cooperativo e ciberanimação.

2. Ciberespaço, representação e participação comunitária
2.1.A animação sociocultural no ciberespaço
2.2. O ciberespaço e os “não lugares” (Marc Augé)
2.3. A construção da comunidade no ciberespaço
2.4. As leis do ciberespaço
2.5. A identidade no ciberespaço
2.6. A participação no ciberespaço (ciberdemocracia, conectivismo e sociedade em rede)
2.7. Ciberdemocracia.
2.8. Das redes sociais às comunidades inteligentes.

4.4.5. Syllabus:
1. Cyberanimation (concept and paradigms). 

1.1.Ciberanimation as pedagogical praxis, 
1.2. Analogue culture and digital culture 
1.3. Digital communities 
1.4. Communication and interaction in cyberspace 
1.5. Cooperative work and cyberanimation. 
2. Cyberspace, representation and community participation 
2.1.The sociocultural animation in cyberspace 
2.2. Cyberspace and "non-places" (Marc Augé) 
2.3. Building community in cyberspace 
2.4. The laws of cyberspace 
2.5. Identity in cyberspace 
2.6. Participation in cyberspace (cyberdemocracy, connectivism and network society) 2.7. Cyberdemocracy. 
2.8. From social networks to intelligent communities.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos que definimos pretendem concretizar o que se espera que os estudantes realizem. Os objetivos
estabelecidos pretendem que o aluno esstabeleça com rigor o sentido dos conceitos de ciberanimação,
cibercultultura, ciberdemocracia distinguindo-os dos conceitos de animação, cultura analogical, democracia.
Pretender que os estudantes identifiquem os dessfios da ciberanimação no que é a matriz da animação sociocultural
(participação, contrução comunitária, comunidade, intervenção).

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The objectives we set out are intended to achieve what students are expected to achieve. The established objectives
intend that the student rigorously establishes the meaning of the concepts of cyberanimation, cyberculture,
cyberdemocracy, distinguishing them from the concepts of animation, analogical culture, democracy. Pretend that
students identify the desires of cyberanimation in what is the matrix of socio-cultural animation (participation,
community building, community, intervention).

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Considerando os desafios da organização dos processos de ensino e aprendizagem sob a égide do paradigma de
Bolonha recorremos a metodologias ativas que envolvam e conduzam o estudante a participar em todos os
momentos. Este será o construtor ativo das suas aprendizagens.
Os estudantes serão aconselhados a escolher a avaliação contínua tendo que realizar dois momentos de avaliação
com o peso de 50% cada um. 1 trabalho com a identificação de boas práticas na ciberanimação e a elaboração e
apresentação de um trabalho /miniprojecto de ciberanimação como 2º momento de avaliação.
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Considering the challenges of organizing the teaching and learning processes under the aegis of the Bologna
paradigm, we use active methodologies that involve and lead the student to participate at all times. This will be the
active constructor of your learning. Students will be advised to choose the continuous evaluation, having to carry out
two evaluation moments weighing 50% each. 1 work with the identification of good practices in cyberanimation and the
elaboration and presentation of a work / mini-project of cyberanimation as the second moment of evaluation.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodogias ativas de ensino escolhidas para desenvolver a uc promovem claramente uma aprendizagem
autónoma e crítica dos estudantes, mantendo a pretensão de os ajudar a concretizar metodologicamente o que foi
estabelecido nas metodologias como as vias mais adequadas a aprendizagem.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The active teaching methodologies chosen to develop the uc clearly promote an autonomous and critical learning of
the students, keeping the pretension of helping them to methodically implement what was established in the
methodologies as the most appropriate ways of learning.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Gonzalez, M. Viché, (2014) Ciber@nim@ção, Valência: Quaderns de Animació I Educació Social.

Gonzalez, M. Viché, Zamora-Castillo, A. C, e outros (2018) Ciberanimacion: Animación Sociocultural e Cidadania
Digital, Valência: Quaderns de Animació I Educació Social.

Mapa IV - Expressão Dramática e Animação Teatral

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Expressão Dramática e Animação Teatral

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Dramatic Expression and Theatrical Animation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Marcelino Sousa Lopes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Rita Gizela Azevedo

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Levar os alunos a descobrirem as potencialidades da expressão corporal e dramática;
Promover o drama e as atividades dramáticas como tecnologias educativas ao serviço das diferentes áreas da
educação e Animação Sociocultural;
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Ligar o drama à Animação Sociocultural;
Promover o teatro como meio de Animação Sociocultural;
Potenciar a criatividade, a imaginação, a capacidade de relação, a espontaneidade, a confiança e a observação;
Projetar o Teatro como uma necessidade para educar o ser humano no sentido de o tornar expressivo, comunicativo e
relacional.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Bring students to discover the potentialities of bodily and dramatic expression;
Promote drama and dramatic activities as educational technologies serving the different areas of education and
sociocultural animation;
Link the drama to Sociocultural Animation;
Promote theater as a means of Sociocultural Animation;
To promote creativity, imagination, capacity for relationship, spontaneity, trust and observation;
Projecting the Theater as a necessity to educate the human being in order to make it expressive, communicative and
relational.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1.O corpo como fonte de expressão / Voz e relação educativa. Exercícios de contacto, conhecimento, relação,
movimento corporal, espontaneidade, improvisação... Jogo dramático e criatividade dramática;
2. Metodologia da Animação Teatral: Fontes de Animação Teatral; Tipologias da Animação Teatral; Finalidades da
Animação Teatral; Objetivos da Animação Teatral; Metodologia e Prática da Animação Teatral; Conceitos, Teorias,
paradigmas da Animação Teatral.
3.Drama e Animação Sociocultural: Drama, dramatização, teatro, espetáculo e jogo; drama e rituais;
Teatro, parateatralidade e jogo; O drama e as suas relações com a Animação Sociocultural;
4. Criação de projetos de Animação teatral no âmbito social, cultural e educativo.

4.4.5. Syllabus:
1. The body as source of expression / Voice and educational relation. Contact exercises, knowledge, relationship, body
movement, spontaneity, improvisation ... Dramatic play and dramatic creativity;
2. Methodology of Theatrical Animation: Sources of Theatrical Animation; Typologies of Theatrical Animation;
Purposes of Theatrical Animation; Objectives of Theatrical Animation; Methodology and Practice of Theatrical
Animation; Concepts, Theories, paradigms of Theatrical Animation.
3. Drama and Sociocultural Animation: Drama, drama, theater, show and play; drama and rituals;
Theater, para-drama and play; The drama and its relations with the Sociocultural Animation;
4. Creation of theatrical animation projects in the social, cultural and educational scope.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se levar os discentes à compreensão do papel expressão dramática e animação teatral na sua relação com a
educação, comunidade, animação sociocultural e instituições em geral. Os conteúdos programáticos traduzem-se em
objetivos operacionais que permitem compreender numa perspetiva uniforme e dinâmica das atividades dramáticas e
dos seus âmbitos de intervenção, nomeadamente: a animação sociocultural, o ócio, o tempo livre, a pedagogia social,
a educação permanente, a cidadania, a participação, o voluntariado, o desenvolvimento comunitário e os modelos
formativos de Animadores Socioculturais. Estimula-se o estudo da ação - reflexão promovido a partir das
considerações extraídas de textos, pretextos, projetos e trajetos à volta das questões da expressão dramática,
animação teatral e histórias de vida.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended to lead students to understand the role dramatic expression and theatrical animation in their relationship
with education, community, sociocultural animation and institutions in general. The programmatic contents are
translated into operational objectives that allow a uniform and dynamic perspective of the dramatic activities and their
intervention spheres, namely: sociocultural animation, leisure, free time, social pedagogy, permanent education,
citizenship , participation, volunteerism, community development and the formative models of Sociocultural
Animators. It stimulates the study of action - reflection promoted from the considerations extracted from texts,
pretexts, projects and paths around the issues of dramatic expression, theatrical animation and life stories.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada sessão /aula é pensada em termos teórico-práticos, estruturando-se do seguinte modo: 
1º momento (teórico) - enquadramento teórico do tema em debate pela via expositiva, com recurso a material diverso
(bibliográfico, vídeo, p. point,..);
2º momento (prático) – todos são chamados a participar ativamente na construção do seu próprio saber, através da
realização de trabalho individual e em grupo e/ou um trabalho de expressão dramática e animação teatral e
apresentado em publico numa instituição.
Uma forma de avaliação é feita com o recurso a um teste objetivo - frequência (50%) e a um trabalho de investigação
(50%), no âmbito dos conteúdos programáticos estudados tendo, também, em conta, a participação dos alunos nas
aulas. 
Um outro modo de organização da avaliação tem sido a elaboração de um trabalho de investigação no âmbito dos
temas abordados ou afins, sob a orientação do professor (coeficiente 70%), seguido de exposição/discussão oral na
turma (coeficiente 30%).
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4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Each session / lesson is thought in theoretical-practical terms, structured as follows:
1st stage (theoretical) - theoretical framework of the topic being debated through the expository route, using a variety
of material (bibliographical, video, point, ..);
2nd (practical) moment - all trainees are called to participate actively in the construction of their own knowledge,
through individual and group work and/or a work of dramatic expression and theatrical animation and presented in
public in an institution.
One form of evaluation is the use of an objective test (50%) and a small research work (50%), within the scope of the
studied contents, also taking into account , the participation of the students in the classes.
Another way of organizing the evaluation has been the elaboration of a research work within the themes addressed or
related, under the guidance of the teacher (coefficient 70%), followed by oral presentation / discussion in the class
(coefficient 30%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os processos de ensino e aprendizagem combinam diferentes racionalidades – técnica, prática e crítica, tomando
consciência que a formação é um processo complexo que exige um equilíbrio entre conhecimentos (saber),
capacidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser), sobre teorias e práticas.
Assim, procura-se que os conteúdos, métodos e avaliação sejam congruentes com os objetivos da disciplina. A nossa
estratégia formativa é que todos os alunos reflitam sobre diferentes conceções e dinâmicas da expressão dramática e
animação teatral, desocultando discursos, processos e factos que nos impedem de compreender e aprender a ver o
outro na sua identidade, interagindo com ele. É imprescindível aprender a conhecer, a fazer, a cooperar, a competir, a
ser, enfim, a viver com os outros, experimentando diferentes conflitos (cognitivo, comunicativo, instrumental, afetivo,
relacional e social), inerentes a processos de aprendizagem entendidos no âmbito pedagógico, social e cultural.
Pretende-se que as sessões sejam vivamente participadas, em relação aos diferentes temas abordados. Neste
contexto, privilegiamos as seguintes estratégias:
exploração de textos;
Análise dramatúrgica dos textos referidos;
estudo de casos;
análise de incidentes críticos;
utilização de recursos audiovisuais;
relatos de experiências vividas;
role playing; etc.
Em suma, a nossa estratégia formativa pretende desenvolver competências que permitam passar da passividade e
resignação para a reflexão crítica acerca de ideias e representações, bem como combater preconceitos e estereótipos,
valorizando assim a expressão dramática como uma forma de promoção do desenvolvimento pessoal, social, cultural
e ético dos alunos, criando espaços para a comunicação interpessoal, participação democrática e envolvimento no
trabalho de grupo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching and learning processes combine various technical, practical and racionalities – critical, realising that the
formation is a complex process that requires a balance between knowledge (knowing), abilities (know-how) and
attitudes (know-be), about theories and practices.
Thus, demand that the contents, methods and evaluation to be congruent with the goals of the subject. Our training
strategy is that all students reflect on their concessions and dynamics of expression different dramatic and theatrical
animation, showing speeches, proceedings and facts that prevent us from understanding and learning to see each
other in their identity by interacting with it. It is essential to learn to know, to do, to cooperate, to compete, to be,
anyway, to live with others, trying different conflicts (cognitive, communicative, affective, instrumental, relational and
social), inherent in the processes of learning understood within social, pedagogical and cultural. It is intended that the
sessions are vividly reported for the different topics covered. In this context, we support the following strategies:
- exploration of texts;
¬Dramatúrgica analysis of texts referred to;
¬ case studies;
¬ analysis of critical incidents;
¬use of audiovisual resources;
¬reports of lived experiences;
¬role playing ; etc.
In short, our strategy aims to develop skills that allow formation pass passivity and resignation to critical thinking
about ideas and representations, as well as combating prejudices and stereotypes, thereby the drama as a way of
promoting personal development, social, cultural and ethical students, creating spaces for interpersonal
communication, democratic participation and involvement in the work of the group.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bento, Avelino. (2003): Teatro e Animação, Lisboa, Edições Colibri.
Boal, Augusto. (2004): Jogos para Atores e não Atores, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira.
Boal, Augusto. (1977): Técnicas Latino Americanas de Teatro Popular, Coimbra, Centelha.
Caride/ Martins/ Vieites. (2000): Animação Teatral – Teoria e Prática, Porto , Campo das Letras.
Gonzáles, Lucía. (1987): El Teatro. Necesidad humana y proyección Sociocultural, Madrid, Editorial Popular.
Lopes. Marcelino de Sousa (2006): Animação Sociocultural em Portugal, Amarante, Intervenção.
Pereira, José / Vieites, Manuel/ Lopes, Marcelino (coordenadores) (2012): Teatro e Intervenção Social, Chaves,
Intervenção.
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Pereira, José / Vieites, Manuel/ Lopes, Marcelino (coordenadores) (2013): Teatro do Oprimido: Teorias, técnicas e
metodologias para a intervenção social, cultural e educativa no século XXI, Chaves, Intervenção.

Mapa IV - Expressão e Comunicação Visual

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Expressão e Comunicação Visual

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Expression and Visual Communication

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Ângela Maria Gonçalves Cardoso

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No âmbito desta profissionalização, consideram-se os seguintes objetivos:
INICIAR o aluno na observação e analise das formas de expressão artística mais relevante do sec.XX e inicio de sec
XXI. 
DESENVOLVER conhecimentos gerais inerentes a cultura visual contemporânea e aos processos criativos. Pintura,
escultura, fotografia, cinema, instalação, performance. 
CRIAR sentido do gosto no processo formativo. 
ESTIMULAR sentido interventivo perante acontecimentos culturais ou de índole artística. 
PROMOVER uma prática expressiva e criativa em termos visuo-plásticos, como experimentação de uma linguagem
estimuladora da criatividade pessoal. 
INCENTIVAR o uso de meios expressivos para uma multiplicidade de expressão. 
CAPACITAR o aluno no desenvolvimento de um projeto pessoal de indole artistica. 

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This course aims to equip the student on these issues: 
INITIATE the student in the observation and analysis of the most important forms of artistic expression on the XX
century and begin of XXI century. DEVELOPMENT of general knowledge on contemporary visual culture and on the
creative process work. 
CREATE a critical view on the personal development in this area. 
PROMOTE an expressive practice as experience of a non-verbal language.
INCENTIVATION on the use of several goals for a creative visual communication.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Modulo 1. Apresentação geral de algumas correntes artísticas do pós-guerra. Vida e obra de artistas. Impressionismo.
Expressionismo. Surrealismo. Cubismo. Surrealismo. Pop art, Conceptual art. Body art. Performance art. Video-art. 



10/16/2019 NCE/19/1900232 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f2007cb6-13ff-90c7-7ee6-5d971eb46e1e&formId=dcc74384-1cae-0765-5ae6-… 27/97

Modulo 2. Projeto: do visível ao visual, da ideia a forma. Montagem.
Modulo 3. Imagem e comunicação. o espaço visual, leitura de imagem. Perceção visual, a imagem mental, a imagem
visual, a imagem auditiva. 
Modulo 4. Desenvolvimento projetual.

4.4.5. Syllabus:
Module 1. Overview of some artistic currents of the postwar period. Life and work of artists. Impressionism.
Expressionism. Surrealism. Cubism. Surrealism. Pop art, Conceptual art. Body art. Performance art. Video art.
Module 2. Project: the visible to the visual idea of the way. Assembly.
Module 3. Image and communication. visual space, image reading. Visual perception, mental imagery, visual imagery,
the auditory image.
Module 4. Development projectual.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta unidade curricular de teor teórico pratico prevê na sua ação programática o desenvolvimento de um projeto
individual que permite a aplicação dos conteúdos de uma forma sistematizada, com rigor de argumentos-enunciados
de arte, artistas e obras-s. Esta ação permite não só ao aluno como ao docente uma rigorosa e permanente aferição
dos conteúdos, com uma atitude constante de flexibilidade como proposta de trabalho, áreas como o pensamento
divergente estarão sempre em estímulo, sendo esta a abrangência mental desta u.c.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit in his theorical and practice issues ,has in the programmatic contents an individual project that
allows the application in a systematic way of the contents in a rigorous way about the creative process on art, artists,
works of art and personal development. This action allows that the student and the teacher, together, constant aferition
on the contents for a large creative mind.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia pressupõe etapas de aprendizagem aberta e relacionada. As actividades são de índole expositivo com
apresentaçao tematica e uso bibliografico ou multimedia. O pensamento visual deseja-se evolutivo e cumulativosendo
possibilitadas experiencias visuo plasticas, num leque variado de recursos. O desenvolvimento dos conteúdos
pressupõe um enquadramento não restritivo, susceptivel de reformulações segundo novos interesses dos alunos ou
manifestações culturais que possam ocorrer. O docente disponibiliza todos os recursos videográficos ou
bibliográficos como instrumentos de trabalho.
AVALIAÇÃO: A avaliação será feita apartir da apresentação de um trabalho teorico pratico, cujo tema sera escolhido
pelo aluno, no contexto do PROJETO: DO VISíVEL AO VISUAL DA IDEIA À FORMA. Trabalho teórico 40%. Trabalho
prático 40%. Apresentação pública 20%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
This methodology has an acess to an interrelationated knowledge.The lessons are expositive after a tematic and a
discussion of concepts in the analysis of texts or visual works.Visual thinking is evolutiv and cumulativ ,so the
possibility of different experiences between the reflection and the concepts operativity ,are a main issue for the
pratice.AVALIATION:The avaliation will be made after atheorical and theorical project,in wich the choice of the theme
will be made by the student inside the project:FROM THE VISIBLE TO THE VISUAL.FROM THE IDEA TO THE
FORM.Theoretical work 40%. Practical work 40%. Public presentation 20%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A interação contínua do aluno com a apresentaçao que o docente faz dos conteudos cria uma constante
responsabilizaçao por parte do aluno no desenvolvimento das aulas. Desta forma ficam criadas desde o início as
condiçoes ideais para o desenvolvimento do projeto proposto para avaliaçao da interiorizaçao, assimilação e
transformação de conhecimento.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The continuous interation of the student with the presentation that the teacher make of the contents, creats a constant
responsabilization on the development of the classes.THIS way ,from the beginning,are created the ideal conditions,for
the development of the PROJECT that we propose for avaliation on the interiorization,assimilation and transformation
of knowledge.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ARNHEIM, Rudolf-Arte e percepçao visual-Barcelona,Gustavo Gili. 
BARTOLOMEIS, Francesco-El color de los pensamiento.Barcelona,Octaedro. 
CUMMING, Robert- Comentar a arte. Lisboa. Civilizaçao. What is beauty.Nouvelles Definitions. O livro da arte do sec
XX. 
DORFLES, Gillo-As oscilações do gosto. Lisboa: Livros Horizonte. 
GARDNER, Howard-Art, Mind, Brain -Londres: Note Book. 
HUGUE, René-O poder da imagem. Lisboa: Edições Europa América. 
J.J.Baldin-Gramatica del Arte.Barcelona.Celeste Ediciones.
PRESTEL,S.-From impressionism to Internet.N.Y.Prestel. 
MARINA, Jose Antonio-Teoria da Inteligencia Criadora.Lisboa.Caminho. 
PAU,Alsina-Arte,ciencia tecnologia.Barcelona.EditorialUOC.



10/16/2019 NCE/19/1900232 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f2007cb6-13ff-90c7-7ee6-5d971eb46e1e&formId=dcc74384-1cae-0765-5ae6-… 28/97

Mapa IV - Projetos de Animação Sociocultural

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Projetos de Animação Sociocultural

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Sociocultural Animation Projects

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PT:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Marcelino Sousa Lopes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Armando Paulo Ferreira Loureiro

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Levar os alunos de animação a conhecerem os elementos básicos para elaboração de projectos sociais; 
Promover o conhecimento sobre a elaboração de um projeto social, cultural, educativo...
Capacitar os alunos para a elaboração de projetos sociais, culturais e educativos para responderem às necessidades
de uma comunidade, de uma região e do país.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Bring the animation students to know the basic elements for elaborating social projects;
To promote knowledge about the elaboration of a social, cultural, educational project ...
To enable students to prepare social, cultural and educational projects to meet the needs of a community, a region and
the country.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Como elaborar um projeto: Conceito de projeto; O que é um plano, um programa e um projeto; as fases de um
projeto: conceção, gestão e avaliação; a pluralidade temática na elaboração de projetos de animação sociocultural.
2.Identificação de um projeto de intervenção sociocultural. Técnica de análise de identificação; A Realidade concreta e
complexa do ponto de partida; Cálculo e análise das necessidades. 3. O Desenho do projeto; Denominação e
descrição do projeto; Diagnóstico da realidade; Viabilidade e dimensões do projeto; Fatores externos ao projeto. 4.Os
elementos constitutivos de um projeto; O objetivo geral do projeto; O objetivo específico do projeto; Indicadores e
fontes de verificação; Os Recursos; A matriz da planificação; A avaliação de projetos de Animação Sociocultural.

4.4.5. Syllabus:
1. The Project. Concept of design; What is a plan, a program, and a project; The phases of a project; Thematic plurality
in the elaboration of socio-cultural animation projects. 2. Identification of a socio-cultural intervention project.
Identification analysis technique; The concrete and complex Reality of the starting point; Calculation and analysis of
needs. 3. The design of the project; Name and description of the project; Diagnosis of reality; Feasibility and
dimensions of the project; Factors external to the project. 4. The constituent elements of a project; The overall
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objective of the project; The specific purpose of the project; Indicators and sources of verification; Resources; The
planning matrix; The evaluation of Sociocultural Animation projects.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se levar os discentes à compreensão da importância da elaboração de projetos para responderem aos
desafios do mundo contemporâneo, por isso importa cruzar os diferentes conhecimentos e praticas reflexivas sobre a
fundamentação de um projecto, os objectivos, os destinatários, a dimensão do projeto, os recursos locais e externos,
as metas, a avaliação... Os conteúdos programáticos traduzem-se em objectivos operacionais que permitem
compreender numa perspectiva uniforme e dinâmica e a importância de um projeto e da sua capacidade
empreendedora e mobilizadora em torno do desenvolvimento comunitário. Estimula-se o estudo da acção - reflexão
promovido a partir das considerações extraídas de textos, pretextos, projectos e trajectos à volta das questões da
intervenção social, cultural e educativa.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended to lead students to understand the importance of designing projects to respond to the challenges of the
contemporary world, so it is important to cross-examine the different reflective knowledge and practices on the
project's rationale, objectives, target audience, project size, Local and external resources, goals, evaluation ... The
program contents are translated into operational objectives that allow a uniform and dynamic perspective to be
understood and the importance of a project and its entrepreneurial and mobilizing capacity for community
development. It stimulates the study of action - reflection promoted from the considerations extracted from texts,
pretexts, projects and journeys around the issues of social, cultural and educational intervention.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada sessão /aula é pensada em termos teórico-práticos, estruturando-se do seguinte modo: 
1º momento (teórico) - enquadramento teórico do tema em debate pela via expositiva, com recurso a material diverso
(bibliográfico, vídeo, p. point,..);
2º momento (prático) – todos os discentes são chamados a participar ativamente na construção do seu próprio saber,
através da realização de trabalho individual e em grupo e/ou um trabalho nas áreas da produção artística e cultural
apresentado para docente e discentes.
A avaliação prende-se com a elaboração de um trabalho de investigação no âmbito dos temas abordados ou afins, sob
a orientação do professor (coeficiente 70%), seguido de exposição/discussão oral na turma (coeficiente 30%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Each session / lesson is thought in theoretical-practical terms, structured as follows:
1st stage (theoretical) - theoretical framework of the topic being debated by the expository route, using a variety of
material (bibliographical, video, point, ..);
2nd (practical) moment - all students are called to participate actively in the construction of their own knowledge,
through individual and group work and / or work in the areas of artistic and cultural production presented to teachers
and students.
The evaluation is related to the elaboration of a research work within the themes addressed or related, under the
guidance of the teacher (coefficient 70%), followed by oral presentation / discussion in the class (coefficient 30%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os processos de ensino e aprendizagem combinam diferentes racionalidades – técnica, prática e crítica, tomando
consciência que a formação é um processo complexo que exige um equilíbrio entre conhecimentos (saber),
capacidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser), sobre teorias e práticas.
Assim, procura-se que os conteúdos, métodos e avaliação sejam congruentes com os objetivos da disciplina. A nossa
estratégia formativa é que todos os alunos reflitam sobre diferentes conceções e dinâmicas sociais culturais e
educativas na elaboração de projetos. Nesre contexto procura-se desocultando discursos, processos e factos que nos
impedem de compreender e aprender a ver o outro na sua identidade, interagindo com ele. É imprescindível aprender
a conhecer, a fazer, a cooperar, a competir, a ser, enfim, a viver com os outros, experimentando diferentes conflitos
(cognitivo, comunicativo, instrumental, afetivo, relacional e social), inerentes a processos de aprendizagem
entendidos no âmbito pedagógico, social e cultural. Pretende-se que as sessões sejam vivamente participadas, em
relação aos diferentes temas abordados. Neste contexto, privilegiamos as seguintes estratégias:
exploração de textos;
estudo de casos;
análise de incidentes críticos;
utilização de recursos audiovisuais;
relatos de experiências vividas;
role playing; etc.
Em suma, a nossa estratégia formativa pretende desenvolver competências que permitam passar da passividade e
resignação para a reflexão crítica acerca de ideias e representações, bem como combater preconceitos e estereótipos,
valorizando assim desta forma a promoção do desenvolvimento pessoal, social, cultural e ético dos alunos, criando
espaços para a comunicação interpessoal, participação democrática e envolvimento no trabalho de grupo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching and learning processes combine different rationales - technical, practical and critical, recognizing that
training is a complex process that requires a balance between knowledge (know-how), capacities (know-how) and
attitudes (know-how), about Theories and practices.
Thus, it is sought that the contents, methods and evaluation are congruent with the objectives of the discipline. Our
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training strategy is for all students to reflect on different conceptions and cultural and educational social dynamics in
project design. This context seeks to uncover discourses, processes and facts that prevent us from understanding and
learning to see the other in their identity, interacting with them. It is imperative to learn to know, to do, to cooperate, to
compete, to be, to live with others, experiencing different conflicts (cognitive, communicative, instrumental, affective,
relational and social) inherent in learning processes understood in the Pedagogical, social and cultural context. It is
intended that the sessions be actively participated, in relation to the different topics addressed. In this context, we
emphasize the following strategies:
Exploitation of texts;
Case study;
Analysis of critical incidents;
Use of audiovisual resources;
Reports of lived experiences;
Role playing; etc.
In short, our training strategy aims to develop skills that allow us to pass from passivity and resignation to critical
reflection on ideas and representations, as well as to combat prejudices and stereotypes, thus enhancing the
promotion of personal, social, cultural and ethical development of Students, creating spaces for interpersonal
communication, democratic participation and involvement in group work.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AGUILAR, M. J. & ANDER-EGG, E. (1995): Avaliação de programas e serviços sociais, Petrópolis: Vozes, 2ª edição.
BASAGOITI, M., BRU, P., LORENZANA, C. (2001): Tomamos la Palabra. IAP de bolsillo. Madrid: ACSURLas Segovias. 
CARMO, H. (1999): Desenvolvimento Comunitário, Lisboa: Universidade Aberta.
GUERRA, I. (2003), Fundamentos e processos de uma Sociologia de Acção. O planeamento em Ciências Sociais,
Lisboa: Principia.
LOPES, Marcelino De Sousa, 2006, Animação Sociocultural em Portugal, Chaves, Intervenção - Associação para a
Promoção e Divulgação Cultural.
PERES, N. P., LOPES, M. S. (coord.), 2006, Animação, Cidadania e Participação, Chaves, APAP-Associação Portuguesa
de Animação e Pedagogia, 2006.
VARGAS, L., BUSTILLOS, G., MARFÁN, M. (1995): Técnicas participativas para la Educación Popular, Madrid: Editorial
Popular.

Mapa IV - Língua Portuguesa e Comunicação

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Língua Portuguesa e Comunicação

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Portuguese Language and Communication

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
LLM

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Susana de Fátima Póvoa Alves Fontes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Dominar a frase e as suas componentes fundamentais, visando a correção linguística e os efeitos pragmáticos e
estilísticos desejados; 
- Demonstrar competência linguística e comunicativa ao nível da expressão oral e escrita em língua portuguesa; 
- Distinguir e caraterizar diferentes tipos textuais e géneros discursivos;
- Adequar o discurso às finalidades e situações de comunicação;
- Dominar conceitos linguísticos relevantes;
- Aplicar, de forma adequada e eficiente, técnicas de pesquisa com vista à resolução de dúvidas linguísticas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This subject intends to develop the language skills of students in order to get better communication skills. At the end
of the semester, students will be able to: 

- Dominate the structure of a sentence and its fundamental components, in order to get linguistic, pragmatic and
stylistic correctness; 
- Demonstrate linguistic and communicative competence in oral and written expression in the Portuguese language;
- Distinguish and characterize different types of texts and discursive genres;
- Adapt speech to the purposes and situations of communication;
- Master relevant linguistic concepts;
- Apply, properly and efficiently, research techniques to solve linguistic doubts.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Comunicação 
1.1. Funções da comunicação e barreiras à comunicação
1.2 Competência linguística e competência comunicativa 
2. A Língua Portuguesa no Mundo 
3. A Língua Portuguesa: breve referência à sua origem e evolução 
4. Da palavra à frase 
4.1 Da palavra 
4.1.1 Ortografia 
4.1.2 Acentuação 
4.2 Da frase 
4.2.1 Estrutura frásica 
4.2.2 Problemas de estrutura frásica 
4.3 Pontuação 
5. O texto escrito 
5.1 Estrutura do texto escrito 
6. Tipologias da escrita 
7. Tipologia textual e géneros discursivos: 
7.1 Textos escolares: alguns exemplos
7.2 Textos jornalísticos: Notícia; Artigo; Crónica; Editorial; Entrevista; Reportagem 
7.3 Textos administrativos: alguns exemplos: Carta de apresentação / demissão; Carta de candidatura / candidatura
espontânea; Curriculum vitae; Requerimento; Declaração; Reclamação; Ata 
8. Falar em público: Pressupostos e preparação; Conhecimento do interlocutor/público; Tipos de comunicações orais;
O improviso; Apresentação de trabalhos científicos.

4.4.5. Syllabus:
1. Communication 
1.1 Functions of communication and barriers to communication
1.2. Linguistic competence and communicative competence
2. The Portuguese Language in the World 
3. The Portuguese Language: a brief reference to its origin and evolution 
4. From word to sentence 
4.1 The word 
4.1.1 Orthography 
4.1.2 Accentuation 
4.2 The sentence 
4.2.1 Structure 
4.2.2 Problems of structure 
4.3 Punctuation 
5. Written text
5.1 Structure of the written text
6. Types of writing
7. Textual typologies and discursive genres:
7.1 Scholar texts
7.2 Journalistic texts: some examples: News; Article; Chronicle; Editorial; Interview; Report
7.3 Administrative texts: some examples: Presentation letter /resignation letter; Application letter / Spontaneous
application letter; Curriculum vitae; Petition; Declaration; Complaint; Minutes
8. Public presentations: Assumptions and preparation; Knowledge of the speaker/audience; Types of oral
presentations; Improvisation; Presentation of scientific works.
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4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos propostos permitem que os alunos usem a língua portuguesa com correção e adquiram
conhecimentos de técnicas de comunicação oral e escrita de forma a atuar eficazmente nas mais variadas situações
de comunicação. Dessa forma, os alunos desenvolverão a sua capacidade de expressão oral e escrita recorrendo à
gramática da língua como instrumento de correção linguística e comunicacional.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The proposed syllabus allows students to use the Portuguese language with correction and acquire knowledge related
to oral and written communication skills in order to act effectively in various situations of communication. Thus,
students will develop their ability to communicate orally and in writing using the grammar of the language as an
instrument of communication and linguistic correctness.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de trabalho nas horas de contacto coletivas: as aulas combinam a dimensão teórica com a dimensão
empírica, no sentido de conjugar, sempre que possível, as conceções teóricas com a aplicabilidade prática, de forma a
desenvolver aprendizagens contextualizadas em torno de questões fulcrais. Assim, a exploração de cada um dos
conteúdos será acompanhada por atividades de carácter prático, que visam a construção de conhecimentos
(exercícios de descoberta) ou a consolidação dos conhecimentos adquiridos (exercícios de treino). 

Modo 1: Avaliação Contínua: 
a) Artigo científico (limite de 5 000 palavras): 40% (datas de entrega: 
b) Apresentações Orais (na aula): 10%
c) Teste Escrito: 50%

Modo 2: Avaliação contínua seguida de avaliação complementar:
Realização de um teste escrito teórico-prático (100%).

Modo 3: Avaliação por exame
Realização de um teste escrito teórico-prático (100%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Methodology of work in collective contact hours: lessons combine a theoretical and an empirical dimension, in order
to join theoretical and practical conceptions to develop contextualized learning about key issues. Consequently, the
exploration of each content will be accompanied by practical activities, aimed at building knowledge (discovery
exercises) or the consolidation of knowledge (training exercises).

Mode 1: Continuous assessment:
a) Written test (50 %).
b) Scientific paper (40%).
c) Oral presentations in class (10%).

Mode 2: Continuous assessment followed by additional assessment
Written test (10%)

Mode 3: Final assessment
Written test (100%).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Tendo em conta as particularidades desta unidade curricular, dá-se preferência a uma metodologia que combina a
exposição teórica com a realização de exercícios práticos de análise linguística. 
A exploração de cada um dos conteúdos será ainda acompanhada por atividades de carácter prático para
consolidação dos conhecimentos adquiridos, nomeadamente através de fichas de trabalho, debates, brainstormings e
apresentação de trabalhos sobre diversos temas previamente preparados pelos alunos. Nas aulas com exercícios de
aplicação, a presença do docente, seja no aspeto individual ou de grupo, será a de facilitador, motivador, especialista
técnico e avaliador, tendo como objeto as competências adquiridas pelos alunos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Given the specific features of this course, we propose a methodology that combines theoretical input with practical
exercises of linguistic analysis.
The exploitation of each content will be accompanied by practical activities for knowledge consolidation, such as
debates, discussions, brainstorming, and some oral presentations on various topics prepared in advance by the
students. In classes with practical exercises, the presence of the teacher, whether in individual or group work, will be
of facilitator, motivator, technical expert and evaluator, having as object of work the skills acquired by students

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bechara, Evanildo (2003): Gramática escolar da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Ed. Lucerna.
Busse, Winfried (coord.). 1994. Dicionário Sintáctico de Verbos Portugueses. Coimbra: Almedina.
Cunha, Celso, e Cintra, Lindley (1984): Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Sá da Costa.
Fernandes, Francisco (1987): Dicionário de Verbos e Regimes. 28ª Edição. São Paulo: Editora Globo.
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_________________ (2005): Dicionário de Regimes de Substantivos e Adjetivos. 35ª Edição. São Paulo: Editora Globo.
Instituto Antônio Houaiss (2003) Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Lisboa: Temas e Debates.
Lima, José Pinto de (2006) Pragmática Linguística. Lisboa: Caminho.
Peres, João Andrade, e Móia, Telmo (1995): Áreas Críticas da Língua Portuguesa. 2ª edição. Lisboa: Editorial Caminho.
Pinto, José Manuel de Castro (2004): Novo Prontuário Ortográfico. Lisboa: Plátano Editora.

Mapa IV - Marketing

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Marketing

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Marketing

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
GA

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Rodrigues

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como objectivo geral sensibilizar os alunos para as teorias, técnicas e práticas inerentes ao marketing,
nomeadamente no que respeita às principais análises dos mercados e decisões estratégicas de marketing. Pretende-
se familiarizar os alunos com os instrumentos de marketing operacional disponíveis para qu a aplicação dos conceitos
de marketing. Procura-se que os alunos desenvolvam competências para a elaboração de um plano de marketing.
Objectivos específicos:
1-Obter uma visão geral do marketing, sua importância no mundo actual e a sua ligação com o meio envolvente das
organizações;
2- Compreender os mercados, seus principais actores e factores de evolução e entender as principais técnicas de
estudo dos mercados;
3-Conhecer as principais decisões estratégicas de marketing;
4-Estudar as principais variáveis controláveis de marketing.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
This curricular unit aims to sensitize students to the general theories, techniques and practices relating to marketing,
particularly in regard to the main technical analysis and strategic marketing decisions. It is intended to familiarize
students with the operational marketing (marketing mix) tools available to understand the of marketing concepts. It is
intended, too, that students develop skills for the development of a marketing project.
Specific Objectives:
1 - Get an overview of marketing, its importance in today's world and its connection with the environment of
organizations;
2 - Understand the market, its key actors and factors of evolution and understand the main techniques for the study of
markets;
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3 - Understand the key strategic marketing decisions;
4 - Examine the major controllable variables of marketing - the marketing mix.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Modulo I . INTRODUÇÃO AO CONCEITO DE MARKETING
Modulo II . ANÁLISE DOS MERCADOS E SEUS ACTORES
Modulo III . DECISÕES ESTRATÉGICAS DE MARKETING
Modulo IV . O COMPOSTO DE MARKETING
- O PRODUTO (Componentes da política de produto; Política de marca; Ciclo de vida dos produtos; Processo de
desenvolvimento de novos produtos)
- O PREÇO (Objectivos da política de preço; Métodos de fixação de preços; Estratégias e tácticas de preços)
- A DISTRIBUIÇÃO (Introdução à distribuição; Gestão dos circuitos/canais de distribuição)
- A COMUNICAÇÃO (A política global de comunicação; Meios de comunicação)

4.4.5. Syllabus:
Module I - INTRODUCTION TO THE CONCEPT OF MARKETING
- Nature and evolution of marketing
- The marketing concept and its limitations
- The marketing environment
- Organization of Marketing
Module II - MARKET ANALYSIS AND ITS PLAYERS
- Study of markets and their factors of evolution
- Evaluation of global competition
- Information systems and market research
- Theories and explanatory models of consumer behavior
Module III - STRATEGIC MARKETING DECISIONS
- Strategies and marketing objectives
- Market segmentation, determination of the target group and positioning
Module IV - THE MARKETING MIX
- PRODUCT (Components; Policy brand, product life cycle; Process NPD)
- PRICE (price policy objectives, methods of pricing, pricing strategies and tactics)
- DISTRIBUTION (Introduction to the distribution, management circuits / distribution channels)
- COMMUNICATION (global communication policy; Media)

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Conforme se pode constatar pela análise do seguinte quadro, os objectivos específicos definidos para esta UC são
coerentes com os conteúdos programáticos estipulados, sendo os objectivos gerais transversais a toda a
programação efectuada:
Objectivos específicos versus Conteúdos programáticos
Obj. 1: Obter uma visão geral do marketing, sua importância no mundo actual e a sua ligação com o meio envolvente
das organizações; Modulo I
Obj. 2: Compreender os mercados, seus principais actores e factores de evolução e entender as principais técnicas de
estudo dos mercados; Modulo II
Obj. 3: Conhecer as principais decisões estratégicas de marketing; Modulo III
Obj. 4: Estudar as principais variáveis controláveis de marketing . o composto de marketing; Modulo IV

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The general objectives are transversal to all the programming done. The specific objectives are consistent with the
syllabus prescribed: Module I go against the objective 1 as it is able to get an overview of marketing, discuss their
importance in today's world and its connection with the environment of organizations; Through module II, students can
make contact with the key tools and techniques that can be used to understand and study the markets (2nd objective)
module III introduces students to the marketing strategic decisions (objective 3); from the module IV we addresses the
main variables of the marketing mix, ie the 4th objective is met as students may know what, operationally, marketing
managers can use;

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia privilegiada nas sessões teórico/práticas de Marketing combina, fundamentalmente, o Saber com o
Saber/fazer. Nesse sentido, a apresentação do conteúdo teórico programado (através de exposição, interrogação e
diálogo) será acompanhada de um conjunto de exemplos, situações e breves casos práticos demonstrativos da
realidade empresarial actual. Por outro lado, será distribuído aos alunos um conjunto de estudos de caso que terão de
preparar e discutir na sala de aula.
O recurso privilegiado para a exposição teórica e apresentações individuais ou grupais dos alunos é o datashow. No
entanto, para enquadrar os temas e casos envolvidos, pode recorrer se a recursos pedagógicos complementares, tais
como, TV/vídeo, pesquisa na Internet, etc.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The privileged methodology in theoretical/practical sessions combines fundamentally the know with the know-how. In
this sense, the presentation of the programmed theoretical content (through exposure, questioning and dialogue) will
be accompanied by a set of examples, situations and brief case studies demonstrating the current business reality. On
the other hand, will be distributed to students a set of case studies that will be prepare and discuss in class. The
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evaluation methodology includes activities and contact work activities. In the knowledge evaluation will be given an
evaluation process on an ongoing basis through: completion of two tests, case studies/exercise and conducting a
marketing project.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Através da metodologia expositiva conseguir-se-á atingir todos os objectivos enunciados. A participação dos alunos
na resolução dos estudos de caso/exercícios e questões colocadas permite aos mesmos um contacto com cada uma
das componentes do programa, as quais estão directamente relacionadas com os objectivos definidos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Through the methodology used we will be able to achieve all the objectives. The students' participation in the
resolution of the case studies/exercises and questions allows them to contact with each of the program components,
which are directly related to the objectives set. In all of the subjects, after exposure to theoretical and conceptual
preparation, will be held open for reflection and debate. The assessment scheme is designed to measure how far
students' skills were developed.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Lendrevie, J., Lindon, D., Dionísio, P., Rodrigues, V. (2011), Mercator XXI: teoria e prática do marketing, Publicações D.
Quixote.
Lambin, Jean-Jacques (2007), Marketing Estratégico, McGraw-Hill.
Helfer, J.P., Orsoni, J. (1996), Marketing, Sílabo.
Kotler, Philip, Armstrong, Gary (2008), Princípios de Marketing, Prentice-Hall.
Material de apoio, artigos de revistas e jornais fornecidos pelos docentes da disciplina

Mapa IV - Animação Infanto-juvenil e Educação no Tempo Livre

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Animação Infanto-juvenil e Educação no Tempo Livre

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Children and Youth Animation and Education on Free Time

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria José dos Santos Cunha

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Rui Miguel Diniz Marques da Fonte

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Refletir, investigar e analisar questões relacionadas com a animação infanto juvenil e com a educação no tempo livre;
• Desenvolver uma atitude crítica reflexiva acerca das atividades lúdico didáticos desenvolvidas para o público
escolar;
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• Sensibilizar para a importância da seleção, planificação e avaliação das atividades de animação e ocupação dos
tempos livres de crianças e jovens;
• Criar oportunidades para que o(a) aluno(a) possa pesquisar, criar e desenvolver os seus próprios recursos e técnicas
de animação;
• Promover a elaboração de projetos interventivos que desenvolvam competências no domínio dos métodos e
técnicas de animação e estabeleçam elos de ligação com a comunidade educativa e geral;
• Incentivar a criatividade, responsabilidade e a autonomia de forma a melhorarem a sua intervenção a nível
profissional.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• To reflect, investigate and analyse issues related to children and youth animation and to education in leisure time;
• To develop a reflective critical attitude about the recreational and educational activities developed towards the school
public;
• To raise awareness of the importance of the selection, planning and evaluation of animation activities in leisure time
of children and youth;
• To create opportunities for the student to research, design and develop his/her own animation resources and
techniques;
• To promote the development of intervention projects that develop skills in methods and techniques of animation and
establish links with the educational and larger community;
• To encourage creativity, responsibility and autonomy in order for students to improve their intervention at the
professional level.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O animador como educador no tempo livre
1.1. Perfil de um animador 
1.2. Funções como animador e educador
1.3. Âmbitos de atuação
2. O grupo como base de intervenção
2.1. Dinâmicas e formação de grupos
2.2. Expressão dinâmica e criatividade. 
3. Planificação e estratégica operativa
3.1. Elaboração de projetos
3.2. Animação infanto juvenil em espaços formais e não formais
3.3. A animação infanto juvenil no processo de articulação das dimensões educativa lúdica didática
3.4. Animação infantojuvenil e estratégias de intervenção

4.4.5. Syllabus:
1. The animator as an educator in leisure time
1.1. Profile of an animator
1.2. Functions as animator and educator
1.3. Areas of activity
2. The group as the basis for intervention
2.1. Group dynamics and formation
2.2. Dynamic expression and creativity.
3. Operational planning and strategy
3.1. Development of projects
3.2. Children and youth animation in formal and informal contexts
3.3. Children and youth animation in the process of articulation of the leisure and didactic educational dimensions
3.4. Children and youth animation and intervention strategies

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos da unidade curricular (UC) são consentâneos com os conteúdos programáticos, na medida em que foram
definidos em função deles e o alcançá-los depende, em parte, da relevância e pertinência das temáticas abordadas nos
ditos conteúdos, bem como da assimilação dos mesmos por parte dos alunos(as).

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The objectives of the curricular unit (CU) are consistent with the syllabus, insofar as they were defined on their basis,
and attaining them depends, partly, on the relevance and pertinence of the topics approached in the referred syllabus,
as well as on their assimilation by students.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC será orientada de forma a permitir ao aluno(a) desenvolver um quadro concetual e prático sobre a animação
infanto juvenil e a educação no tempo livre e possibilitar-lhe ir-se apropriando das competências e atitudes
necessárias ao desempenho das suas futuras funções.
Avaliação:
• Projeto de animação infanto juvenil com respetiva fundamentação, desenvolvimento, reflexão e avaliação do trabalho
desenvolvido - 60%
•Dossiercom propostas de trabalho em diferentes áreas (jogos, canções, adivinhas, lengalengas, técnicas de
expressão plástica, anedotas e histórias), acompanhado do respetivo cd-rom– 20%
• Resumo e análise critica de uma obra – 20%
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Fórmula de cálculo final = PA 60% + DP 20% + RC 20%
Para a aprovação da UC o aluno(a) não deverá ter mais de três faltas, a não ser que estejam devidamente justificadas.
A participação dos alunos(as) na componente prática é obrigatória para a aprovação na UC. Não existe exame para a
componente prática da UC.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The CU will be oriented so that the student may develop a conceptual and practical framework on children and youth
animation and education in leisure time, thus enabling him/her to appropriate the skills and attitudes needed to
perform his/her future tasks.
Evaluation:
• Project of children and youth animation with relevant reasoning, development, reflection and evaluation of the work
carried out – 60%.
• Dossier with proposals of work in different areas (games, songs, riddles, chants, techniques of artistic expression,
anecdotes and stories), accompanied by the respective cd-rom – 20%
• Summary and critical analysis of a work – 20%
Final calculation formula = AP 60% + PD 20% + SC 20%
For the approval of the CU, the student should have no more than three absences, unless they are duly justified.
The participation of students in the practical component is required for approval in the CU. There is no examination for
the practical component of the CU.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino são consentâneas com os objetivos de aprendizagem, na medida em que foram escolhidas
em função deles e o alcançá-los depende da adequação e inovação das metodologias, bem como das estratégias
utilizadas na abordagem dos conteúdos e na componente prática da UC.
Ao longo das sessões terão lugar atividades de esclarecimento, acompanhadas da respetiva fundamentação teórica,
criação e planificação de projetos de animação/intervenção na comunidade local e respetiva reflexão/avaliação.
No delinear dos projetos ter-se-á em conta uma articulação entre teoria e técnicas de animação, como forma de
sustentar uma relação frutuosa entre teoria e prática. Estes projetos darão aos alunos(as) a possibilidade de realizar
atividades conjuntas com profissionais, de maneira a fomentar o cruzamento de conhecimentos úteis ao trabalho
profissional posterior. Além disso, funcionarão como forma de os(as) encorajar a ter um papel ativo e responsável na
sua aprendizagem e desenvolvimento profissional, não somente durante o curso de formação inicial, mas durante toda
a sua carreira profissional.
As sessões de cariz prático terão lugar em diferentes espaços exteriores à universidade que se apresentem como
interessantes para o desenrolar das intervenções.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies are consistent with the learning outcomes, insofar as they were chosen according to
them, and their attainment depends on the adequacy and innovation of the methodologies, as well as on the strategies
used in addressing the syllabus and the practical component of the CU.
Throughout the sessions, clarification activities will be carried out, accompanied by the respective theoretical
underpinnings, designing and planning of projects of animation/intervention in the local community and their
reflection/evaluation.
In outlining the projects, an articulation between theory and techniques of animation will be considered, as a way of
sustaining a successful relationship between theory and practice. These projects will give students the possibility of
carrying out joint activities with professionals, in order to foster the blending of useful knowledge to their future
professional work. In addition, they will work as a way to encourage students to take an active and responsible role in
their learning and professional development, not only during the initial training course, but throughout their whole
professional career.
The practical sessions will take place in different locations outside the university, to be regarded as interesting for the
course of interventions.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ANDER-EGG, E., IDÁÑEZ, M. J. A. (1997). Cómo elaborar un proyecto.Guia para diseñar proyectos sociales y
culturales. Madrid: Instituto de Ciências Sociales Aplicadas.
BEAUCHAMP, A., GRAVELINE, R., QUIVIGER, C. (1997). Como animar um grupo. São Paulo: Edições Loyola. 
CUNHA, M. J. S. (2008). Animação. Desenvolvimento pessoal e social, formação e práticas teatrais. Chaves: Ousadias.
FERREIRA, P. T. (1999). Guia do animador. Animar uma actividade de formação. Lisboa: Multinova.
LAFERRIÈRE, G. (2001). La dramatización como herramienta didáctica y pedagógica.Ciudad Real: Ñaque.
LEITE, C., RODRIGUES, M. L. (2001). Jogos e contos numa educação para a cidadania. Lisboa: IIE.
POLO, F. P. (2001). Recursos para el tiempo libre/5. Juegos, trabalenguas, acertijos, anécdotas, humor. Madrid: CCS.

Mapa IV - Educação Intercultural

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Educação Intercultural

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Intercultural Education
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4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
30 (TP) 3 (OT)

4.4.1.5. Horas de contacto:
81

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Joaquim José Jacinto Escola

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer a história das migrações/globalizações e os conceitos fundamentais em que se alicerça a interculturalidade;
Analisar o contributo dos diferentes saberes na construção da interculturalidade;
Refletir sobre a construção de uma escola pública democrática, justa, solidária e intercultural; 
Refletir sobre conceções e modelos de comunicação intercultural;
Analisar teorias e práticas da Educação Intercultural;
Repensar modelos de educação/formação numa perspetiva intercultural;
Refletir sobre novos desafios que se colocam à educação intercultural.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Know the history of migrations/globalization and the fundamental concepts that underpin interculturality;
Analyze the contribution of the different knowledge in the construction of interculturality;
Reflect on the construction of a democratic public school, just, solidarity and intercultural;
Reflect on concepts and models of intercultural communication;
Analyze theories and practices of intercultural education;
Rethink models of education/training from an intercultural perspective;
Reflect on the new challenges in intercultural education.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Quadro Conceptual e Teórico: a era da interculturalidade
Interdisciplinaridade e diálogo de saberes - história, antropologia, sociologia, psicologia, linguística, ciências da
educação, etc. - na construção da interculturalidade;
Migrações humanas, cultura(s) e globalização; da escola assimilacionista à escola pública –democrática e
intercultural.
Conceções e Modelos de Comunicação Intercultural
Da comunicação interpessoal à comunicação intercultural;
Dos modelos às práticas de comunicação intercultural.
Educação Intercultural em Ação
Perspetivas críticas em educação: princípios, conceitos, contradições, modelos e práticas em torno da Educação
Intercultural.
Educação/formação numa Perspetiva Intercultural
Necessidades, modelos e experiências em contextos multiculturais;
Contributos para a estruturação da educação/formação intercultural.
(Re)Construção de Utopias Realizáveis para a Educação Intercultural
Produção de materiais pedagógicos para aprender a viver e a conviver.

4.4.5. Syllabus:
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Theoretical/Conceptual Framework: the era of interculturality
Interdisciplinarity and knowledge's dialogue - history, anthropology, sociology, psychology, linguistics, education - in
the development of interculturality. 
Human migrations, culture (s) and in globalization; from the assimilationist school to democratic and intercultural.
Concepts/Models of Intercultural Communication
From communication interpersonal to intercultural;
From models to the practice of intercultural communication.
Intercultural Education in Action
Critical perspectives in education: principles, concepts, contradictions, models and practices in intercultural
education.
Education/training in an Intercultural Perspective
Needs, models and training experiences in multicultural contexts;
Contributions for the development of intercultural education/training.
(Re)construction of achievable Utopias for Intercultural Education
Production of educational materials for learning to live and live together.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A Educação Intercultural promove a descoberta de nós próprios (identidade) e o reconhecimento do outro (alteridade),
numa relação de interdependência e proximidade entre seres humanos. Não basta ensinar conhecimentos sobre a
diversidade humana – migrações, cultura(s), etnicidade, género, classe social, modelos de educação intercultural –, é
imperioso aprender a conviver, criando dispositivos de diferenciação pedagógica que permitam abertura ao outro,
consolidando processos de comunicação e negociação (encontros e desencontros de diferenças), promovendo os
direitos humanos em projetos comuns, sustentados em valores cívicos.
Partindo deste modelo crítico e prospetivo de educação intercultural, devemos repensar a educação e a formação dos
educadores, professores e animadores, tendo em conta que no dia-a-dia, somos confrontados com estereótipos e
preconceitos, manifestações de intolerância, racismo, xenofobia e exclusão em espaços sociais, nomeadamente, nas
escolas e comunidades.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The Intercultural Education promotes the discovery of ourselves (identity) and the recognition of the other (otherness),
a relationship of interdependence and closeness between human beings. Do not just teach knowledge about human
diversity - migration, culture (s), ethnicity, gender, social class, models of intercultural education - it is imperative to
learn to live by creating devices that allow differentiation pedagogical openness to the other, building communication
processes and negotiation (similarities and differences of differences), promoting human rights on common projects,
supported on civic values.
Based on this model prospective critical of intercultural education, we must rethink the education and training for
educators, teachers and leaders, taking into account that the day-to-day we are confronted with stereotypes and
prejudices, expressions of bigotry, racism, xenophobia and exclusion in social settings, particularly in schools and
communities.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada aula é pensada em termos teórico-práticos, estruturando-se do seguinte modo:
1º momento (teórico) – introdução expositiva ao tema em debate, com recurso a material diverso (bibliográfico, vídeo,
…);
2º momento (prático) – os alunos são chamados a participar na construção do seu próprio saber, através da realização
de trabalho individual e em grupo e/ou fichas de leitura da bibliografia básica (estratégias dependentes da aula).
Uma forma de avaliação é feita com o recurso a um teste objetivo, academicamente conhecido por frequência
(coeficiente de 50%) e um trabalho de investigação (coeficiente de 50%), no âmbito dos conteúdos programáticos
estudados tendo, também, em conta, a assiduidade e a participação dos alunos nas aulas. 
Um outro modo de avaliação tem sido a elaboração de um trabalho de investigação no âmbito dos temas abordados
ou afins, sob a orientação do professor (coeficiente 70%), seguido de exposição/discussão oral na turma (coeficiente
30%).

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Each class is considered in theoretical and practical terms, is structured as follows:
1st time (theoretical) - expository introduction to the topic under discussion, using various materials (literature, video,
...);
2nd moment (practical) - all students are required to actively participate in building their own knowledge, by
conducting individual and group work and / or chip-reading basic bibliography (strategies dependent on the class). 
A form of evaluation is the use of an objective test, academically known as frequency (50% weighting) and a little
investigative work (50% weighting), under the syllabus studied taking also into account student assiduity and
participation in class. 
Another way of organizing the evaluation has been the development of a research work under the themes or the like,
under the guidance of the teacher (70% weighting), followed by exposure / oral discussion in class (30% weighting).

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os processos de ensino e aprendizagem combinam diferentes racionalidades – técnica, prática e crítica –, tomando
consciência que a formação é um processo complexo que exige um equilíbrio entre conhecimentos (saber),
capacidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser), sobre teorias e práticas.
Neste contexto, não basta que as declarações e convenções internacionais, que os vários países inscrevem nos seus
textos constitucionais, proclamem a abolição de todas as formas de discriminação e exclusão. É imperioso que as
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políticas e práticas educativas promovam projetos para conviver com a diferença, nomeadamente com crianças
migrantes e grupos minoritários. 
Acreditamos que é possível dar um novo rosto à educação e reconstruir uma escola/comunidade democrática, na
qual, o ensino e a educação valorizam o pluralismo cultural e lutam pela justiça social, reorganizando o currículo
escolar, alargando as práticas pedagógicas e culturais a outros espaços e tempos sociais, de forma a colocar em
evidência o respeito pela pessoa com base na diversidade. 
Assim, procura-se que os conteúdos, métodos e avaliação sejam congruentes com os objetivos da disciplina. A nossa
estratégia formativa é que todos os alunos reflitam sobre diferentes conceções e práticas de educação intercultural,
desocultando discursos, processos e factos que nos impedem de compreender e aprender a viver e a conviver com o
outro. É imprescindível aprender a conhecer, a fazer, a cooperar, a competir, a ser, enfim, a viver com os outros,
experimentando diferentes conflitos (cognitivo, comunicativo, instrumental, afetivo, relacional e social), inerentes a
processos de aprendizagem entendidos no âmbito pedagógico, social e cultural. Pretende-se que as sessões sejam
vivamente participadas, em relação aos diferentes temas abordados. Neste contexto, privilegiamos as seguintes
estratégias:
. exploração de textos;
. estudo de casos;
. análise de incidentes críticos;
. utilização de recursos audiovisuais;
. relatos de experiências vividas;
. role playing; etc.
A nossa estratégia formativa é que todos os alunos reflitam sobre as desigualdades socioeconómicas, a diversidade
étnica, linguística, social e cultural das escolas, da comunidade e da sociedade, desenvolvendo competências que
lhes permitam passar da passividade e resignação para a reflexão crítica acerca de ideias, representações, estruturas
e recursos, valorizando a diversidade cultural e lutando contra as desigualdades sociais.
Num esforço de síntese, diremos que a ideia-força é contribuir para os perfis de educador, professor e animador como
mediadores entre a teoria e a prática, reflexivos, críticos, investigadores na ação, integrados em equipas
multidisciplinares que pretendam melhorar a sua atividade profissional, aprofundando algumas áreas da
interculturalidade: direitos humanos, direitos da criança, migrações, género, classe, etnia, cidadania, modelos de
educação intercultural, entre outras.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The processes of teaching and learning combine different rationalities - technical, practical and critical - becoming
aware that training is a complex process requiring a balance between knowledge (know), skills (know-how) and
attitudes (know-be) theories and practices.
In this context it is not enough that the international declarations and conventions, that the various countries submit in
their constitutions, proclaim the abolition of all forms of discrimination and exclusion. It is imperative that policies and
practices promote educational projects to live with difference, in particular, migrant children and minority groups.
We believe it is possible to give a new face to rebuild a school education and / democratic community in which the
teaching and educational value of cultural pluralism and fight for social justice, reorganizing the school curriculum,
teaching practices and extending to other cultural spaces and social time, so as to demonstrate respect for the person
on the basis of diversity.
Thus, demand that the contents, methods and evaluation are congruent with the goals of the discipline. Our training
strategy is that all the students to reflect on different perspectives and practices of intercultural education, unveiling
speeches, facts and processes that prevent us from understanding and learning to live and socialize with each other. It
is essential to learn to know, to do, to cooperate, compete, to be short, to live with others, experiencing different
conflict (cognitive, communicative, instrumental, emotional, relational and social) learning processes inherent in the
perceived within educational, social and cultural. It is intended that the sessions are highly participatory, with respect
to different themes. In this context, we favor the following strategies:
- Exploitation of texts;
- Case studies;
- Analysis of critical incidents;
- Use of visual aids;
- Reports of experiences;
- Role playing, etc..
Our training strategy is that all the students to reflect on socio-economic inequalities, ethnic, linguistic, social and
cultural schools, community and society, developing skills to move from passivity and resignation to the critical
analysis of ideas representations, structures and resources, valuing diversity and combating social inequalities.
In an effort of synthesis, we say that the driving idea is to contribute to the profiles of educator, teacher and animator
as mediators between theory and practice of critical reflection, researchers in action, integrated in multidisciplinary
teams wishing to improve their professional activity, deepening some areas of interculturality: human rights, child
rights, migration, gender, class, ethnicity, citizenship, intercultural education models, among others.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BANKS, J. A. (1989). Multicultural Education: issues and perspectives. Boston: Allyn and Bacon.
BARTOLOMÉ PINA, M. (coord.) (2002). Identidad y Ciudadanía: un reto a la educación intercultural. Madrid: Narcea
Ediciones.
BESALÚ COSTA, X. (2002). Diversidad Cultural y Educación. Madrid: Editorial Síntesis.
CONSEIL DE L'EUROPE (1989). "L’éducation interculturelle". Strasbourg: Conseil de l’ Europe.
FREIRE, P. (1996). Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. S. Paulo: Paz e Terra.
GARCÍA CANCLINI, N. (2004). Diferentes, Desiguales y Desconectados: mapas de la interculturalidad. Barcelona:
Editorial Gedisa.
MALGESINI, G. ; GIMÉNEZ, C. (2000). Guia de Conceptos sobre Migraciones, Racismo e Interculturalidad. Madrid: Los
Libros de la Catarata.
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PERES, A. N. (1999). Educação Intercultural: utopia ou realidade?. Porto: Profedições.
PERES, A. N. (2011). Educação Intercultural e Cidadania. Chaves: Associação Portuguesa de Animação e Pedagogia
(APAP - Chaves).

Mapa IV - Recreação, Lazer e Turismo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Recreação, Lazer e Turismo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Recreation, Leisure and Tourism

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Veronique Nelly Paul Marie Joukes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos são
Apresentar os principais conceitos, teorias e problemas da recreação, do lazer e do turismo enquanto atividades
humanas complexas no campo de aplicação e ação da animação sociocultural;
Definir as bases que permitam ao aluno introduzir-se no campo teórico do que é a recreação, o lazer e o turismo. A
perspetiva será a de um técnico superior naquelas áreas.
Sensibilizar os alunos para os princípios do desenvolvimento sustentável e para os 17 objetivos do desenvolvimento
sustentável para estes poderem ser aplicados em futuros projetos.
As competências a desenvolver pelos estudantes são, entre outras: 
• Conhecer e aplicar os conceitos, definições e fórmulas básicas da recreação, do lazer e do turismo e
desenvolvimento sustentável.
• Reconhecer diferentes tipos de recreação, de lazer e de turismo.
• Compreender as motivações que levam a práticas de recreação, lazer e turismo.
• Perceber o funcionamento do mercado turístico.
• Aprofundar o pensamento crítico dos alunos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The objectives are 
Present the main concepts, theories and problems of recreation, leisure and tourism as complex human activities and
field of application and action of sociocultural entertainment;
Define the bases that allow the student to enter into the theoretical field of recreation, leisure and tourism. The
perspective of a senior expert in those areas will be used.
It is also intended to raise awareness of the importance of the principles of sustainable development and the 17
objectives of sustainable development so that they can be applied in future projects.
The competences to be developed by the students are:
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• Know and apply the basic concepts, definitions and formulas of recreation, leisure and tourism, as well as
sustainable development.
• Recognize different types of recreation, leisure and tourism.
• Understand the motivations that lead to recreation, leisure and tourism practices.
• Understand how the tourism market functions.
• Deepen students' critical thinking

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Principais conceitos, teorias e problemas da recreação, do lazer e do turismo
2. Diferentes tipos de recreação, de lazer e de turismo
3. Motivações que levam a práticas de recreação, lazer e turismo
4. Princípios do desenvolvimento sustentável; 17 objetivos do desenvolvimento sustentável; responsabilidade social
das empresas; análise de relatórios de sustentabilidade
5. Animação turística; o exemplo da animação termal
6. O sistema turístico 
7. A organização do turismo
8. “Estatísticas do Turismo” do INE e outras estatísticas
9. Os princípios de um processo de planeamento; exemplo concreto: “Turismo 2027”
10. Visitas de estudo

4.4.5. Syllabus:
1. Main concepts, theories and problems of recreation, leisure and tourism
2. Different types of recreation, leisure and tourism
3. Motivations that lead to recreation, leisure and tourism practices
4. Principles of sustainable development; 17 sustainable development goals; corporate social responsibility; analysis
of sustainability reports
5. Tourism entertainment: the example of the entertainment in spas
6. The tourism system
7. The organization of tourism
8. "Tourism Statistics" of the National Institute of Statistics and other statistics
9. The principles of a planning process; example: "Tourism 2027"
10. Study visits

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos formam uma listagem explícita das características essenciais do mundo da recreação, do
lazer e do turismo no qual os princípios do desenvolvimento sustentável devem ser aplicados. As visitas de estudo
permitem conhecer a realidade.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The programmatic contents form an explicit listing of the essential characteristics of the world of recreation, leisure
and tourism in which the principles of sustainable development must be applied. The study visits allow the students to
get to know the reality.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia adotada é a de exposição interativa das matérias, debate de textos, trabalho em pequenos grupos,
apresentações de projetos e produtos recreativos/de lazer/turísticos e eventualmente o uso pedagógico de materiais
audiovisuais e a intervenção de conferencistas externos. Conceitos e perspetivas teóricas serão aplicados a estudos
de caso exemplares para debate e discussão em sala de aula. Os estudantes colaborarão através de perguntas, de
uma atitude crítica e da preparação de certas tarefas (dentro ou fora da aula). 
Visto a importância de saber falar em público na área da recreação, do lazer e do turismo, os alunos terão algumas
oportunidades no decorrer desta unidade curricular de treinar estas competências. 
Tendo em consideração o disposto nas normas pedagógicas em vigor, a avaliação recobre duas principais
modalidades:
a) – Avaliação periódica ou contínua
Vários trabalhos individuais e de grupo: 70%
Teste teórico escrito: 30%
b) – Avaliação por exame 100%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The methodology adopted is the interactive exposition of the materials, debate of texts, small group work,
presentations of projects and recreational / leisure / tourism products and eventually the pedagogical use of
audiovisual materials and the intervention of external speakers. Concepts and theoretical perspectives will be applied
to exemplary case studies for debate and classroom discussion. Students will collaborate through questions, a critical
attitude, and the preparation of certain tasks (in or out of class).
Given the importance of being able to speak publicly in the area of   recreation, leisure and tourism, students will have
some opportunities throughout this course to train these skills.
Taking into account the provisions of the current teaching standards, the evaluation covers two main modalities:
a) - Periodic or continuous assessment
Various individual and group assignments: 70%
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Written theoretical test: 30%
b) - Assessment by exam 100%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Uma vez que a maioria dos alunos tem pouca experiência no campo da recreação, do lazer e do turismo, as
metodologias de ensino estarão orientadas a familiarizar os alunos com ferramentas de conhecimento do
funcionamento destes sistemas. As aulas de contato serão interativas e vários exercícios práticos serão entrelaçados
na parte letiva. Alguns destes exercícios implicam apresentações orais pelos alunos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Since most of the students have little experience in the field of recreation, leisure and tourism, the teaching
methodologies will be oriented to familiarize the students with knowledge about the operation of these systems. The
classes will be interactive and practical exercises will always be intertwined with the theoretical parts. Some of these
exercises involve oral presentations by students.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barretto, Margarita (2012). Manual de Iniciação ao Estudo do Turismo. Campinas : Papirus. 
Cunha, Licínio (2001). Introdução ao turismo. Lisboa: Verbo.
Lopes, J. T. (2017). Animação no espaço escolar urbano: um estudo sobre políticas autárquicas de animação
sociocultural. Sociologia: Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 3.
Lopes, M. D. S. (2011). Metodologias de investigação em animação sociocultural. Editora Intervenção–Associação para
a Promoção e Divulgação Cultural.
Payne, L. L., Ainsworth, B. E., & Godbey, G. (2010). Leisure and health: Making the connection. State College, PA:
Venture.
Pereiro, Xerardo (2009). Turismo cultural. Uma visão antropológica. La Laguna: PASOS (e-book em
www.pasosonline.org). 
Pina, L. W., & Ribeiro, O. C. (2007). Lazer e recreação na hotelaria. Sena.
Santini, R. D. C. G. (1993). Dimensões do lazer e da recreação: questões espaciais, sociais e psicologicas. Angelotti.

Mapa IV - Psicologia Social

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Psicologia Social

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Social Psychology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
PSI

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:60:TP:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula dos Santos Monteiro

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com a presente unidade curricular pretende-se alcançar os seguintes objetivos:
- Fomentar a compreensão da interação social, das relações humanas e da realidade social;
- Promover o conhecimento e a compreensão das abordagens e conceitos da psicologia social;
- Compreender a Psicologia Social como ciência da interação humana aplicada aos vários domínios da vida social;
- Desenvolver uma visão integrada da realidade social através do conhecimento dos mecanismos psicológicos,
indivi¬duais e de grupo subjacentes ao comportamento social;
- Perceber a importância do trabalho em grupo;
- Fomentar nos discentes uma nova compreensão do mundo social e, especificamente, dos enquadramentos
psicossociais envolvidos nos processos comunicacionais;
- Estimular o espírito de pesquisa em Psicologia Social.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Learning outcomes of the curricular unit:
With this course aims to achieve the following objectives:
- Promote the understanding of social interaction, relationships and social reality;
- To promote the knowledge and understanding of the concepts and approaches of social psychology;
- Understanding Social Psychology as a science of human interaction applied to various fields of social life;
- Developing an integrated vision of social reality through knowledge of psychological mechanisms, individual and
group behind the social behavior;
-Perceive the importance of work in a group;
- Promote students to a new understanding of the social world and, specifically, frameworks psychosocial processes
involved in communication;
- Stimulate the spirit of research in social psychology.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao estudo da Psicologia Social
2.Formação de Impressões e Atribuição Causal
3. Atracão e Relações Interpessoais
4. Conflitos e Gestão Construtiva de conflitos
4.1. Conceito e níveis de Conflitos
4.2. Estilos de gestão do conflito
4.3. Resolução de conflitos: Negociação e Mediação
5. Comportamento em Grupo
5.1. Características dos grupos
5.2. Interação em grupo (influência, produtividade, tomada de decisão, o processo de liderança)
6. Influência Social e Atitudes
6.1. Processos de Influência social 
6.2. Atitudes, Persuasão e Mudança de atitudes
7. A Comunicação Humana
7.1. Comunicação verbal e não-verbal 
7.2. Comunicação interpessoal e assertividade
8. Comportamentos de ajuda 
8.1. Perspetivas teóricas e fatores que condicionam a ajuda
9.Estereótipos, preconceitos e discriminação
9.1.Componentes do antagonismo de grupo: estereótipos, preconceitos e discriminação 
9.2. Teorias no estudo dos estereótipos
9.3. Estereótipos e meios de comunicação

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to Social Psychology
2.Impression formation and Causal Attribution
3. Attraction and Interpersonal Relations
4. Conflict and Constructive Conflict Management 
4.1. Concept and levels of Conflict
4.2. Styles of conflict management
4.3. Conflict Resolution: Negotiation and Mediation
5. Group Behavior
5.1. Characteristics of the groups
5.2. Group interaction (influence, productivity, decision making, the process of leadership)
6. Attitudes and Social Influence
6.1.Processes of Social Influence
6.2. Attitudes, Persuasion and Change attitudes
7. The Human Communication
7.1. Verbal and non-verbal
7.2. Interpersonal communication and assertiveness
8. Behaviors help
8.1. Theoretical perspectives and factors that affect the help
9. Stereotypes, prejudice and discrimination
9.1. Components of antagonism Group: stereotypes, prejudice and discrimination
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9.2. Theories in the study of stereotypes
9.3 Stereotypes and Stereotypes and the media

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A unidade curricular de Psicologia Social centra a sua atenção nos processos psicológicos que tem lugar na interação
humana. Dado que, a comunicação constitui um processo que, usualmente, pressupõe uma interação interpessoal
pretende-se com os conteúdos programáticos apresentados, abranger um conjunto diverso e significativo de temas
que fundamentem a compreensão dos processos e mecanismos resultantes da interação social.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The Course of Social Psychology centers its attention on the psychological processes that occurs in human
interaction. Given that communication is a process that usually requires an interpersonal interaction is intended with
the programmatic content presented, covering a diverse set of themes and significant that supports the understanding
of the processes and mechanisms resulting from social interaction.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
-Exposição de conteúdos realizada pela professora;
- Resolução de Exercícios práticos;
-Visualização e Análise de Vídeos/filmes; 
- Leitura e análise de artigos científicos;
- Apresentação de trabalhos de grupo.

Avaliação: 
O processo de avaliação adequa-se ao Regulamento Pedagógico em vigor na UTAD. Nesta unidade curricular a
avaliação é contínua e inclui os seguintes elementos: 1) Trabalhos de grupo a serem apresentados nas aulas e que
contribuirão com 40% para a avaliação final; 2) Frequência sobre a matéria dada a realizar no fim do semestre, que
contribuirá com 60% para a avaliação final.
O resultado da avaliação será a média ponderada das avaliações efetuadas, porém, a nota da frequência deve ser igual
ou superior a 7 valores. Os alunos que não participem na avaliação contínua, referida nos pontos anteriores, realizarão
um exame final.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching methodologies:
-Exposure of content held by the teacher;
-Resolution of Practical exercises;
-Visualization and analysis-videos/movies;
-Reading and analyzing of scientific papers;
- Presentation of group work.

Evaluation: 
The evaluation process fits the Pedagogical Regulation in force at UTAD. In this course assessment is continuous and
includes the following elements: 1) Work Group to be presented in class and contribute 40% to the final assessment, 2)
frequency on the matter due to perform at the end of the semester, which will with 60% for the final evaluation.
The evaluation result will be the weighted averages of the appraisals, however, note the frequency should be less than
7 points. Students who do not participate in continuous assessment, referred to in the preceding paragraphs, will hold
a final exam.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Sendo a Unidade Curricular de cariz teórico-prático, as aulas são organizadas em duas fases, uma de natureza
expositiva da responsabilidade da docente e outra de natureza essencialmente prática, na qual os estudantes realizam
pequenos exercícios, analisam filmes de vídeo e artigos científicos.
Os trabalhos propostos têm por objetivo principal o desenvolvimento de conhecimentos em alguns dos temas da
Psicologia Social, procurando também o desenvolvimento de competências (de pesquisa e de trabalho em equipa)
essenciais para o seu futuro académico e profissional.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
As the Course of theoretical and practical nature, classes are organized in two phases, an expository nature of the
responsibility of teachers and other essentially practical in nature, in which students perform small exercises, analyze
video movies and scientific articles.
The proposed work has as main objective the development of knowledge in some of the themes of Social Psychology,
also looking for competence development (research and teamwork) essential for their future academic and
professional.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Aronson, E. (2004) Social Psychology. Toronto: Pearson Education Canada Inc.
Cunha, P., & Monteiro, A.P. (2018). Gestão de Conflitos na Escola. Lisboa: Pactor.
Fiske, S. T., & In Macrae, C. N. (2012). The SAGE handbook of social cognition. Los Angeles, Calif: SAGE
Gaviria, E.S., Quadrado, I.G. & López, M.S. (coord.). (2009). Introducción a la Psicología Social. Madrid: Sanz y Torres.
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Gaviria, E.S., Quadrado, I.G. & López, M.S. (coord.). (2009). Cuaderno de Prácticas de Psicología Social. Madrid: Sanz y
Torres.
Myers, D.G. (2004) Exploring Social Psychology (7ªEd.) New York: McGraw-Hill.
Monteiro, A. P., & Cunha, P. (2016). Processos de grupo: Um manual para estudantes e Profissionais. Vila Nova de
Gaia: Fundação Manuel Leão.
Pastor Ruiz, Y. (coord.) (2006). Psicología social de la comunicación aspectos básicos y aplicados. Madrid: Ed.
Pirámide.
Vala, J., & Monteiro, M. B. (Eds.) (2017). Psicologia Social. (10º ed.)Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Mapa IV - Práticas I: Observação de Contextos socioeducativos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Práticas I: Observação de Contextos socioeducativos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Practices I - Observation of socio-educational contexts

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL:30; TC:30; TP:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Rui Miguel Diniz Marques da Fonte

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Marcelino Sousa Lopes
Rita Gisela Azevedo
Maria Isabel Barros Costa

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Estabelecer parcerias estratégicas com instituições culturais e socioeducativas
- Compreender o funcionamento de uma instituição de caráter cultural, social e/ou educativo
- Proporcionar aos alunos um primeiro contacto com contextos reais de trabalho
- Promover a capacidade de observação e reflexão sobre práticas de Animação Sociocultural
- Reconhecer a importância do corpo teórico como base de uma intervenção prática assertiva
- Saber construir instrumentos de investigação, nomeadamente de índole qualitativo, em Animação Sociocultural
- Favorecer o espírito crítico dos alunos através da análise de projetos de Animação Sociocultural.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Establish strategic partnerships with cultural and socio-educational institutions 
- Understand the functioning of an institution of cultural, social and / or educational character 
- Provide students with a first contact with real work contexts 
- To promote the capacity of observation and reflection on practices of Sociocultural Animation 
- Recognize the importance of the theoretical body as the basis of an assertive practical intervention 
- To know how to construct research instruments, especially of a qualitative nature, in Sociocultural Animation 
- To favor the critical spirit of the students through the analysis of Sociocultural Animation projects.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
A importância do diagnóstico nas práticas de Animação Sociocultural
Os paradigmas qualitativo e quantitativo da investigação em Animação Sociocultural
A construção de instrumentos de investigação em Animação Sociocultural
O paradigma qualitativo na investigação em Animação Sociocultural: A análise de conteúdo, A hermenêutica
As histórias de vida, A entrevista
A avaliação diagnóstica como ponto inicial de um Projeto de Animação Sociocultural
O Projeto em Animação Sociocultural:
- Diagnóstico
- Fundamentação.

4.4.5. Syllabus:
The importance of diagnosis in the practices of Sociocultural Animation The qualitative and quantitative paradigms of
research in Sociocultural Animation The construction of research tools in Sociocultural Animation The qualitative
paradigm in research in Sociocultural Animation: Content analysis, Hermeneutics The life stories, The interview The
diagnostic evaluation as the starting point of a Sociocultural Animation Project The Project on Sociocultural
Animation: - Diagnosis - Grounds.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos da UC vão ao encontro dos objetivos da mesma no sentido em que abordam as temáticas essenciais
para dotar os discentes de ferramentas e estratégias de observação das práticas de Animação Sociocultural em
contexto institucional. Fornecem competências que permitem a teorização das práticas observadas, sustentadas
numa base científica que permitirá ao discente refletir e transferir os conhecimentos adquiridos em outras UC’s, de
modo a construir o seu próprio conhecimento, com base na observação de um contexto real de trabalho.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of the UC meet the objectives of the same in the sense that they address the essential themes to provide
students with tools and strategies to observe the practices of Sociocultural Animation in an institutional context. They
provide skills that allow the theorization of observed practices, based on a scientific basis that allows the student to
reflect and transfer the knowledge acquired in other UC's in order to build their own knowledge, based on the
observation of a real working context.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC surge no compromisso de o aluno confrontar um contexto real de trabalho, depois de adquirir e apropriar-se
da linguagem e dos conceitos que norteiam o corpo teórico-prático da Animação Sociocultural. A metodologia
privilegiada é a inserção do aluno num contexto institucional de modo a que, através da observação, reflita e teoriza
sobre as práticas de Animação Sociocultural protagonizadas nessa instituição.
A avaliação terá como referência a seguinte ponderação:
- Avaliação do trabalho de observação da instituição 20% (orientador da instituição) + 20% (Orientador da UTAD)
- Elaboração do dossier final – 40%
- Apresentação final: 20%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
This UC appears in the commitment of the student to confront a real work context, after acquiring and appropriating
the language and concepts that guide the theoretical-practical body of Sociocultural Animation. The privileged
methodology is the insertion of the student in an institutional context so that, through observation, he reflects and
theorizes about the practices of Sociocultural Animation carried out in this institution.
The assessment shall be based on the following weighting: - Evaluation of the observation work of the institution 20%
(supervisor of the institution) + 20% (Advisor of UTAD) - Preparation of the final dossier - 40% - Final presentation: 20%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Numa fase em que o aluno está a iniciar a sua caminhada no mundo da Animação Sociocultural – tendo em conta que
um Projeto de Animação Sociocultural se desdobra em três pontos fundamentais: Diagnóstico, Planificação, Avaliação
– é primordial começar por integrar o aluno na dinâmica real de trabalho de uma entidade para observar e refletir,
elaborando um diagnóstico, sobre as práticas de Animação Sociocultural observadas.
Ao longo da UC, em que o aluno, através do trabalho autónomo e do contacto real com a entidade, realizará a
observação das práticas de Animação Sociocultural terá que apresentar um dossier que contenha Mapa de
Assiduidade, Diário de Bordo, Instrumentos de observação e análise da realidade, Relatórios de Progresso e Avaliação
do trabalho realizado na instituição. Deverá também realizar uma reflexão que resulte da combinação de dois fatores:
Análise dos resultados obtidos através dos instrumentos implementados para obtenção da informação e reflexão
baseada no corpo teórico que norteia os princípios orientadores da Animação Sociocultural.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
In a phase where the student is starting his or her journey in the world of Sociocultural Animation - taking into account
that a Sociocultural Animation Project unfolds in three fundamental points: Diagnosis, Planning, Evaluation - it is
essential to begin by integrating the student in the real dynamic of an entity's work to observe and reflect on the
practices of Sociocultural Animation observed, elaborating a diagnosis. Throughout the UC, in which the student,
through the autonomous work and the real contact with the entity, will observe the practices of Sociocultural
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Animation will have to present a dossier that contains Map of Attendance, Logbook, Instruments of observation and
analysis of Progress, Reports of Progress and Evaluation of the work performed in the institution. It should also carry
out a reflection that results from the combination of two factors: Analysis of the results obtained through the
instruments implemented to obtain the information and reflection based on the theoretical body that guides the
guiding principles of Sociocultural Animation.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ander-Egg, Ezequiel. (2000): Metodología y Práctica de la Animación Sociocultural, Madrid, Editorial CCS. (edição
revista e aumentada).
Lopes, Marcelino (2006). Animação Sociocultural em Portugal. Chaves, Intervenção - Associação para a Promoção e
Divulgação Cultural.
Gillet, Jean-Claude. (1995): Animation et Animateurs, Paris, Editions L’Harmattan. 
Ventosa, Victor. (1992): Evaluación de la Animación Sociocultural. Guía de orientación para Animadores, Madrid,
Editorial Popular.

Mapa IV - OPÇÃO 2 : Pedagogia do Ócio

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
OPÇÃO 2 : Pedagogia do Ócio

4.4.1.1. Title of curricular unit:
OPTION 2: Pedagogy of Leisure

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:30; OT:3

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Joaquim José Jacinto Escola

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Facilitar o acesso ao conhecimento científico em torno do ócio, do lazer e do tempo livre; 
Fomentar o exercício de uma pedagogia de educação e animação do tempo livre numa maior consciência dos seus
direitos e deveres.
Estimular a participação deste grupo como futuro dinamizador sociocultural na sua própria comunidade.
Fomentar o tempo de ócio a partir do empenhamento cívico solidário e o apelo ao voluntariado.
Valorizar o espírito crítico, num tempo em que a opinião pública é a opinião que se publica.
Desenvolver nos cidadãos a importância da terapia do ócio, do ócio como espaço formativo e de valorização de
capacidades e valores que acrescentem mais Humanidade no ser humano.
Identificar estratégias que combatam a solidão e a exclusão, favorecendo as relações interpessoais e intergeracionais,
tendentes ao desenvolvimento da solidariedade a partir de programas de ócio inseridos na Animação Sociocultural.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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Facilitate access to scientific knowledge around leisure, leisure and free time;
Foster the exercise of a pedagogy of education and leisure time animation in a greater awareness of their rights and
duties.
Stimulate the participation of this group as a future sociocultural dynamist in their own community.
Encourage leisure time based on the civic commitment of solidarity and the call for volunteering.
To value the critical spirit, at a time when public opinion is the opinion that is published.
To develop in citizens the importance of therapy of leisure, leisure as a formative space and valorization of capacities
and values that add more Humanity in the human being.
To promot the combat loneliness and exclusion, favoring interpersonal and intergenerational relations, aimed at the
development of solidarity through leisure programs included in the Sociocultural Animation.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
- Origem e Evolução Histórica do ócio: Scholé Grega e o Ócio, o ócio na antiguidade clássica, Ócio e os movimentos
filosóficos, O ócio na idade moderna, a pós-modernidade e o ócio e o novo ócio humanista.
- Ócio e Pedagogia: ócio e pedagogia infantil, ócio e pedagogia Juvenil, Ócio e pedagogia na idade adulta e ócio e
pedagogia na velhice. 
- Ócio e intervenção social, cultural e educativa: O ócio e a Educação no tempo livre; o ócio e o tempo livre, tempo de
trabalho e tempo liberto, Os 3 d(s) e o tempo de ócio; ócio e os diferentes níveis de ação ócio formação, ócio
entretimento, ócio descanso, aborrecimento/ ociosidade, consumo/ ociosidade, ócio e intervenção terapêutica, Ócio e
Saúde, Ócio e ação artística, Ócio e voluntariado, ócio e deficiência, ócio e solidariedade, ócio e desenvolvimento e
ócio e bem-estar.

4.4.5. Syllabus:
- Origin and Historical Evolution of leisure: Greek Scholé and Ocio, leisure in classical antiquity, Leisure and
philosophical movements, Leisure in the modern age, postmodernity and idleness and the new humanistic leisure.
- Leisure and Pedagogy: leisure and children's pedagogy, youth leisure and pedagogy, Leisure and pedagogy in
adulthood and leisure and pedagogy in old age.
- Leisure and social, cultural and educational intervention: Leisure and Education in free time; leisure and free time,
working time and free time, The 3 d (s) and leisure time; leisure and idleness, consumption / idleness, leisure and
therapeutic intervention, Leisure and Health, Leisure and artistic activity, Leisure and volunteering, leisure and leisure,
leisure and solidarity, leisure and leisure, and leisure and well-being.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos traduzem-se em objetivos operacionais que permitem compreender unidades de socialização
fundamentais, vocacionadas para a realização pessoal e comunitária do ser humano. Pretendemos nesta unidade
curricular articular de forma comprometida a Pedagogia do ócio com a Animação Sociocultural entendida numa
perspetiva interdisciplinar permite o desenvolvimento de projetos pessoais e comunitários e uma reflexão sobre os
modelos pedagógicos para a intervenção na comunidade.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents translate into operational objectives that allow us to understand basic socialization units, aimed at the
personal and community fulfillment of the human being. We intend in this curricular unit to articulate in a committed
way the Pedagogy of leisure with Sociocultural Animation understood in an interdisciplinary perspective allows the
development of personal and community projects and a reflection on the pedagogical models for intervention in the
community.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada aula é pensada em termos teórico-práticos, estruturando-se do seguinte modo:
1º momento (teórico) – introdução expositiva ao tema em debate, com recurso a material diverso (bibliográfico, vídeo,
…);
2º momento (prático) – todos os formandos são chamados a participar ativamente na construção do seu próprio saber,
através da realização de trabalho individual e em grupo e/ou fichas de leitura da bibliografia básica (estratégias
dependentes da aula).
3.º momento (teórico – prático) – aliar o saber ao saber fazer ; estimular o debate à volta das questões contidas no
programa da unidade curricular e debater as linhas programáticas de uma intervenção comunitária a partir da
pedagogia social.
A frequência propriamente tem um peso de 50 % numa escala de 0 a 20.
O projecto de investigação apresentado oralmente tem a valorização de 30% numa escala de 0 a 20. 
A participação e assiduidade apresenta uma valorização de 20% numa escala de 0 a 20.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Each class is thought in theoretical-practical terms, structured as follows:
1st moment (theoretical) - introductory presentation to the topic under debate, using a variety of material
(bibliographic, video, ...);
2nd (practical) moment - all trainees are called to participate actively in the construction of their own knowledge,
through individual and group work and / or reading sheets of the basic bibliography (classroom-dependent strategies).
3rd moment (theoretical - practical) - ally the knowledge to know how to do; stimulate the debate around the questions
contained in the syllabus of the curricular unit and discuss the programmatic lines of a community intervention from
the social pedagogy.
The frequency itself has a weight of 50% on a scale of 0 to 20
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The research project presented orally has a value of 30% on a scale of 0 to 20.
Participation and attendance shows an appreciation of 20% on a scale of 0 to 20.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os processos de ensino e aprendizagem combinam diferentes racionalidades – técnica, prática e crítica, tomando
consciência que a formação é um processo complexo que exige um equilíbrio entre conhecimentos (saber),
capacidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser), sobre teorias e práticas.
Assim, procura-se que os conteúdos, métodos e avaliação sejam congruentes com os objetivos da uc. A nossa
estratégia formativa é que todos os alunos reflitam sobre diferentes conceções e dinâmicas da pedagogia do ócio,
desocultando discursos, processos e factos que nos impedem de compreender e aprender a ver o outro na sua
identidade, interagindo com ele. É imprescindível aprender a conhecer, a fazer, a cooperar, a competir, a ser, enfim, a
viver com os outros, experimentando diferentes conflitos (cognitivo, comunicativo, instrumental, afetivo, relacional e
social), inerentes a processos de aprendizagem entendidos no âmbito pedagógico, social e cultural. Pretende-se que
as sessões sejam vivamente participadas, em relação aos diferentes temas abordados. 
Em suma, a nossa estratégia formativa pretende desenvolver competências que permitam passar da passividade e
resignação para a reflexão crítica acerca de ideias e representações, bem como combater preconceitos e estereótipos,
valorizando assim a pedagogia do ócio como uma forma de promoção do desenvolvimento pessoal, social, cultural e
ético dos alunos, criando espaços para a comunicação interpessoal, participação democrática e envolvimento no
trabalho de grupo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching and learning processes combine different rationales - technical, practical and critical, becoming aware
that training is a complex process that requires a balance between knowledge (knowledge), capacities (know-how) and
attitudes (know-how), about theories and practices.
Thus, it is sought that the contents, methods and evaluation are congruent with the objectives of the uc. Our formative
strategy is that all students reflect on different concepts and dynamics of the pedagogy of leisure, revealing
discourses, processes and facts that prevent us from understanding and learning to see the other in their identity,
interacting with them. It is imperative to learn to know, to do, to cooperate, to compete, to be, to live with others,
experiencing different conflicts (cognitive, communicative, instrumental, affective, relational and social) inherent in
learning processes understood in the pedagogical, social and cultural context. It is intended that the sessions be
actively participated, in relation to the different topics addressed. 
In short, our training strategy aims to develop skills that allow us to pass from passivity and resignation to critical
reflection on ideas and representations, as well as combating prejudices and stereotypes, thus valuing the pedagogy
of leisure as a way of promoting personal, social development, cultural and ethical of students, creating spaces for
interpersonal communication, democratic participation and involvement in group work.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Cuenca, Manuel (2005) Ocio Solidário La experiencia en grupos de jóvens y jubilados, Bilbao, Universidad de Deusto.
- Cuenca, Manuel. (1997): “Ocio y animación sociocultural: presente y futuro”, in Trilla (coord.): Animación
Sociocultural Teorías, programas y ámbitos, Barcelona, Ariel Educación, pp.343-357.
- Dumazedier, J. (1973): Lazer e Cultura Popular, São Paulo, Editora Perspectiva.
- Leif, Joseph. (1992): Tiempo Libre y Tiempo para Uno Mismo - Un Reto Educativo y Cultural, Madrid, Narcea.
- Llull., Josué Peñalba. (2001-2ªedição): Teoría y Prática de la Educación en el Tiempo libre, Madrid, CCS.

Mapa IV - OPÇÃO 2 : Educação e Interpretação Ambiental

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
OPÇÃO 2 : Educação e Interpretação Ambiental

4.4.1.1. Title of curricular unit:
OPTION 2: Environmental Education and Interpretation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:30; OT:3

4.4.1.6. ECTS:
6
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4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Isilda Teixeira Rodrigues

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Discutir, numa perspetiva atual e critica, temáticas da educação ambiental
- Construir uma visão integradora e interdisciplinar da educação ambiental
- Desenvolver a participação ativa na resolução de problemas ambientais 
- Desenvolver projetos de educação ambiental

Resultados de aprendizagem e competências:
- Adquirir conhecimentos na área da educação ambiental
- Desenvolver o espirito critico e capacidades de investigação na área da Educação ambiental
- Desenvolver a capacidade de escrita e de síntese na elaboração de relatórios e/ou artigos científicos 
- Saber redigir relatórios e elaborar sínteses

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
-To discuss, in a current and critical perspective, the themes of environmental education
- Building an integrative and interdisciplinary vision of environmental education
- Develop active participation in solving environmental problems
- Develop environmental education projects

Learning outcomes and competences:
- Acquire knowledge in the area of environmental education
- To develop the critical spirit and capacities of investigation in the area of Environmental education
- Develop writing and synthesis skills in the preparation of scientific reports and / or articles
- Know how to write reports and prepare summaries

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1 – Educação Ambiental e Educação do Consumidor
1.1 – Atualidade e premência da Educação Ambiental e Educação do Consumidor
2 – Interferência do Homem nos ecossistemas
3 – Resíduos – resultado da atividade humana
4 – Características didáticas de um projeto de Educação Ambiental
5 – Elaboração de Projetos ambientais

4.4.5. Syllabus:
1 - Environmental Education and Consumer Education
1.1 - Timeliness and urgency of Environmental Education and Consumer Education
2 - Interference of human ecosystems
3 - Waste - the result of human activity
4 - Characteristics of an educational project of Environmental Education
5 - Preparation of Environmental Projects

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos da unidade curricular (UC) são consentâneos com os conteúdos programáticos, na medida em que foram
definidos em função deles e o alcançá-los depende, em parte, da relevância e pertinência das temáticas abordadas nos
ditos conteúdos, bem como da assimilação dos mesmos por parte dos alunos(as).

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The objectives of the curricular unit (CU) are consistent with the syllabus, insofar as they were defined on their basis,
and attaining them depends, partly, on the relevance and pertinence of the topics approached in the referred syllabus,
as well as on their assimilation by students.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Como metodologias adota-se essencialmente participativas e reflexivas privilegiando o trabalho em grupo e individual
bem como a discussão e o debate.
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A avaliação processa-se tendo em conta um trabalho realizado em grupo e apresentado em Poster corresponde a 50%
da nota e um teste sumativo que corresponde a 50%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
As methodologies adopted are mainly focusing on participatory and reflective group work and individual as well as
discussion and debate.
The evaluation process is given a work group and presented in poster represents 50% of the note and a summative
test corresponding to 50%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta unidade curricular está assente nos pressupostos de aprendizagem inerente ao Processo de Bolonha,
pressupondo metodologias de ensino interativas. Irão ser utilizadas diferentes tipologias de ensino a fim de promover
nos estudantes a capacidade de compreensão e de resolução de problemas, bem como a capacidade para integrar
conhecimentos.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This curriculum unit is based on the assumptions inherent in the learning process of Bologna, assuming interactive
teaching methodologies. Will be used different types of education to promote in students the ability to understand and
solve problems, and the ability to integrate knowledge.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Acot, P. (1990). História da Ecologia. Rio de Janeiro: Editora Campus
Oliveira, F. (1998). Educação Ambiental. Lisboa: Texto Editora
Morgado, F.; Pino, R.; Leão, F. (2000) Educação Ambiental – Para um ensino interdisciplinar e experimental da
educação Ambiental. Lisboa: Plátano Editores
Cadernos de educação ambiental do Grupo Forum Ambiente

Mapa IV - OPÇÃO 2: Educação Inclusiva

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
OPÇÃO 2: Educação Inclusiva

4.4.1.1. Title of curricular unit:
OPTION 2: Inclusive Education

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:30; OT:3

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Otilia Monteiro Fernandes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA
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4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno no final do semeste seja capaz de:
1) Reconhecer os fundamentos histórico - científicos e os conceitos fundamentais da Educação Especial;
2) Identificar os aspetos legislativos inerentes à evolução da Educação Especial
3) Saber reconhecer o neurodesenvolvimento típico e atípico;
4) Descrever fatores de risco para o desenvolvimento de problemas na infância; 
5) Reconhecer diferentes abordagens de avaliação e intervenção em diferentes perturbações; 
6) Desenvolver a capacidade de intervenção em equipas multidisciplinares.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
It is intended that the student at the end of the semester be able to: 1) To recognize the historical - scientific
foundations and fundamental concepts of Special Education; 2) Identify the legislative aspects inherent in the
evolution of Special Education 3) Know how to recognize typical and atypical neurodevelopment; 4) Describe risk
factors for the development of childhood problems; 5) Recognize different approaches to assessment and intervention
in different disorders; 6) To develop the capacity of intervention in multidisciplinary teams.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. História e evolução da Educação Especial e a sua relação com a Intervenção Precoce
2. Aspetos legislativos inerentes à evolução da Educação Especial
3. O neurodesenvolvimento típico e atípico
3.1. Bases neurobiológicas da vulnerabilidade desenvolvimental
3.2. Fatores protetores vs fatores risco
3.3. Resiliência
4. A inclusão de alunos com necessidades educativas especiais no sistema geral de ensino
4.1 Conceito de inclusão e integração 
4.2 O impacto da inclusão
5. O Plano Individual de Transição para a vida ativa e a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e
Saúde
Competências funcionais numa perspetiva inclusiva
6. O ensino de alunos com: Paralisia Cerebral; Défice de Atenção e Hiperatividade; Dificuldades de Aprendizagem;
Perturbação do Desenvolvimento intelectual; Perturbações do Espectro do Autismo; Dificuldades Sensoriais;
Distúrbios Emocionais; Multideficiência; Síndrome de Down
7. O ensino de alunos Sobredotados

4.4.5. Syllabus:
1. History and evolution of Special Education and its relation to Early Intervention 
2. Legislative aspects inherent in the evolution of Special Education 
3. Typical and atypical neurodevelopment 
3.1. Neurobiological bases of developmental vulnerability 
3.2. Protective factors vs risk factors 
3.3. Resilience 
4. The inclusion of students with special educational needs in the general education system 
4.1 Concept of inclusion and integration 
4.2 The impact of inclusion
5. The Individual Transition Plan for active life and the International Classification of Functioning, Disability and Health
Functional competences in an inclusive perspective 
6. The teaching of students with: Cerebral Palsy; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Learning Difficulties;
Intellectual Development Disorder; Autism Spectrum Disorders; Sensory Difficulties; Emotional Disorders;
Multideficiency; Down Syndrome 
7. The teaching of gifted students

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A primeira parte desta unidade curricular é dedicada à descrição da história e da evolução da educação especial
(objetivo 1 da unidade curricular), para depois se explorar os aspetos legislativos relativos à Educação Especial
(objetico 2). Posteriormente são analisadas as bases basesneurobiológicas da vulnerabilidade desenvolvimental, bem
como fatores de risco para o desenvolvimento de problemas na infância (objetivos 3 e 4). De seguida serão abordadas
diferentes perturabações que se enquadram no âmbito da Educação Especial, nomeadamente no que diz repeito à sua
vcaracterização e estratégias de avaliação/ intervenção (objetivo 5). Por último questões relacionadas com a
integração em equipas multidisciplinares (objetivo 6).

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The first part of this curricular unit is dedicated to the description of the history and evolution of special education
(objective 1 of the curricular unit), in order to explore the legislative aspects related to Special Education (Objective 2).
Subsequently, the bases of developmental vulnerability are analyzed, as well as risk factors for the development of
childhood problems (objectives 3 and 4). Next, we will discuss different perceptions that fall within the scope of
Special Education, namely with regard to its characterization and strategies of evaluation / intervention (objective 5).
Finally, questions related to integration in multidisciplinary teams (objective 6).

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Nas aulas procurar-se-á um envolvimento ativo dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Serão utilizados
métodos diversificados, nomeadamente: aulas expositivas, leitura e discussão crítica de textos e de filmes, análise de
estudos e de casos práticos, trabalhos cooperativos e individuais. 

O aluno pode optar por uma prova escrita individual mais um trabalho de grupo (a ser discutido em sala de aula), ou
fazer um exame final. A prova escrita individual terá uma ponderação de 70% e o trabalho de grupo de 30%.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
In the classes we will look for an active involvement of the students in the teaching-learning process. Diverse methods
will be used, namely: lectures, reading and critical discussion of texts and films, analysis of studies and practical
cases, cooperative and individual works. The student can choose an individual written test plus a group work (to be
discussed in the classroom), or take a final exam. The individual written test will have a weight of 70% and group work
of 30%.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Com as técnicas expositivas pretende-se realizar uma abordagem teórica dos contéudos descritos, contudo
integrando momentos de reflexão e integração das matérias lecionadas – aulas teórico-práticas. Com as restantes
metodologias pretende-se que os alunos tenham acesso o mais possível a situações mais próximas da prática,
integrando simultaneamente os contéudos mais teóricos das aulas.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
With the expository techniques we intend to carry out a theoretical approach of the described contents, yet integrating
moments of reflection and integration of the subjects taught - theoretical-practical classes. With the remaining
methodologies it is intended that the students have access as much as possible to situations closer to the practice,
integrating simultaneously the more theoretical contents of the classes.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alves, M. M. (2009). Intervenção Precoce e Educação Especial: Práticas de Intervenção centradas na família. Viseu:
Psicosoma.
Bailey, D. B., & Wolery, M. (1992). Teaching infants and preschoolers with disabilities. New York: MacMillan Publishing
Company.
Bairrão, J. (1994). A perspetiva ecológica na avaliação de crianças com necessidades educativas especiais e suas
famílias. O caso de Intervenção Precoce. Inovação, 7,37-48.
Bronfenbrenner, U. (1987). La ecologia del desarrollo humano. Barcelona: Paidós.
Chen, D. (1999). Essential elements in early intervention: Visual impairment and multiple disabilities. New York: AFB
Press. 
Lima, C. B. (2015) (Coord.). Perturbações do neurodesenvolvimento. Lisboa: Lidel.
Shonkoff, J., & Meisels, S. (Eds.) (2000). Handbook of early childhood intervention (2nd. Ed.). New York: Cambridge
University Press.

Mapa IV - Animação Sociocultural para a 3ª Idade

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Animação Sociocultural para a 3ª Idade

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Sociocultural Animation for the Elderly

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>
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4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria José dos Santos Cunha

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Sensibilizar os alunos para a realidade do envelhecimento populacional;
Compreender as causas do envelhecimento da população;
Compreender os impactos do envelhecimento da população aos mais diversos níveis;
Analisar o papel da ASC (animação sociocultural) face ao envelhecimento da população;
Refletir, investigar e analisar questões relacionadas com a ASC para a terceira idade;
Promover a aplicação integrada dos conhecimentos adquiridos nas diferentes componentes da formação;
Dinamizar projetos que promovam a intergeracionalidade e permitam combater o sedentarismo, o isolamento e a
desmotivação dos idosos
Desenvolver uma atitude crítica reflexiva acerca das atividades desenvolvidas com os idosos;
Sensibilizar para a importância da seleção, planificação e avaliação das atividades de animação na ocupação dos
tempos livres de idosos;
Criar oportunidades para que o(a) aluno(a) possa pesquisar, criar e desenvolver os seus próprios recursos e técnicas
de animação com idosos.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To raise students’ awareness about the reality of an ageing population;
To understand the causes of ageing population;
To understand the impacts of ageing population at different levels;
To analyse the role of SCA (sociocultural animation) in face of ageing population;
To reflect, investigate and analyse issues related to SCA for the elderly;
To promote the integrated application of knowledge acquired in the different components of training;
To foster projects that promote intergenerationality and allow fighting against sedentary lifestyles, isolation and
demotivation of the elderly;
To develop a reflective critical attitude about the activities carried out with the elderly;
To raise awareness of the importance of the selection, planning and evaluation of animation activities in leisure time
for To create opportunities for the student to research, design and develop his/her own animation resources and
techniques with the elderly.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Sociedades envelhecidas e explosão demográfica
1.1. Problemas do envelhecimento da população: impactos múltiplos
1.2. Sociedades jovens
2. O desenvolvimento das sociedades industriais
2.1. Os atores sociais e as suas relações
2.2. O mundo do trabalho
2.3. O mundo dos lazeres: a emergência do lazer. 
2.4. A terceira idade: realidade social e educativa
2.5. ASC na terceira idade
3. Animação: conceitos, princípios e técnicas
3.1. A importância de comunicar e de compreender os idosos
3.2. O papel da animação nas atividades com idosos
3.2.1. A ASC como terapia na manutenção e desenvolvimento de capacidades e potencialidades da pessoa idosa e sua
integração na comunidade
3.2.2. O perfil do animador
3.3. Instrumentos e técnicas específicas na área da animação de idosos
3.3.1 Técnicas de animação de grupo
3.3.2. A motivação como elemento dinamizador e potenciador da participação
3.3.3. A dinâmica de grupos como estratégia estimulante da vivência em grupo

4.4.5. Syllabus:
1. Ageing societies and population boom
1.1. Problems of ageing population: multiple impacts
1.2. Young societies
2. The development of industrial societies
2.1. Social actors and their relationships
2.2. The world of work
2.3. The world of leisure: the emergence of leisure
2.4. The old age: social and educational reality
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2.5. SCA in old age
3. Animation: concepts, principles and techniques
3.1. The importance of communicating and understanding the elderly
3.2. The role of animation in activities with the elderly
3.2.1. SCA as therapy in the maintenance and development of skills and capabilities of the elderly and their integration
into the community
3.2.2. The profile of the animator
3.3. Specific tools and techniques in the field of animation for the elderly
3.3.1 Group animation techniques 
3.3.2. Motivation as an enabler and enhancer of participation
3.3.3. Group dynamics as a stimulating strategy of group experience
3.3.4. SCA forms of intervention in old age

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos da unidade curricular (UC) são consentâneos com os conteúdos programáticos, na medida em que foram
definidos em função deles e o alcançá-los depende, em parte, da relevância e pertinência das temáticas abordadas nos
ditos conteúdos, bem como da assimilação dos mesmos por parte dos alunos(as).

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The objectives of the curricular unit (CU) are consistent with the syllabus, insofar as they were defined on their basis,
and attaining them depends, partly, on the relevance and pertinence of the topics approached in the referred syllabus,
as well as on their assimilation by students.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC será orientada de forma a permitir ao aluno(a) desenvolver um quadro concetual e prático sobre a ASC para a
terceira idade e possibilitar-lhe ir-se apropriando das competências e atitudes necessárias ao desempenho das suas
futuras funções.
A avaliação será realizada:
COMPONENTE DE PRÁTICAS/LABORATORIAIS (PL) (45h) = 80%:
Projeto de ASC com respetiva fundamentação, desenvolvimento, reflexão e avaliação do trabalho desenvolvido – 70%
Resumo e análise critica de uma obra sobre a área – 30%
COMPONENTE TEÓRICO PRÁTICA (TP) (15h) = 20%:
Trabalho de grupo (ou individual) – 25%
Participação nas aulas (análise e discussão de textos de apoio) – 25%
Frequência – 50%
A transição da UC depende da obtenção de classificação não inferior a 9,5 em cada uma das componentes.
A participação dos alunos(as) na componente PL é obrigatória para a aprovação na UC. Não existe exame para a
componente PL da UC. 
A avaliação será contínua, de caráter formativo e sumativo.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The CU will be oriented towards allowing the student to develop a conceptual and practical framework on SCA for the
elderly and enabling him/her to appropriate the skills and attitudes needed to perform his/her future tasks.
Evaluation will be carried out:
PRACTICAL/LABORATORY COMPONENT (PL) (45h) = 80%:
● SCA project with relevant reasoning, development, reflection and evaluation of the developed work – 70%
● Summary and critical analysis of a work on the area – 30%
THEORETICAL PRACTICAL COMPONENT (TP) (15h) = 20%:
● Group (or individual) work – 25%
● Participation in class (analysis and discussion of support texts) – 25%
● Attendance – 50%
Carrying over the CU depends on obtaining classification no lower than 9.5 in each of the components.
The participation of students in the PL component is required for approval in the CU. There is no examination for the
PL component of the CU.
The evaluation will be ongoing, formative and summative.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino são consentâneas com os objetivos de aprendizagem, na medida em que foram escolhidas
em função deles e o alcançá-los depende da adequação e inovação das metodologias, bem como das estratégias
utilizadas na abordagem dos conteúdos e na componente prática da UC.
Ao longo das sessões terão lugar atividades de esclarecimento, acompanhadas da respetiva fundamentação teórica,
criação e planificação de projetos de animação/intervenção para a terceira idade e respetiva reflexão/avaliação.
No delinear dos projetos ter-se-á em conta uma articulação entre teoria e as técnicas de animação sociocultural para a
terceira idade, como forma de sustentar uma relação frutuosa entre teoria e prática. Estes projetos darão aos
alunos(as) a possibilidade de realizar atividades conjuntas com profissionais, de maneira a fomentar o cruzamento de
conhecimentos úteis ao trabalho profissional posterior. Além disso, funcionarão como forma de os(as) encorajar a ter
um papel ativo e responsável na sua aprendizagem e desenvolvimento profissional, não somente durante o curso de
formação inicial, mas durante toda a sua carreira profissional.
Nos projetos será avaliada a criatividade (20%), a colaboração prestada (10%), a participação (20%), a
responsabilização (20%), o empenhamento nas reflexões e debates (10%) e a qualidade dos trabalhos apresentados à
empresa ou organização, bem como à comunidade (20%).
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As sessões de cariz prático/laboratorial terão lugar em diferentes espaços exteriores à universidade que se
apresentem como interessantes para o desenrolar das intervenções.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies are consistent with the learning outcomes, insofar as they were chosen according to
them, and their attainment depends on the adequacy and innovation of the methodologies, as well as of the strategies
used in addressing the syllabus and the practical component of the CU.
Throughout the sessions, clarification activities will be carried out, accompanied by the proper theoretical
underpinnings, designing and planning of animation/intervention projects for the elderly and their
reflection/evaluation.
In outlining the projects, an articulation between theory and techniques of sociocultural animation to the elderly will be
considered, as a way of sustaining a successful relationship between theory and practice. These projects will give
students the possibility of carrying out joint activities with professionals, in order to foster the blending of useful
knowledge to their future professional work. In addition, they will work as a way to encourage students to take an
active and responsible role in their learning and professional development, not only during the initial training course,
but throughout their whole professional career.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CUNHA, M. J. S. (2009). Animação sociocultural na terceira idade. Recurso educativo de intervenção. Chaves:
Ousadias.
GEIS, P. P., RUBÍ, Maika (2007). Terceira idade. Atividades criativas e recursos práticos. Artmed.
JARES, X. R. (2000). El placer de jugar juntos. Nuevas técnicas y juegos cooperativos. Madrid: CCS.
LIMÓN, M.R; CRESPO, J. A. (2002). Grupos de debate para mayores: Guía práctica para animadores. Madrid: Narcea.
MANES, S. (2001). 83 Jogos psicológicos para a dinâmica de grupos. Um manual para psicólogos, professores,
operadores sociais, animadores... San Paolo: Paulus.
MELO, V.A. de; JÚNIOR, E. de D. (2003). Introdução ao Lazer. S. Paulo: Manole.
OSÓRIO, A. R.; PINTO, F.C. (2007). As pessoas idosas: contexto social e intervenção educativa. Lisboa: Instituto
Piaget.
PAIS, J.M. (2006). Nos rastos da solidão: deambulações sociológicas. Porto: Âmbar.
POLO, F. P. (2001). Recursos para el tiempo libre/5. Juegos, trabalenguas, acertijos, anécdotas, humor. Madrid: CCS.

Mapa IV - Animação e Organização de Eventos

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Animação e Organização de Eventos

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Animation and Event Organization

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:60;OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Marcelino de Sousa Lopes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
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NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Estudar e refletir sobre a importância da animação e organização de eventos na atualidade;
Analisar a importância das técnicas de Animação e dos eventos nas vertentes do ócio, tempo livre, património,
animação sociocultural, mundo urbano e rural, desenvolvimento, intervenção comunitária, patrimonial, cultural... 
Refletir sobre a diversidade temática da animação e dos eventos e estudar a sua ligação a experiências no campo da
animação, nomeadamente nos planos: artístico, cultural, educativo e social.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Study and reflect on the importance of animation and organization of events in the present time;
To analyze the importance of animation techniques and events in the aspects of leisure, free time, heritage, socio-
cultural animation, urban and rural world, development, community intervention, patrimonial, cultural ...
Reflect on the thematic diversity of animation and events and study their connection to experiences in the field of
animation, namely in the artistic, cultural, educational and social.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Evolução dos eventos: A origem dos eventos; A importância dos eventos na atualidade; A conceção, a organização, a
gestão e a profissionalização em eventos. Tipologia de Eventos. A Criatividade em Evento. O Evento como espaço
criativo. As novas tendências nos eventos. As Fases de um evento: Os passos para a criação de um evento; As metas
e os objetivos de um evento; Os recursos humanos e financeiros para um evento; A Promoção de um evento; A
Avaliação de um evento; As equipas de apoio. Técnicas de Animação num Evento: a comunicação, conhecer e
envolver as pessoas no meio onde decorre o evento; Implicar a comunidade local na animação do evento; A animação
no evento; a interacção entre os participantes num evento. Noções Protocolo num Evento: As apresentações, as
precedências; a correspondência oficial, felicitações, agradecimentos, convites …O programa social: as refeições, a
disposição da mesa, flores... Simulação de criação de Eventos nos âmbitos da Animação Sociocultural.

4.4.5. Syllabus:
Evolution of events: The origin of events; The importance of events today; The design, organization, management and
professionalization of events. Type of Events. Event Creativity. The Event as creative space. The new trends in events.
The Phases of an event: The steps for creating an event; The goals and objectives of an event; The human and
financial resources for an event; The Promotion of an event; Evaluation of an event; The support teams. Animation
Techniques in an Event: communication, getting to know and involving people in the environment where the event is
taking place; Involve the local community in the animation of the event; The animation in the event; the interaction
between participants in an event. Notions Protocol in an Event: Presentations, precedence; the official
correspondence, congratulations, thanks, invitations ... The social program: meals, table layout, flowers ... Simulation
of creation of Events in the ambits of Sociocultural Animation.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se levar os discentes à compreensão da importância da animação e a organização de eventos numa relação
com a cultura e comunidade, designadamente: a intervenção comunitária, a animação sociocultural, o
desenvolvimento regional, a ação nas instituições em geral. Os conteúdos programáticos traduzem-se em objetivos
operacionais que permitem compreender numa perspetiva uniforme e dinâmica as atividades de animação e de
eventos projetados em âmbitos de intervenção e numa articulação direta com a animação, ócio, tempo livre, a
pedagogia social, a educação permanente, a cidadania, a participação, o voluntariado, o desenvolvimento comunitário,
a economia, a cultura, o património... Pretende-se estimular o estudo da ação - reflexão promovido a partir das
considerações extraídas de textos, pretextos, projetos e trajetos à volta das questões da organização e animação dos
eventos.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
It is intended to lead students to understand the importance of animation and the organization of events in a
relationship with culture and community, namely: community intervention, sociocultural animation, regional
development, action in institutions in general. The program contents are translated into operational objectives that
allow a uniform and dynamic perspective to be understood in the activities of animation and events projected in areas
of intervention and in a direct articulation with animation, leisure, social pedagogy, permanent education, Citizenship,
participation, volunteerism, community development, economics, culture, heritage ... The aim is to stimulate the study
of action - reflection based on considerations drawn from texts, pretexts, projects and paths around Organization
issues and events.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os processos de ensino e aprendizagem combinam diferentes racionalidades – técnica, prática e crítica, tomando
consciência que a formação é um processo complexo que exige um equilíbrio entre conhecimentos (saber),
capacidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser), sobre teorias e práticas.
A estratégia é que todos os alunos reflitam sobre diferentes concepções e dinâmicas da animação e dos eventos
Pretende-se que as sessões sejam vivamente participadas, em relação aos diferentes temas abordados. Neste
contexto, privilegiamos as seguintes estratégias: Análise de textos sobre literatura relacionada com a animação e
organização de eventos; estudo de casos; análise de incidentes; Simulação da criação de eventos; utilização de
recursos audiovisuais; relatos de experiências vividas; etc.
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A avaliação é continua e compreende: A Participação nas aulas, o recurso a uma frequência (50%) 
um trabalho de investigação (50%), seguido de exposição/discussão oral na turma.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching and learning processes combine different rationalities - technical, practical and critical, becoming aware
that training is a complex process that requires a balance between knowledge (knowledge), skills (know-how) and
attitudes (know-how), about theories and practices.
The strategy is that all students reflect on different conceptions and dynamics of animation and events. It is intended
that the sessions are strongly participated in relation to the different topics covered. In this context, we favor the
following strategies: Analysis of literature texts related to animation and organization of events; Case Study; incident
analysis; Simulation of event creation; use of audiovisual resources; reports of lived experiences; etc.
The assessment is continuous and comprises: Participation in class, the use of a frequency (50%)
a research assignment (50%), followed by oral presentation / discussion in the class.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A intervenção formativa pretende desenvolver competências que permitam passar da passividade e resignação para a
reflexão crítica e para participação comprometida com a autonomia. A nossa estratégia passa ainda por combater a
passividade e a resignação e o superar de preconceitos e estereótipos, permitindo assim a valorização da animação e
a organização de eventos como uma forma de promoção do desenvolvimento pessoal, social, cultural e ético abrindo
assim espaços para a comunicação interpessoal, participação democrática e envolvimento no trabalho de grupo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The training intervention aims to develop skills that allow us to pass from passivity and resignation to critical reflection
and to participation committed to autonomy. Our strategy is also to combat passivity and resignation and to overcome
prejudices and stereotypes, thus allowing the valuation of animation and the organization of events as a way of
promoting personal, social, cultural and ethical development, thus opening spaces for interpersonal communication,
democratic participation and involvement in group work.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
AA.VV (2006): Gestão de Festivais e eventos - uma perspetiva internacional de artes e cultura, São Paulo, Roca.
• Amaral, Isabel (2000 – 5.ª edição): Imagem e Sucesso – Guia de Protocolo Para Empresas, Lisboa / S. Paulo, Editorial
Verbo.
• Matias, Marlene (2007-4.ª edição): Organização de Eventos Procedimentos e Técnicas, Tamboré, Editora Manole.
• Neto, Francisco Paulo de Melo (2005): Criatividade em Eventos, São Paulo, Editora contexto.

Mapa IV - Literatura para a Infância

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Literatura para a Infância

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Children’s Literature

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
LLM

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Maria Luisa de Castro Soares

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Reconhecer a especificidade da Literatura para a Infância;
- Conhecer a evolução epistemológica da Literatura para a Infância;
- Analisar obras literárias paradigmáticas da Literatura para a Infância no âmbito dos três modos literários;
- Adquirir competência no domínio da avaliação das obras literárias específicas para a infância.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Recognise the specificity of Children’s Literature;
- Know the epistemological evolution of Children’s Literature;
- Analyze paradigmatic literary works of Children’s Literature under three literary modes;
- Acquire competence in the assessment of specific literary works for children.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1.Da noção de Literatura à noção de Literatura para a Infância;
2. Da Literatura de Tradição Oral à Literatura para a Infância;
2.1.Charles Perrault: Histórias do Tempo Passado – análise de algumas narrativas que constituem a obra;
2.2. As Mil e Uma Noites: estrutura e análise de algumas narrativas que constituem a obra;
2.3. Contos para a Infância e para o Lar de Irmãos Grimm: análise de alguns textos.
3. O Narrativo, o Lírico e o Dramático;
3.1. O álbum narrativo, conto, a novela, a fábula e as séries;
3.2. A Poesia para a Infância: temas e formas poéticas - da tradição à modernidade.
3.3. Do texto dramático ao espetáculo teatral;
3.4. Leitura e análise de alguns textos de autores de referência.

4.4.5. Syllabus:
1. From Literature to Children’ Literature;
2. From Oral Tradition to Children’s Literature;
2.1.Charles Perrault Stories from the Past Tense - analysis of some narratives that constitute the work;
2.2. The Thousand and One Nights: structure and analysis of some narratives that constitute the work;
2.3. Children's Tales and Household of Grimm’s Brothers: analysis of some texts.
3. The Narrative, The Lyric and Dramatic;
3.1. The narrative album, the short story, the novel, the fable and the series;
3.2. Poetry for Children: themes and poetic forms - from tradition to modernity.
3.3. The dramatic text to theatrical performances;
3.4. Reading and analysis of some texts of major authors

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos que aqui se apresentam de forma sucinta têm em vista a concretização dos objetivos
selecionados, permitindo aos alunos conhecer de uma forma sistemática as problemáticas da Literatura para a
Infância.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus presented here succinctly aims to achieve the selected objectives, allowing students to know in a
systematic way the problems of Children’ Literature.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Acompanhamento tutorial. Realização, apresentação e discussão de trabalhos e um teste individual. 

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Tutorial Monitoring. Accomplishment, presentation and discussion of written works and an individual written test.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias de ensino da unidade curricular, sob orientação tutorial, adequam-se aos objetivos propostos. A
componente curricular é constituída por atividades de difusão do conhecimento obtido pela concretização do estudo,
investigação, realização, apresentação, discussão de trabalhos e um teste individual.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching methodologies of this subject are adequate to achieve the proposed objectives. The curricular
component consists of activities for dissemination of knowledge achieved by study, research, accomplishment,
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presentation, discussion of written works and an individual test.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Pina, Manuel António (2009). História do sábio fechado na sua biblioteca. Lisboa: Assírio & Alvim;
Soares, Luísa Ducla (2003). Seis Histórias às Avessas. Lisboa: Livraria Civilização Editora.
Torrado, António (2002). Histórias Tradicionais Portuguesas Contadas de Novo I (ilustrações de Maria João Lopes).
Porto: Editora Civilização;
Araújo, Alberto Filipe (2004): Educação e Imaginário – da criança mítica às imagens da infância. Maia: ISMAI.
Azevedo, Fernando (Coord.) (2010): Infância, memória e imaginário: ensaios sobre literatura infantil e juvenil. Braga:
Universidade do Minho/CIFPEC.
Azevedo, Fernando et al (Org.) (2007): Imaginário, identidades e margens. Estudos em torno da literatura infanto-
juvenil. Vila Nova de Gaia: Gailivro.
Bastos, Glória (2006): O teatro para crianças em Portugal. Lisboa: Caminho.
Bettelheim, Bruno (2003): Psicanálise dos contos de fadas. Lisboa: Bertrand.
Busatto, Cléo (2003): Contar e encantar – pequenos segredos da narrativa. Petrópolis: Vozes.

Mapa IV - Educação de Adultos e Animação Comunitária

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Educação de Adultos e Animação Comunitária

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Adult Education and Community Animation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Armando Paulo Ferreira Loureiro

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os estudantes devem ser capazes de: (1) conhecer e analisar criticamente as inter-relações entre os paradigmas e
conceitos de animação comunitária e o de educação de adultos; (2) conhecer as relações entre os processos de
animação comunitária e educação de adultos; (3) Analisar abordagens, metodologias e casos de educação de adultos
no quadro de projetos de animação comunitária; e (4) serem capazes de, perante situações concretas de trabalho em
contexto de animação comunitária, usar os conhecimentos e aptidões adquiridas na sua formação académica.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Students should be able to: (1) understand and critically analyze the interrelationships among concepts and paradigms
of community animation and adult education; (2) understanding the relationships between the processes of community
animation and adult education; (3) critically analyze approaches, methodologies and cases of adult education in the
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context of community animation projects; and (4) before concrete work situations in the context of community
animation, using the knowledge and skills acquired in their formation.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
(1) Globalização, desenvolvimento local e animação comunitária; 
(2) Conceito, tipos e paradigmas de educação de adultos
(3) A animação comunitária e suas implicações no campo da educação de adultos; 
(4) Processos de animação comunitária e práticas de educação de adultos; 
(5) Casos de educação de adultos em processos de animação comunitária: algumas experiências concretas.

4.4.5. Syllabus:
(1) Globalization, local development and community animation;
(2) Concepts and paradigms of adult education;
(3) Mainstream of adult education and relations with community animation;
(4) community animation processes and practices of adult education;
(5) Cases of adult education in community animation: practical experiences in different cultural and territorial contexts.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos apresentados decorrem diretamente dos objetivos da unidade curricular, fornecendo, quer as bases
conceptuais, quer os instrumentos de análise e os exemplos necessários para alicerçar um pleno conhecimento e
compreensão da problemática da educação de adultos no contexto dos processos de animação comunitária.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents derive directly from the objectives of the curricular unit, providing either the conceptual basis, both the
analytical tools and examples, needed to underpin full knowledge and understanding of the problems of adult
education in the context of community animation processes.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino inspiram-se nas lógicas da educação de adultos participativa, implicando os/as estudantes
em toda a dinâmica de ensino-aprendizagem. Assim, é dada ênfase ao trabalho colaborativo, em pequenos grupos.
Cada grupo criará um portfólio constituído por artigos teóricos e casos práticos, que são objeto de partilha na sala de
aula, e elabora o seu próprio estudo de caso de uma experiência de educação de adultos inserida num processo de
animação comunitária. Nas aulas, após introdução teórica, são feitas mesas redondas lideradas, rotativamente, por
cada grupo. Os estudos de caso são apresentados no final do semestre, em regime de aula aberta, com convidados
ligados a experiências de terreno.
A avaliação é contínua e faz-se com base na apreciação dos momentos e produtos acima referidos. Há a possibilidade
de se realizar exame para quem reprove ou não queira submeter-se à avaliação contínua.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The teaching methods are based on the logic of participatory adult education, involving all the students in the
dynamics of teaching and learning. Thus, emphasis is given to collaborative work in small groups. Each group will
create a portfolio consisting of theoretical articles and case studies, which are the subject of sharing in the classroom,
and produces its own case study of an experience of adult education included in the community animation process. In
class, after theoretical introduction, led roundtables are made alternately by each group. Case studies are presented at
the end of the semester, under the open class, with guests linked to field experiences.
Assessment is ongoing and it is based on the evaluation of the moments and products listed above.
Students who do not wish or reproach the continuous assessment can make final exam.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias usadas inspiram-se em modelos de educação de adultos que apelam ao envolvimento ativo dos
educandos no processo de ensino-aprendizagem, valorizando e desenvolvendo as suas competências em trabalho
colaborativo e reflexão crítica. Através destas metodologias deseja-se desenvolver o conhecimento da teoria e de
casos práticos, favorecendo também a interação com atores do terreno, inseridos em Associações de
Desenvolvimento Local, Centros Comunitários e Educativos, etc.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The methodologies used are inspired by models of adult education that appeal to the active involvement of students in
the teaching-learning process, valuing and developing their skills in collaborative work and critical reflection. Through
these methodologies is desired to develop knowledge of theory and practical cases, also favors the interaction with
actors in the field, placed in Local Development Associations, Education Community Centers, etc.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Allegrini, M. (2000). La educación para el desarrollo local. Pamplona: EUNSA.
Giddens, A. (2000). O mundo na era Globalizada. Lisboa: Editorial Presença.
Lima, L. C. (2012). Aprender para ganhar, conhecer para competir. Sobre a subordinação da educação na "Sociedade
da Aprendizagem". São Paulo: Cortez.
Loureiro, A. (2008). “As organizações não governamentais de desenvolvimento local e sua prática educativa de
adultos: uma análise no norte de Portugal”. Revista Brasileira de Educação, v. 13, nº 38, pp. 221-238.
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Melo, A. (2007). O papel das organizações do 3º sector na aprendizagem ao longo da vida.
Cadernos Sociedade e Trabalho, nº. 10, 7-24.
Rogers, A. (1995). La educación de adultos para el desarrollo. Madrid: Universidad Popular.
Santos, B. S. (1994). Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade. Porto: Afrontamento.
WERTHEIN, Jorge, (1983). Educación de adultos en los procesos de desarrollo rural. Santiago do Chile: OREALC.

Mapa IV - Práticas II: Dinamização de Instituições Culturais e Socioeducativas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Práticas II: Dinamização de Instituições Culturais e Socioeducativas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Practices II: Dynamization of Cultural and Socio-Educational Institutions

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL:30; TC:30;OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Rui Miguel Diniz Marques da Fonte

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Marcelino Sousa Lopes
Rita Azevedo

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Proporcionar o contacto direto com práticas de Animação Sociocultural
- Promover a aplicação integrada dos conhecimentos e competências adquiridas em contextos de formação prática
- Incitar a participação ativa em processos de Animação Sociocultural em contextos reais de trabalho
- Promover a participação nas dinâmicas próprias das instituições culturais e socioeducativas
- Promover a concretização de protocolos com instituições e entidades culturais e socioeducativas que protagonizem
práticas de Animação Sociocultural
- Favorecer a capacidade de participação e integração do Animador Sociocultural em projetos de intervenção
comunitária
- Favorecer o envolvimento e a capacidade de cooperação dos alunos em projetos de Animação Sociocultural.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
- Provide direct contact with practices of Sociocultural Animation 
- Promote the integrated application of knowledge and skills acquired in contexts of practical training 
- Inciting the active participation in processes of Sociocultural Animation in real working contexts 
- Promote participation in the dynamics of cultural and socio-educational institutions 
- To promote the implementation of protocols with institutions and cultural and socio-educational entities that carry out
practices of Sociocultural Animation 
- To favor the capacity of participation and integration of the Sociocultural Animator in community intervention
projects 
- Encourage student involvement and cooperation in Sociocultural Animation projects.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
A observação participante como recurso fundamental para a elaboração do diagnóstico em Animação Sociocultural
Técnicas participativas em Animação Sociocultural
A função da Animação Sociocultural em projetos de intervenção comunitária
O papel do Animador Sociocultural no paradigma da multidisciplinaridade
A expressão artística como metodologia de intervenção em Animação Sociocultural
A Investigação-acção como metodologia privilegiada de análise da realidade em contextos socioculturais
A importância da Planificação nos Projetos de Animação Sociocultural
Os métodos de avaliação em projetos de Animação Sociocultural.

4.4.5. Syllabus:
The participant observation as a fundamental resource for the elaboration of the diagnosis in Sociocultural Animation
Participatory Techniques in Sociocultural Animation The role of Sociocultural Animation in community intervention
projects The role of the Sociocultural Animator in the paradigm of multidisciplinarity The artistic expression as
methodology of intervention in Sociocultural Animation Research-action as a privileged methodology for analyzing
reality in socio-cultural contexts The Importance of Planning in Sociocultural Animation Projects Methods of
evaluation in Sociocultural Animation projects.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos da UC vão ao encontro dos objetivos da mesma no sentido em que abordam as temáticas essenciais
para dotar os discentes de ferramentas e estratégias de participação nas práticas de Animação Sociocultural em
contexto institucional. Fornecem competências e habilidades técnicas que permitem ao discente reconhecer o seu
posicionamento, de acordo com as suas competências, na dinâmica funcional da instituição, dentro do paradigma da
multidisciplinaridade.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of the UC meet the objectives of the same in the sense that they address the essential themes to provide
students with tools and strategies to participate in the practices of Sociocultural Animation in an institutional context.
They provide technical skills and abilities that allow the student to recognize their positioning, according to their
competences, in the functional dynamics of the institution, within the paradigm of multidisciplinarity.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC surge no seguimento da UC Práticas I e depois do aluno ter tido já um primeiro contacto, de observação, com
o contexto real de trabalho. Considerando que o aluno adquiriu estratégias, ferramentas e metodologias, preconizadas
pela Animação Sociocultural, a metodologia privilegiada é a inserção do aluno num contexto institucional de modo a
participar nas práticas de Animação Sociocultural, oferecendo o seu contributo.

O aluno, através do trabalho autónomo e do contacto real com a entidade, participará nas práticas de Animação
Sociocultural ali protagonizadas, e terá que apresentar um dossier que contenha Mapa de Assiduidade, Diário de
Bordo, projeto de intervenção, Relatórios de Progresso e Avaliação do trabalho realizado. Deverá também realizar uma
reflexão crítica.
- Avaliação do trabalho realizado da instituição 20% (orientador da instituição) + 40% (Orientador da UTAD)
- Elaboração do dossier final – 20%
- Apresentação final: 20%

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
This CU follows the Practices I and after the student has already had a first contact, observation, with the real work
context. Considering that the student has acquired strategies, tools and methodologies, recommended by
Sociocultural Animation, the privileged methodology is the insertion of the student in an institutional context in order
to participate in Sociocultural Animation practices, offering their contribution.

The student, through the autonomous work and the real contact with the entity, will participate in the practices of
Sociocultural Animation carried out there, and will have to present a dossier containing Attendance Map, Logbook,
intervention project, Progress Reports and Evaluation. work done. It should also undertake a critical reflection.
- Evaluation of the work done by the institution 20% (institution advisor) + 40% (UTAD advisor)
- Preparation of the final dossier - 20%
- Final presentation: 20%

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O aluno encontra-se a meio do seu percurso académico e, tendo já compreendido, através da observação em contexto
real de trabalho, as dinâmicas em Animação Sociocultural – tem oportunidade de participar na planificação e execução
de um projeto de Animação Sociocultural, integrado no Plano sociocultural e educativo da instituição onde se insere.
Dessa participação, resultará uma análise crítica do trabalho desenvolvido, tendo em conta as aprendizagens colhidas
ao longo do seu percurso académico.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The student is in the middle of his academic career and, having already understood, through the observation in a real
work context, the dynamics in Sociocultural Animation - he has the opportunity to participate in the planning and
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execution of a Sociocultural Animation project, integrated in the Plan sociocultural and educational level of the
institution where it is inserted. This participation will result in a critical analysis of the work developed, taking into
account the lessons learned during the academic course.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ander-Egg, Ezequiel. (2000): Metodología y Práctica de la Animación Sociocultural, Madrid, Editorial CCS. (edição
revista e aumentada).
Lopes, Marcelino (2006). Animação Sociocultural em Portugal. Chaves, Intervenção - Associação para a Promoção e
Divulgação Cultural.
Gillet, Jean-Claude. (1995): Animation et Animateurs, Paris, Editions L’Harmattan. 
Ventosa, Victor. (1992): Evaluación de la Animación Sociocultural. Guía de orientación para Animadores, Madrid,
Editorial Popular.

Mapa IV - Ética e Deontologia na Animação Sociocultural

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Ética e Deontologia na Animação Sociocultural

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Ethics and Deontology in Sociocultural Animation

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EF

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:30; OT:3

4.4.1.6. ECTS:
3

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Joaquim José Jacinto Escola

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
– Conhecer conceitos relacionados com a formação humana e a futura situação profissional;
– Compreender a pluridimensionalidade do ser e acontecer homem;
– Caracterizar e classificar valores;
– Consciencializar a importância da dimensão ética do homem como pessoa e como profissional;
– Conhecer e avaliar teorias éticas fundamentais;
– Relacionar trabalho, profissão, ética, moral e deontologia;
– Analisar códigos deontológicos diversos;
– Sintetizar princípios deontológicos fundamentais;
– Avaliar a necessidade e implicações de desvios normativos éticos e deontológicos;
– Perspetivar um código deontológico específico para animador sociocultural;
– Desenvolver a formação humana pessoal numa perspetiva de responsabilidade solidária.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
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- Learn concepts related to human development and future employment status;
- Understand the multidimensionality of the human being and happening;
- To characterize and classify values;
- Raise awareness of the importance of the ethical dimension of man as a person and professional;
- Identify and assess key ethical theories;
- Relate to employment, profession, ethics, morals and ethics;
- Analyze various codes of ethics;
- Synthesize fundamental ethical principles;
- Assess the need and implications of deviations from normative ethical and deontological;
- To perspective a code of ethics specific to sociocultural animator;
- Developing training in personal human perspective of joint liability.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
1.1. Epistemologia das ciências humanas:
1.2. A dimensão antropológica:
2. Trabalho e profissão
2.1. O homem perante a profissão.
2.2. Funções e sentido do trabalho.
2.3. Elementos caracterizadores da profissão:
3. Ética e Profissão
3.1. Necessidade e alcance da ética.
3.2. Do social ao ético
3.3. Teorias éticas
3.4. Coordenadas de uma ética profissional.
4. Ética e deontologia
4.1. Moral e códigos deontológicos
4.2. Circunstâncias da deontologia:
4.3. Da sustentabilidade ecológica à sustentabilidade ética.
5. Deontologia e Profissão
5.1. Democratização e profissionalismo;
5.2. Limites e aplicabilidade da deontologia.
6. Elementos de deontologia comparada
6.1. Princípios gerais.
6.2. Comparação de códigos deontológicos.
6.3. Ensaio de enquadramento legislativo do animador sociocultural.
6.4. Perspetivas de código deontológico para animadores socioculturais: análise do vigente na associação.

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction
1.1. Epistemology of the humanities:
1.2. The anthropological dimension:
2. Work and profession
2.1. The man with his profession.
2.2. Functions and meaning of work.
2.3. Elements that characterize the profession:
3. Ethics and the Profession
3.1. Need and scope of ethics.
3.2. From social to ethical
3.3. ethical theories
3.4. Coordinate a work ethic.
4. Ethics and deontology
4.1. Moral and ethical codes
4.2. Circumstances of ethics:
4.3. Sustainability of ecological ethics.
5. Ethics and the Profession
5.1. Democratization and professionalism;
5.2. Limits and applicability of ethics.
6. Elements of ethics compared
6.1. General principles.
6.2. Comparison of codes of ethics.
6.3. Test of the legislative framework sociocultural animator.
6.4. Perspectives of socio-cultural code of ethics for youth: analysis of the existing association.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Conferir as divisões e subdivisões dos conteúdos programáticos, embora não tenham sido ordenados pela sequência
dois objetivos, mas pela coerência lógica de abordagem.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Check the divisions and subdivisions of the syllabus, although they have not been ordered by the following two goals,
but the logical consistency of approach.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição de conteúdos pelo docente; seminários; resolução de questões de aprofundamento ou interesse particular
nas sessões de tutoria.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Contents exposure by the teacher; seminars, addressing issues of particular interest in deepening or tutoring
sessions.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Alargamento de perspectivas sobre conteúdos: parte expositiva; capacidade de auto-informação: seminário e apoios
de tutoria; interesse por aprendizagem e aprofundamento de conteúdos: elaboração de reflexão e recolha bibliográfica
específica, realizadas individualmente.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Widening perspectives on content: the exhibition, ability to self-information, seminar and mentoring support; interest
in learning and depth of content, reflection and preparation of specific bibliographic collection, carried out individually.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Obra-base: MAIA, Carlos F. e MAIA, Adriano M. R.,col.(2012) Ética e Deontologia Profissional: um estudo alargado à
educação, 3ª edição. Chaves: SNPL.
Outras obras: 
CARRACEDO, José Rubio (1987). El Hombre y la Ética. Barcelona: Antropos.
FERNÁNDEZ, José Luís F. e ALONSO, Augusto H. (1994). Ética de las Profesiones. Madrid: Universidad Pontifícia
Comillas. 
GEVAERT, Joseph (1991). El Problema del Hombre: introducción a la antropología filosófica. Salamanca: Ed. Sigueme.
MAIA, Carlos F. – Uma Ética para um Futuro, in Revista Portuguesa de Pedagogia, Ano XXX, nº 3 (1996), 165-186.
MAIA, Carlos F. (2000). A Dimensão Ética e Educativa na Obra de Miguel Torga: um poeta do dever. Coimbra: Gráfica
de Coimbra. (elementos do capítulo VI).
PERALES, Enrique B. (1990). Éticas Contemporáneas. Madrid: Tecnos.
VILAR, Jesus (1999). Deontologia y Práctica Profesional: limites y possibilidades de los códigos deontológicos, in Ars
Brevis: anuari 1999. Barcelona: Universitat Ramon Lhull, 275-294.

Mapa IV - OPÇÃO 3: Educação para a Saúde

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
OPÇÃO 3: Educação para a Saúde

4.4.1.1. Title of curricular unit:
OPTION 3: Health Education

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
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Isilda Teixeira Rodrigues

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Isilda Teixeira Rodrigues

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1). Compreender as definições de Promoção de Saúde e de Prevenção da Doença 2). Perceber a relação entre
Comportamento, Saúde e Doença 3). Fomentar consciencialização de visão Psicossocial da Saúde 4). Desenvolver
competências ao nível da concepção e implementação de Programas de Promoção e Educação para a Saúde

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1). Understanding the definitions of Health Promotion and Disease Prevention 2). Understanding the relationship
between Behavior, Health and Sickness 3). Foster Awareness of Psychosocial Health Vision 4). Develop skills in the
design and implementation of Health Promotion and Education Programs

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Prevenção da Doença e Educação, Promoção da Saúde: definição e princípios fundamentais 2. Saúde e Doença: -
Definição de saúde - A saúde hoje - Definição de Doença - Relação entre saúde e doença 3. Revoluções da Saúde: -
Modelo Biomédico - Primeira Revolução de Saúde - Segunda Revolução de Saúde - Terceira Revolução de Saúde 4.
Epidemiologia - Comportamento, saúde e doença - Comportamentos relacionados com a Saúde: - Auto-controlo, Auto-
estima, Auto-eficácia, Otimismo - Fatores de risco - Estilos de vida - interação entre crenças, cognições,
comportamentos, saúde e doença 5. Modelos de Promoção de Saúde e Prevenção da doença - A comunicação como
veicúlo de Promoção - Abordagens Ambientais e de Saúde Pública - Intervenção de base Populacional 6. Contextos de
Intervenção da Promoção de Saúde: - Escola - Saúde - Organizações/Trabalho

4.4.5. Syllabus:
1. Disease Prevention and Education, Health Promotion: Definition and Fundamental Principles 2. Health and Disease: -
Definition of health - Health today - Definition of Disease - Relationship between health and disease 3. Revolutions of
Health: - Biomedical Model - First Health Revolution - Third Health Revolution 4. Epidemiology - Behavior, health and
disease - Health-Related Behaviors: - Self-control, Self-esteem, Self-efficacy, Optimism - Risk factors - Life styles -
interaction between beliefs, cognitions, behaviors, health and disease 5. Models of Health Promotion and Disease
Prevention - Communication as promotion vehicle - Environmental and Public Health Approaches - Population-based
intervention 6. Contexts of Intervention of Health Promotion: - School - Cheers - Organizations / Work.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os pontos 1, 2 e 3 do programa visam cumprir o primeiro objectivo da unidade curricular; o ponto 4 visa cumprir os 2º
e 3º objetivos e os pontos 5 e 6 visam cumprir o 4º objetivo da unidade curricular.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
Points 1, 2 and 3 of the program aim to fulfill the first objective of the curricular unit; point 4 aims to meet the 2nd and
3rd objectives and points 5 and 6 aim to meet the 4th objective of the curricular unit.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Expositivo 
- Investigacional 
- Discussão dirigida 
- Trabalhos de grupo

a). Avaliação Contínua: comparência a 70% das aulas + Cumprimento dos seguintes momentos de avaliação 1). Prova
Escrita de Avaliação de Conhecimentos 50% (10 valores) 2). 2 Trabalhos de Grupo 50% (10 valores) 2 Trabalhos
práticos: i) Programa de Intervenção em Educação e Promoção da Saúde (40%) ii) Panfleto informativo (10%) 
b). Avaliação complementar: Segundo o regulamento Pedagógico de 2016 (alínea b, do artigo 3º), este regime de
avaliação é aparte integrante da avaliação contínua. Servindo para colmatar componentes de avaliação da mesma. É
necessária inscrição no SIDE para realização do exame.
c). Avaliação por exame final Ainda segundo o mesmo regulamento, podem realizar exame final os alunos que não
tenham obtido aprovação por avaliação contínua e complementar à unidade curricular ou que tenham optado desde o
início do ano letivo por este regime de avaliação.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
- Expository 
- Research 
- Directed Discussion 
- Group work (inside and outside the classroom)

a). Continuous evaluation Requirements: attendance at 70% of classes + Completion of the following evaluation
moments 1). Written Test for Assessment of Knowledge - 50% (10 points) 2). Two Group Work - 50% (10 points) 2
Practical work: i) Intervention Program in Education and Health Promotion (40%) (ii) Information leaflet (10%)
b). Complementary assessment According to the Pedagogical Regulation of 2016 (Article 3 (b)), this evaluation system
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is separate from the continuous assessment. Serving to fill evaluation components of the same. Registration is
required in SIDE for the examination.
c). Assessment by final exam Also according to the same regulation, students who have not obtained approval by
continuous evaluation and complementary to the course or who have chosen since the beginning of the academic year
by this evaluation regime can carry out a final examination

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objectivos da unidade curricular reúnem o propósito de dotar os alunos de conhecimentos conceptuais e teóricos
acerca da educação e promoção para a saúde, bem como, promover o desenvolvimento de competências práticas que
lhes permitam elaborar e implementar programas de intervenção no contexto da educação e promoção da saúde.
Assim, os métodos expositivo e investigacional visam auxiliar os alunos na aquisição de conhecimentos teóricos e os
métodos discussão dirigida e trabalhos de grupo visam fomentar a aplicação prática de competências técnicas que
auxiliem na elaboração de programas de intervenção no contexto de educação e promoção da saúde.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
He objectives of the curricular unit are to provide students with conceptual and theoretical knowledge about education
and health promotion, as well as to promote the development of practical skills that allow them to design and
implement intervention programs in the context of education and health promotion. Thus, expository and
investigational methods aim to help students in the acquisition of theoretical knowledge and the methods discussion
and group work aim to foster Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Apartado 1013 - 5001-801 Vila Real - Tel.:
259 350 000 - Fax: 259 350 480 - Print date: 2019-03-28 (v3) the practical application of technical skills that help in the
elaboration of intervention programs in the context of education and health promotion.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ANTUNES, M. (2008), Educação, saúde e desenvolvimento. Coimbra: Edições Almedina.

HENRIQUE RAMALHO, A Transversalidade da Educação para a Saúde no Ensino Básico, CICS/ENSP/FIOCRUZ
ISBN 978-989-96335-4-4; 978-989-96335-5-1, 

SILVA, L. (2002), Promoção da saúde. Lisboa: Universidade Aberta.

RODRIGUES, M.; PEREIRA, A., & BARROSO, T. (2005), Educação para a saúde: formação
pedagógica de educadores de saúde. Coimbra: Formassau.

Mapa IV - OPÇÃO 3: Projetos Artísticos de Intervenção Educacional

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
OPÇÃO 3: Projetos Artísticos de Intervenção Educacional

4.4.1.1. Title of curricular unit:
OPTION 3: Artistic Projects of Educational Intervention

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
PL:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>
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4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Rita Gisela Azevedo

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

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

• Refletir, investigar, analisar questões relacionadas com a criação de projetos artísticos de intervenção educacional;
• Implementar estratégias, interativas e participantes, que assegurem a articulação de linguagens artísticas e
educacionais;
• Estimular atitudes que promovam a criatividade, a autonomia, a responsabilidade, a entreajuda e o espírito crítico;
• Incentivar a dimensão estética através de várias formas de expressão/educação artística;
• Estimular o conhecimento do património artístico como processo de cidadania e de desenvolvimento cultural;
• Envolver a comunidade educativa nas diferentes formas artísticas;
• Desenvolver, promover e implementar projetos artísticos de intervenção educacional, partilhando os resultados
obtidos com a comunidade educativa e com o público em geral;
• Avaliar projetos de intervenção educacional junto de crianças, jovens ou idosos que tenham impacto social,
educativo, artístico e cultural para a comunidade envolvente.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
• Reflect, investigate, analyze issues related to the creation of artistic projects of educational intervention; • Implement
strategies, interactive and participant, that ensure the articulation of artistic and educational languages; • Stimulate
attitudes that promote creativity, autonomy, responsibility, mutual aid and critical thinking; • Encourage the aesthetic
dimension through various forms of artistic expression / education; • To stimulate knowledge of artistic heritage as a
process of citizenship and cultural development; • Involve the educational community in different artistic forms; •
Develop, promote and implement artistic projects of educational intervention, sharing the results obtained with the
educational community and with the general public; • Evaluate educational intervention projects with children, young
people and the elderly that have a social, educational, artistic and cultural impact on the surrounding community.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Trabalho de projeto
1.1. Metodologias
1.2. Implementação
1.3. Avaliação
2. Planos de intervenção:
2.1. Artístico
2.2. Social
2.3. Cultural
2.4. Educacional
3. Trabalho de projeto artístico de intervenção educacional
3.1. Projetos artísticos de intervenção pedagógica
3.2. Projetos artísticos de intervenção social
3.3. Projetos artísticos de intervenção na comunidade
3.4. Projetos artísticos de intervenção para a comunidade
3.5. Projetos artísticos de intervenção na escola
3.6. Projetos artísticos de intervenção para as escolas.

4.4.5. Syllabus:
1. Project work 
1.1. Methodologies 
1.2. Implementation 
1.3. Evaluation 
2. Intervention plans: 
2.1. Artistic 
2.2. Social 
2.3. Cultural 
2.4. Educational 
3. Artistic project work of educational intervention 
3.1. Artistic projects of pedagogical intervention 
3.2. Artistic projects of social intervention 
3.3. Artistic intervention projects in the community 
3.4. Artistic intervention projects for the community 
3.5. Artistic intervention projects at school 
3.6. Artistic intervention projects for schools.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os objetivos propostos são que os alunos materializem o ensino e a aprendizagem. Tendo em conta os conteúdos que
se pretendem ensinar a escolha das metodologias de ensino contribuem para atingir os objetivos determinados.



10/16/2019 NCE/19/1900232 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f2007cb6-13ff-90c7-7ee6-5d971eb46e1e&formId=dcc74384-1cae-0765-5ae6-… 71/97

Assim, a partir de documentos e práticas de intervenção educacional a metodologia de ensino articulará a
componente teórica e prática como um todo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The proposed objectives are for students to materialize teaching and learning. Taking into account the contents that
are intended to teach the choice of teaching methodologies contribute to achieve the determined objectives. Thus,
from documents and practices of educational intervention, the teaching methodology will articulate the theoretical and
practical component as a whole.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Procurar-se-à combinar, em doses equilibradas, os conteúdos lecionados pelo docente com o trabalho do estudante.
Será implementada a orientação estratégica de promover a articulação de projetos individuais do aluno com projetos
coletivos de intervenção educacional.
AVALIAÇÃO:
TPAEI - Trabalho de projeto artístico escrito individual segundo metodologia da UC (40%)
PAIEG - Projeto artístico de intervenção educacional em grupo (40%) (apresentação pública prática)
PAV - Participação, atitudes e valores (20%)

Fórmula de cálculo final = TPAEI(0,40)+PAIEG(0,40)+ PAV(0,20)
A AVALIAÇÃO TERÁ EM CONTA AS NORMAS PEDAGÓGICAS DA UTAD.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
It will be tried to combine, in balanced doses, the contents taught by the teacher with the work of the student. The
strategic orientation will be implemented to promote the articulation of individual projects of the student with collective
projects of educational intervention. EVALUATION: TPAEI - Individual written art project according to UC methodology
(40%) PAIEG - Artistic project of educational intervention in group (40%) (practical public presentation) PAV -
Participation, attitudes and values (20%) 

Final calculation formula = TPAEI (0.40) + PAIEG (0.40) + PAV (0.20) THE EVALUATION WILL TAKE INTO ACCOUNT THE
UTAD PEDAGOGICAL RULES.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As opções desenhadas em termos de metodologia de ensino tiveram por base o cuidado com a especificidade dos
conteúdos a ensinar, bem como dos objetivos estabelecidos para a aprendizagem dos alunos. As metodologias
escolhidas são, por isso mesmo, o conjunto mais estruturado e adequado de estratégias para que os alunos consigam
concretizar mais facilmente os objetivos para esta unidade curricular. A avaliação dos alunos tem por base o trabalho
realizado no âmbito das atividades em sala de aula/comunidade educativa e a realização de trabalhos escritos e
apresentações orais de responsabilidade individual.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The options drawn in terms of teaching methodology were based on the care with the specificity of the contents to be
taught, as well as the established objectives for the students' learning. The methodologies chosen are, therefore, the
most structured and appropriate set of strategies so that students can more easily achieve the objectives for this
course unit. The evaluation of the students is based on the work carried out in the scope of activities in the classroom /
educational community and the accomplishment of written works and oral presentations of individual responsibility.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Fritzen, C. e Moreira, J. (2008) Educação e Arte: as Linguagens Artísticas na Formação Humana. São Paulo: Papirus.
CARID, José António, VIEITES, Manuel (2006), De la educación social a la animación teatral, Gijón: Ediciones Trea.
FERREIRA, Carlos Alberto (2007) A Avaliação no quotidiano da sala de Aula, Porto: Porto Editora.
FONTOURA, Madalena (2007) Do Projecto educativo de escola aos projectos curriculares, Porto: Porto Editora.
FREIRE, Paulo, (s.d.) Educação como prática da liberdade, Lisboa: Dinalivro, Lda.
FREIRE, Paulo, (2008) Pedagogia do oprimido, São Paulo: Editora Paz e Terra.
LOPES, Amélia, et.al. (2007) Fazer da formação um projecto, Porto: Legis Editora.
MAINGAIN, Alain, DUFOUR, Barbara (2008) Abordagens didácticas da interdisciplinaridade, Lisboa: Instituto Piaget.
McGee, John, et. al. (2008) Uma Pedagogia da interdependência, Oliveira de Frades: ASSOL.
SANTOS, Arquimedes (2008) Mediações Arteducacionais, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Mapa IV - Empreendedorismo

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Empreendedorismo

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Entrepreneurship

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
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GA

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP: 60;OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Ana Paula Rogrigues

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
<sem resposta>

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Sensibilizar os alunos para o empreendedorismo e para que possam vir a ser empreendedores;
2. Fornecer um quadro conceptual que permita compreender um novo negócio de forma integrada;
3. Desenvolver as competências necessárias para que os alunos consigam elaborar planos de negócios.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1. Motivate the students for entrepreneurship and to become entrepreneurs.
2. Provide students with a conceptual framework that allows them to understand a new business in an integrated way.
3. Develop in students the necessary skills to prepare a business plan.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao empreendedorismo
1.1. Natureza e importância do empreendedorismo
1.2. Benefícios e desvantagens associados ao empreendedorismo
1.3. Erros mortais do empreendedorismo
1.4. Atitude empreendedora
1.5. Perfil dos empreendedores
1.6. O processo de empreendedorismo
1.7. Criatividade, inovação e empreendedorismo
1.8. Desenvolvimento de ideias e oportunidades de negócio
2. Plano de negócio
2.1. Definição, vantagens e estrutura do plano de negócio
2.2. Descrição estratégica do negócio
2.3. Gestão das operações
2.4. Enquadramento jurídico do negócio
2.5. Análise de mercado (clientes e concorrentes)
2.6. Plano de marketing
2.7. Recursos humanos
2.8. Riscos críticos
2.9. Projeções financeiras
3. Apresentação do plano de negócio

4.4.5. Syllabus:
1. Introduction to Entrepreneurship
1.1. Concepts and importance of entrepreneurship
1.2. Entrepreneurship benefits and disadvantages
1.3. Deadly mistakes of entrepreneurship
1.4. Entrepreneurial attitude
1.5. Profile of Entrepreneurs
1.6. The process of entrepreneurship
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1.7. Creativity, innovation and entrepreneurship
1.8. Development of ideas and business opportunities evaluation
2. Business Plan
2.1. Definition, advantages and structure of the business plan
2.2. Business strategy
2.3. Operations management
2.4. Legal environment of business
2.5. Market analysis (customers and competitors)
2.6. Marketing Plan
2.7. Human Resources
2.8. Critical risks
2.9. Financial Projections
3. Presentation of the business plan

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As referências iniciais à natureza do empreendedorismo, à atitude empreendedora, ao perfil dos empreendedores e
aos processos de empreendedorismo visam sensibilizar os alunos para a sua importância atual e para a possibilidade
de, alguns deles, se poderem vir a tornar empreendedores e a desenvolver as suas próprias ideias de negócios.
Os conceitos base de gestão que são apresentados (relativos à gestão estratégica, ao marketing, à gestão de
operações, à gestão de recursos humanos e à gestão financeira) servem para fornecer um quadro conceptual genérico
e alargado que permita que os alunos consigam compreender quais os fatores decisivos para o sucesso das ideias de
negócios, ajudando-os a pensá-las de forma integrada e dotando-os das competências e das ferramentas necessárias
para elaborar planos de negócios.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents of introduction to entrepreneurship will sensitize the students to be entrepreneurs, because it will enable
them to understand the basic concepts involved in this topic and the skills they need to develop in order to take the
lead on new and successfully business projects.
Moreover, the content associated with the business plan will provide students with a conceptual framework that allows
them to understand a new business in an integrated manner and ensure the basis for developing their skills in
preparing a business plan for a new firm. These contents include all the essential components that must be considered
in the creation and subsequent management of new business: strategy, financial management, operations
management, human resources management, marketing and market analysis as well as legal aspects associated with
the creation of new enterprises.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular será lecionada com recurso à metodologia pedagógica de aprendizagem por projeto. Assim, os
alunos deverão elaborar um plano de negócios assente numa ideia inovadora, proposta e selecionada pelos alunos
com o apoio crítico dos docentes. 
As aulas terão uma fase expositiva para apresentação de conceitos teóricos e exemplos de concretização dos
mesmos e uma fase prática onde os alunos procurarão aplicar esses conceitos ao desenvolvimento dos seus planos
de negócio, com o apoio personalizado dos docentes que assumirão a função de tutores/consultores do projeto.
As competências desenvolvidas pelos alunos serão avaliadas pela elaboração do plano de Negócios em grupo (65%),
pela sua apresentação e discussão (25%) e pela assiduidade e participação nas aulas (10%).
Um aluno poderá optar pelo exame final nos casos extraordinários previstos pelas normas pedagógicas da UTAD.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The course will be taught using the methodology of learning by project. Students will prepare a business plan based
on an innovative business idea, proposed and selected by students with the critical support of teachers.
Classes will use the lecture method for presentation of theoretical concepts and specific application examples.
Students will be encouraged to apply these concepts to develop their business plans, with the personalized support of
teachers who will take the role of tutors / consultants on the project. At the end of the course, students will present
publicly their business plans.
The skills developed by students will be evaluated by the business plan (65%), its presentation and discussion (25%)
and by attendance and class participation (10%).
A student may opt for the final examination in exceptional cases provided by the educational standards of UTAD.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As metodologias expositivas permitem a transmissão de conhecimentos sobre as temáticas do empreendedorismo e
gestão. Mas porque se pretende que o aluno deva ser capaz de aplicar esses conhecimentos, de forma integrada, a
uma situação concreta de criação de uma nova empresa, a metodologia de ensino de aprendizagem por projeto
também será usada de modo a incentivá-los a desenvolver as suas competências empreendedoras e de gestão de
negócios. Assim, com a elaboração de um projeto empresarial assente numa ideia de negócio inovadora, os alunos
poderão aplicar esses conhecimentos e desenvolver as suas competências para a elaboração de um plano de negócio.
O trabalho e a aprendizagem em grupo serão também valorizados, permitindo a construção coletiva e a troca de
conhecimentos e de perceções e promovendo diversos atributos essenciais para a vida profissional e empresarial dos
alunos, como a capacidade de ouvir e respeitar os outros, distribuir e planear tarefas, aprender a argumentar e a
incorporar no pensamento comum as opiniões de pessoas com ideias diferentes.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
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The lecture methodologies allow the transmission of knowledge on issues of entrepreneurship and management. But
because it is intended that students should be able to apply this knowledge, in an integrated way, to a concrete
situation of creating a new business, the teaching methodology of learning by project will also be used to encourage
them to develop their entrepreneurial and business management skills. So with the development of an entrepreneurial
project based on an innovative business idea, students can apply this knowledge and develop their skills for creating a
business plan.
The workgroup learning are instrumental in allowing the joint construction and sharing of knowledge and perceptions
and promoting several important attributes for professionals and business students, as the ability to listen and respect
others, plan and distribute tasks, learning to argue and to incorporate in the common mind the opinions of people with
different ideas.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cebola, António (2011). Projetos de Investimento de PME. Elaboração e Análise. Edições Silabo.
Ferreira, Manuel P., Santos, João C. & Serra, Fernando R. (2010). Empreendedorismo. 2ª edição, Edições Sílabo.
Hisrich R. D. & Peters M. P. (2004). Empreendedorismo. 5ª Edição, Bookman.
Kaplan, Jack M.(2003). Patterns of Entrepreneurship. 1st edition, John Wiley & Sons.
Lindon, D. et al (2000). Mercator 2000 - Teoria e prática do marketing. 9ª Edição, Publicações Dom Quixote.
Nunes, J.C. e Cavique, L. (2001). Plano de Marketing – Estratégia em Acção. Publicações Dom Quixote.
Soares, Isabel et al (2007). Decisões de Investimento – Análise Financeira de Projetos. Edições Sílabo.
Sousa, M. J. et al. (2006). Gestão de Recursos Humanos – Métodos e Práticas. Edições Lidel.
Zimmerer, Thomas W. and Scarborough, Norman M. (2002). Essentials of Entrepreneurship and Small Business
Management. 3rd edition, Prentice Hall

Mapa IV - Cultura e Sociedade: Perspetivas Antropológicas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Cultura e Sociedade: Perspetivas Antropológicas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Cultures and Societies: Anthropological Perspectives

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CSA

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:60; OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Humberto Martins

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Luzia Oca 

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1 - Competências básicas na história da antropologia;
2 - Treino da perspetiva antropológica sobre a contemporaneidade;
3 - Competências para combater o(s) etnocentrismo(s);
4 - Capacidade para pensar comparativamente culturas e sociedades;
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5 - Treino da perspetiva sincrónica sobre as sociedades contemporâneas;
6 - Perspetivas émicas e éticas e diferença.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
1 - Fundamental skills in the history of anthropology;
2 - Training of the anthropological perspective on the contemporaneity;
3 - Skills to fight against ethnocentrism(s);
4 - Ability to think comparatively cultures and societies;
5 - Training of the synchronic perspective on contemporary societies;
6 - Emic and Etic perspectives and difference.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1. Culturas, sociedades e indivíduos: perspectivas antropológicas 
1. Como a antropologia constrói o seu objecto
2.Diferença, Diversidade e Relativismo
3. Conceitos-chave na teoria antropológica
4. Questões de método
5. Antropologia, Intervenção Social e Esfera Pública
6. Questões de Escala: indivíduos, comunidades, Estado 
7.Economia e sistemas politicos

Módulo 2: Temas e terrenos contemporâneos: a partir de estudos de caso 
1.Fluxos, Mobilidades e Transnacionalismos 
2. Género, parentesco e família
3.Etnicidades e sociedades urbanas
4.Processos e Paradoxos da Globalização
5.Ethnoscapes: Identidades locais e globais
6.Marginalidades

4.4.5. Syllabus:
Module 1. Cultures, societies and individuals: anthropological perspectives 
1. How anthropology constructs its object
2.Diference, diversity and Relativism
3. Key concepts in anthropological theory
4. Issues of method
5. Anthropology, Social Intervention and Public Sphere
6. Scale Issues: individuals, communities, State.
7. Economy and political systems

Module 2: Contemporary themes and terrains: after case studies
1.Marginalities
2.Fluxes, Mobilities and transnationalism
3.Domestic life: kinship and family
4.Processes and Paradoxes of Globalization
5.Ethnicities and urban societies
6.Ethnoscapes: local and global identities

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC divide-se em 2 módulos; um primeiro no qual se apresenta a antropologia, falando dos seus conceitos
principais, dos seus quadros teórico-epistemológicos referenciais e ainda da forma como a antropologia estuda o
mundo. Cumprem-se todos os objectivos. Neste primeiro módulo são abordados temas estruturantes das abordagens
antropológicas e que moldam a vida dos indivíduos nas sociedades.
O segundo módulo assegura o conhecimento de questões actuais prementes, que precisamente permitem antever a
diversidade societal e cultural do mundo actual. Todos os objectivos encontram-se abrangidos com este módulo, que
sugere aos alunos temas e perspectivas de estudo actuais na antropologia e que reforçam o objectivo principal da
unidade curricular - o (re)conhecimento de uma acepção antropológica dos conceitos de sociedade e cultura.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
This curricular unit is divided into two modules; a first one in which anthropology is critically discussed with reference
to its main concepts, its theoretical and epistemological reference frameworks and also the way anthropology makes
its object. All objectives are considered. In this module structuring themes of anthropological approaches are
considered in order to grasp the different cultural forms individual lives are shaped in societies. 
The second module provides knowledge of anthropological fieldwork based on the study of compared ethnographies
that anticipates the societal and cultural diversity of the actual world. All objectives are covered in this module that
refers to current issues and thematic perspectives in anthropology, by reinforcing the main objective of this curricular
unit - the (re) cognition of an anthropological sense of the concepts of society and culture.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC propõe uma metodologia de ensino que se baseia nas aulas expositivas mas apelando ao envolvimento activo
e continuado dos alunos, através das leituras de textos sugeridas, a participação nas sessões de debate e a busca
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autónoma de conhecimento complementar. O docente é um facilitador e orientador que ajuda a organizar, esclarecer e
estruturar o conhecimento antropológico. As estratégias metodológico-didáticas consideram:
•Aulas expositivas; Leitura de textos sugeridos e debates em sala de aula; Apresentação e discussão de
documentários; Atendimento individual.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
This course proposes a teaching methodology which is based on lectures but calling for continued and active
involvement of students through suggested readings, participation in discussion sessions and the autonomous
pursuit of complementary knowledge. The lecturer is a facilitator who helps organize, clarify and structure the
anthropological knowledge. The methodological-didactic strategies consider:
• Lectures; Reading of suggested texts and discussions in the classroom; Presentation and discussion of
documentary film; Individual meetings.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
As aulas expositivas cumprem com todos os objectivos propostos. Pretende-se passar conhecimento e informação
relacionados com a forma como os conceitos de cultura e sociedade estão conceptualizados pela antropologia. As
aulas de debate (no qual se incluem os seminário para apresentação dos textos) visam o envolvimento dos alunos
com vista ao conhecimento e confirmação do seu processo de aprendizagem continuada. Há um objectivo de
inscrição e enquadramento teórico dos temas por via da literatura antropológica. Também neste sentido, o uso do
filme documentário nas aulas ajudará ao alargamento de perspectivas e formas de abordagem.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Lectures meet all the objectives. They intend to pass knowledge and information related to way anthropology
conceptualizes the concepts of culture and society. Debate sessions (in which the seminars for presentation of the
texts are included) seek the involvement of students in order to acknowledge and confirm their process of continuous
learning. There is an objective of theoretical framing of the discussed issues through anthropological literature. Also in
this sense, the use of documentary film in class will help the broadening of perspectives and ways of approach them.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ALMEIDA, M. V., 2004, Outros Destinos: Ensaios de Antropologia e Cidadania, Porto, Campo das Letras.
BARNARD, Alan (2006) (2000), History and Theory in Anthropology, Cambridge: University Press.
BURAWOY, Michael, 2001, “Manufacturing the global”, Ethnography, 2: 147-159.
CABRAL, João de Pina, Durão, S. (2013). Exercícios de escrita etnográfica: Lisboa numa tarde de Julho de 2012.
Lisboa: Instituto de Ciências Sociais.
INGOLD, Tim, 1996,; Key Debates in Anthropology, London and New York: Routledge
MARCUS, George, 1995, “Ethnography in/of the world system: the emergence of multi-sited ethnography”, Annual
Revue of Anthropology, 24: 95-117.
MARTINS, Humberto e MENDES, Paulo, orgs., 2016, Trabalho de campo: envolvimento e experiências em antropologia,
Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais
PORTELA, J., SILVA, P. e SACRAMENTO, O., eds. 2011, Etnografia e Intervenção Social: Por uma Praxis Reflexiva,
Lisboa, Colibri.
RIVIÈRE, Claude, (2008), Introdução à Antropologia. Lisboa: Edições 70.

Mapa IV - Pedagogia Social e Comunitária

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Pedagogia Social e Comunitária

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Social Pedagogy

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
81

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:30; OT: 3

4.4.1.6. ECTS:
3
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4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Marcelino Sousa Lopes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
NA

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer os fundamentos científicos da pedagogia social;
Compreender as diferentes abordagens teóricas da pedagogia social e a sua construção histórica;
Entender os pressupostos de uma pedagogia comunitária resultante do interagir humano; 
Identificar os paradigmas teóricos em que se fundamenta a investigação e a intervenção socioeducativa no tempo-
espaço das ciências da educação e das ciências humanas e sociais;
Compreender a pedagogia social na sua relação com diferentes âmbitos estratégicos através de um diálogo
interdisciplinar, interprofissional e interinstitucional;
Refletir, criticamente, sobre a problemática do desenvolvimento humano numa perspetiva de aprendizagem “ao longo
da vida” (lifelong) e “na e com a vida” (lifewide).

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To know the scientific foundations of social pedagogy;
Understand the different theoretical approaches of social pedagogy and its historical construction;
To understand the presuppositions of a community pedagogy resulting from the human interaction;
Identify the theoretical paradigms on which research and socio-educational intervention in the time-space of
educational sciences and human and social sciences are based;
Understand social pedagogy in its relationship with different strategic spheres through an interdisciplinary,
interprofessional and interinstitutional dialogue;
Reflect, critically, on the problem of human development in a "lifelong" and "lifewide" perspective of lifelong learning.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Abordagem epistemológica da Pedagogia Social: conceito e objeto da pedagogia social; relação com as ciências
humanas e sociais; pedagogia social como filosofia de ação.
Origem e evolução da Pedagogia Social: antecedentes, origens e usos; dimensão ética do trabalho socioeducativo.
-Pedagogia social e áreas de intervenção: educação social; educação e trabalho; espaço comunitário e interacção
humana, educação e formação de adultos; educação ambiental e intercultural; animação sociocultural; educação e
políticas públicas, numa lógica de compromisso e de diálogo interdisciplinar e interprofissional; atualidade: exclusão
social, pobreza e violência e objetivos da solidariedade social. Pedagogia social e prospetiva: trabalho projeto e
projetos de intervenção socioeducativa; a pedagogia como saber profissional e os desafios da globalização.

4.4.5. Syllabus:
Epistemological approach of Social Pedagogy: concept and object of social pedagogy; relationship with the human
and social sciences; social pedagogy as a philosophy of action.
Origin and evolution of Social Pedagogy: antecedents, origins and uses; ethical dimension of socio-educational work.
- Social pedagogy and intervention areas: social education; education and work; community space and human
interaction, adult education and training; environmental and intercultural education; sociocultural animation;
education and public policies, in a logic of commitment and interdisciplinary and interprofessional dialogue; social
exclusion, poverty and violence and objectives of social solidarity. Social and prospective pedagogy: project work and
socio-educational intervention projects; pedagogy as professional knowledge and the challenges of globalization.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos traduzem-se em objetivos operacionais que permitem compreender unidades de socialização
fundamentais, vocacionadas para a realização pessoal e comunitária do ser humano. Os problemas fazem parte do
nosso quotidiano, exigindo negociar conflitos e procurar consensos ,respeitando os dissensos e apostando nas
identidades e coesão social. A Animação Sociocultural entendida numa perspetiva interdisciplinar permite o
desenvolvimento de projetos pessoais e comunitários e uma reflexão sobre os modelos pedagógicos para a
intervenção na comunidade.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The contents are translated into operational objectives that allow us to understand fundamental socialization units,
geared to personal fulfillment and community of human beings. The problems are part of our daily lives, requiring
negotiate conflicts and seek consensus, respecting dissent and investing in identity and social cohesion. The
Sociocultural Animation understood an interdisciplinary perspective enables the development of personal and
community projects and a reflection on the pedagogical models for intervention in the community.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada aula é pensada do seguinte modo:
1º momento (teórico) – introdução expositiva ao tema em debate.
2º momento (prático) – todos os formandos são chamados a participar ativamente na construção do seu próprio saber,
através da realização de trabalho individual e em grupo e/ou fichas de leitura da bibliografia básica (estratégias
dependentes da aula).
3.º momento (teórico – prático) – aliar o saber ao saber fazer ; estimular o debate à volta das questões contidas no
programa da unidade curricular e debater as linhas programáticas de uma intervenção comunitária a partir da
pedagogia social.
A opção pela avaliação em sentido de permanência (assiduidade, participação, capacidade de análise e critica)
complementa-se com dois momentos centrais: uma frequência com um peso de 50% e um trabalho de investigação
(apresentado perante o docente e discentes e com abertura ao debate) e com uma valorização de 30%) os outros 20%
destinam-se a premiar a participação e a assiduidade.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Each class is thought as follows:
1st moment (theoretical) - introductory presentation to the topic under debate.
2nd (practical) moment - all the trainees are called to participate actively in the construction of their own knowledge,
through the accomplishment of individual and group work and / or reading sheets of the basic bibliography (strategies
dependent on the class).
3rd moment (theoretical - practical) - allying knowledge to know how to do; To stimulate the debate around the
questions contained in the program of the curricular unit and to discuss the programmatic lines of a community
intervention from the social pedagogy.
The option of permanence evaluation (attendance, participation, analytical capacity and criticism) is complemented by
two central moments: a frequency with a weight of 50% and a research work (presented to the teacher and students
and with openness To the debate) and with an increase of 30%), the other 20% is intended to reward attendance and
attendance.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os processos de ensino e aprendizagem combinam diferentes racionalidades – técnica, prática e crítica, tomando
consciência que a formação é um processo complexo que exige um equilíbrio entre conhecimentos (saber),
capacidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser), sobre teorias e práticas.
Assim, procura-se que os conteúdos, métodos e avaliação sejam congruentes com os objetivos da disciplina. A nossa
estratégia formativa é que todos os alunos reflitam sobre diferentes conceções e dinâmicas da pedagogia social,
desocultando discursos, processos e factos que nos impedem de compreender e aprender a ver o outro na sua
identidade, interagindo com ele. É imprescindível aprender a conhecer, a fazer, a cooperar, a competir, a ser, enfim, a
viver com os outros, experimentando diferentes conflitos (cognitivo, comunicativo, instrumental, afetivo, relacional e
social), inerentes a processos de aprendizagem entendidos no âmbito pedagógico, social e cultural. Pretende-se que
as sessões sejam vivamente participadas, em relação aos diferentes temas abordados. Neste contexto, privilegiamos
as seguintes estratégias:
exploração de textos;
estudo de casos;
análise de incidentes críticos;
utilização de recursos audiovisuais;
relatos de experiências vividas;
role playing; etc.
Em suma, a nossa estratégia formativa pretende desenvolver competências que permitam passar da passividade e
resignação para a reflexão crítica acerca de ideias e representações, bem como combater preconceitos e estereótipos,
valorizando assim a Psicologia Social como uma forma de promoção do desenvolvimento pessoal, social, cultural e
ético dos alunos, criando espaços para a comunicação interpessoal, participação democrática e envolvimento no
trabalho de grupo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching and learning processes combine different rationales - technical, practical and critical, becoming aware
that training is a complex process that requires a balance between knowledge (knowing), skills (know-how) and
attitudes (know-be) on theories and practices.
So, looking to the contents, methods and evaluation are consistent with the objectives of the discipline. Our training
strategy is that all students think about different conceptions and dynamics of social pedagogy, desocultando
speeches, processes and facts that prevent us from understanding and learn to see the other in his identity, interacting
with it. It is essential to learn to know, to do, to cooperate, to compete, to be, in short, to live with others, experiencing
different conflicts (cognitive, communicative, instrumental, emotional, relational and social), inherent to learning
processes understood in educational, social and cultural spheres. It is intended that the sessions are strongly
subsidiaries, in relation to different themes. In this context, we favor the following strategies:
Exploration of texts;
Case studies;
Analysis of critical incidents;
Use of audiovisual resources;
Experiences reports;
Role playing; etc.
In short, our training strategy aims to develop skills that allow moving from passivity and resignation to the critical
analysis of ideas and representations, as well as prejudices and stereotypes combat, thus enhancing social



10/16/2019 NCE/19/1900232 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f2007cb6-13ff-90c7-7ee6-5d971eb46e1e&formId=dcc74384-1cae-0765-5ae6-… 79/97

psychology as a way of promoting personal, social, cultural and ethical students, creating spaces for interpersonal
communication, democratic participation and involvement in group work.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
BATISTA, I. (2008). “Pedagogia Social: uma ciência, um saber profissional, uma filosofia de acção”. In AA. VV.
Cadernos de Pedagogia Social: educação e solidariedade social. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa.
CARIDE, J. A. (2005). Las fronteras de la Pedagogía Social. Barcelona: Gedisa.
CARVALHO, A. e BATISTA, I. (2004). Educação Social, Fundamentos e Estratégias. Porto: Porto Editora. 
FERMOSO, P. (1994). Pedagogía Social: fundamentación científica, Barcelona: Herder.
NISEZ, V. (1999). Pedagogia Social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos Aires: Santillana.
NUÑEZ PEREZ, V. (coord., 2002). Educación en tiempos de incertidumbre: las apuestas de la Pedagogia Social.
Barcelona: Gedisa.
PETRUS, A. (coord.) (1997). Pedagogía Social. Barcelona: Ariel.
QUINTANA, J. M. (1984). Pedagogia Social. Madrid: Dykinson.

Mapa IV - Gerontologia Educativa

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Gerontologia Educativa

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Educational Gerontology

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
TP:60;OT:6

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Armando Paulo Ferreira Loureiro

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Otília Monteiro Fernandes

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Potenciar dentro da corrente das Ciências da Educação a valorização dos espaços educativos não formais e informais
como ferramentas de trabalho dos profissionais da Gerontologia e Geriatria;
Incrementar a Gerontologia Educativa numa perspectiva dialéctica de educação e envelhecimento, fundamentadas nos
marcos epistemológicos e psicopedagógicos da educação para idosos, desenvolvendo estratégias e procedimentos
próprios da Gerontologia;
Desenvolver a avaliação de programas educativos para idosos, articulando saberes formais, não formais e informais
concertados no binómio teoria-prática ou saber e saber-fazer.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Strengthen within the chain of Educational Sciences the recovery of non-formal and informal educational spaces as
working tools of professional Gerontology and Geriatrics;
Increase Educational Gerontology in a dialectical perspective of education and aging, based on epistemological and
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psycho-pedagogical frameworks of education for the elderly, developing own strategies and procedures of
Gerontology;
Develop the evaluation of educational programs for the elderly, linking formal knowledge, formal and informal
concerted in theory and practice or binomial knowledge and know-how.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Teorias e Fundamentos de Gerontologia
1.1. Princípios e conceitos Gerais de Gerontologia;
1.2. Evolução Histórica de Gerontologia;
1.3. A Gerontologia no Século XXI.
2. Gerontologia Educativa
2.1. A Pedagogia Gerontológica;
2.2. Gerontologia e Educação Social;
2.3. A Educação na Terceira Idade;
2.4. Projectos Educativos com a Terceira Idade;
2.5. O Educador / Animador Gerontológico;
2.6. Gerontologia e Intervenção Socioeducativa.
3. Gerontologia Social
3.1. A Gerontologia e a Animação Sociocultural;
3.2. Tempo Livre, Ócio e Animação Turística na Terceira Idade;
3.3. O Animador Sociocultural como Educador Social e Intervenção Gerontológica;
3.4. A Animação Sociocultural na Terceira Idade:
3.5. A Animação Sociocultural e a Educação Intergeracional.
4. Gerontologia Cultural
4.1. As Artes e Intervenção Gerontologica e meio Terapêutico;
4.2. A Terceira Idade e Intervenção Cultural;
4.3. A Cultura e a Terceira Idade: propostas and projectos e trajectos à volta da pedagogia da vivência.

4.4.5. Syllabus:
1. Theories and Fundamentals of Gerontology
1.1. General principles and concepts of Gerontology;
1.2. Historical Evolution of Gerontology;
1.3. The Gerontology in the XXI Century.
2. Educational Gerontology
2.1. The Gerontological Pedagogy;
2.2. Gerontology and Social Education;
2.3. Education in the Third Age;
2.4. Educational projects with the Third Age;
2.5. Educator / Animator Gerontology;
2.6. Gerontology and Socio Intervention.
3. Social Gerontology
3.1. The Gerontology and the Sociocultural Animation;
3.2. Leisure, Leisure and Tourism Entertainment in Old Age;
3.3. The emcee Sociocultural as Social Educator and Gerontological intervention;
3.4. The Sociocultural Animation in Old Age
3.5. The Sociocultural Animation and Intergenerational Education.
4. Cultural Gerontology
4.1. The Arts and gerontological intervention, as a means Therapy
4.2. The Third Age and Cultural Intervention;
4.3. The Culture and the Third Age: proposals, projects and journeys around the pedagogy.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se levar os Mestrandos à compreensão, reflexão e importância sobre do papel da Gerontologia Educativa no
mundo contemporâneo, tendo presente este princípio elementar importa cruzar os diferentes conhecimentos e
praticas reflexivas sobre a origem, diferentes conceções e evolução histórica e âmbitos da Gerontologia. Os
conteúdos programáticos traduzem-se em objetivos operacionais que permitem compreender numa perspetiva
uniforme e dinâmica a origem e evolução da gerontologia Educativa, os âmbitos de intervenção e a sua ligação ao
ócio, tempo livre, pedagogia social, educação permanente, cidadania, participação, voluntariado, desenvolvimento
comunitário...Estimula-se o estudo da ação - reflexão promovido a partir das considerações extraídas de textos,
pretextos, projetos e trajetos à volta das questões de Gerontologia no mundo contemporâneo.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The aim is to bring Mestrandos understanding, reflection and importance on the role of Educational Gerontology in the
contemporary world, with this elementary principle matter cross the different knowledge and reflective practice on the
origin, different conceptions and historical developments and areas of Gerontology. The contents are translated into
operational objectives which shed a uniform perspective and dynamic origin and evolution of Educational
Gerontology, the intervention areas and their connection to leisure, free time, social education, continuing education,
citizenship, participation, voluntary , community development ... it encourages the study of the action - reflection
promoted from the extracted text considerations, pretexts, projects and paths around the Gerontology issues in the
contemporary world.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1º momento (teórico) - enquadramento teórico do tema em debate pela via expositiva, com recurso a material diverso
(bibliográfico, vídeo, p. point,..;
2º momento (prático) –2º momento (prático) – todos os formandos são chamados a participar ativamente na
construção do seu próprio saber, através da realização de trabalho individual e em grupo e/ou fichas de leitura da
bibliografia básica (estratégias dependentes da aula).
A avaliação, no respeito pelas normas da instituição, e por acordo do docente e alunos, far-se-à do seguinte modo:
50% - Da classificação que resultará da avaliação em frequência global;
50% - Trabalho de Grupo. O aluno será avaliado, tendo em conta a dinâmica do grupo, pela diferentes competências: 
Instrumentais; interpessoais; sistémicas e procedimentais.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
1 time (theoretical) - Theoretical framework theme in debate via expository, using various materials (literature, video,
point p, ..;.
2 time (practical) -2nd time (practical) - all trainees are required to actively participate in building their own knowledge,
by conducting individual and group work and / or basic bibliography reading sheets (dependent strategies class ).
The assessment, in compliance with the standards of the institution, and by agreement of the teacher and students, it
will make to the as follows:
50% - the classification resulting assessment on a global basis;
50% - Group work. The student will be evaluated, taking into account the dynamics of the group for the following
capabilities:
instrumental skills; interpersonal skills; systemic skills and procedural skills.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os processos de ensino e aprendizagem combinam diferentes racionalidades – técnica, prática e crítica, tomando
consciência que a formação é um processo complexo que exige um equilíbrio entre conhecimentos (saber),
capacidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser), sobre teorias e práticas. Assim, procura-se que os conteúdos,
métodos e avaliação sejam congruentes com os objetivos da disciplina. A nossa estratégia formativa é que todos os
alunos reflitam sobre diferentes conceções e dinâmicas da Gerontologia Educativa, desocultando discursos,
processos e factos que nos impedem de compreender e aprender a ver o outro na sua identidade, interagindo com ele.
É imprescindível aprender a conhecer, a fazer, a cooperar, a competir, a ser, enfim, a viver com os outros,
experimentando diferentes conflitos (cognitivo, comunicativo, instrumental, afetivo, relacional e social), inerentes a
processos de aprendizagem entendidos no âmbito pedagógico, social e cultural. Pretende-se que as sessões sejam
vivamente participadas, em relação aos diferentes temas abordados. Neste contexto, privilegiamos as seguintes
estratégias:
exploração de textos;
estudo de casos;
análise de incidentes críticos;
utilização de recursos audiovisuais;
relatos de experiências vividas;
role playing; etc.
Em suma, a nossa estratégia formativa pretende desenvolver competências que permitam passar da passividade e
resignação para a reflexão crítica acerca de ideias e representações, bem como combater preconceitos e estereótipos,
valorizando assim as dimensões da Gerontologia Educativa como uma forma de promoção do desenvolvimento
pessoal, social, cultural e ético dos alunos, criando espaços para a comunicação interpessoal, participação
democrática e envolvimento no trabalho de grupo.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The teaching and learning processes combine different rationalities - technical, practical and critical, becoming aware
that training is a complex process that requires a balance between knowledge (knowing), skills (know-how) and
attitudes (know-be) on theories and practices. So, looking to the contents, methods and evaluation are consistent with
the objectives of the discipline. Our training strategy is that all students to reflect on different conceptions and
dynamics of Educational Gerontology, desocultando speeches, processes and facts that prevent us to understand and
learn to see each other in their identity, interacting with it. It is essential to learn to know, to do, to cooperate, to
compete, to be, in short, to live with others, experiencing different conflicts (cognitive, communicative, instrumental,
emotional, relational and social), inherent to learning processes understood in educational, social and cultural context.
It is intended that the sessions are strongly subsidiaries, in relation to different themes. In this context, we focus on
the following strategies:
Exploration of texts;
Case studies;
Analysis of critical incidents;
Use of audiovisual resources;
Experiences of reports;
Role playing; etc.
In short, our training strategy aims to develop skills that allow moving from passivity and resignation to the critical
analysis of ideas and representations, as well as combat prejudice and stereotypes, thus enhancing the dimensions of
Educational Gerontology as a way to promote personal development, social, cultural and ethical students, creating
spaces for interpersonal communication, democratic participation and involvement in group work.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Calenti, José Carlos Millán (2006): Principios de Geriatría y Gerontología, Madrid, McGRAW-Hill-Interamericana.
García, Lourdes Bermejo (2004): Gerontología Educativa Cómo diseñar proyectos educativos con personas mayores,
Madrid, Editorial Médica Panamericana.
Lopes, Marcelino de Sousa / Pereira, José Dantas - Coord. (2009): Animação Sociocultural na Terceira Idade, Chaves,
Intervenção;
Lopes, Marcelino de Sousa / Rodrigues, Tânia / Pereira, José Coord.(2013): Animação Sociocultural Gerontologia e
Geriatria - A Intervenção Social, Cultural e Educativa na Terceira Idade, Chaves, Intervenção.

Mapa IV - Práticas III: estágio de Inserção Profissional

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Práticas III: estágio de Inserção Profissional

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Practices III: Professional Insertion Internship

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Ciências da Educação (EA-ASC)

4.4.1.3. Duração:
Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
810

4.4.1.5. Horas de contacto:
(E:400; S:30: OT:30)

4.4.1.6. ECTS:
30

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Rui Miguel Diniz Marques da Fonte

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Maria Isabel Morais Barros Costa 
Marcelino Sousa Lopes
Armando Paulo Ferreira Loureiro
Rita Gisela Azevedo

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O estágio de animação sociocultural tem por finalidade proporcionar:
-práticas de animação sociocultural em contextos reais de trabalho
- a integração os conhecimentos adquiridos ao longo do curso;
-o desenvolvimento de capacidades de iniciativa, criatividade, autonomia, responsabilidade, bom relacionamento e
espírito crítico;
- a construção de uma perspectiva, fundamentada e pessoal, do contributo da animação sociocultural para o
desenvolvimento comunitário.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Sociocultural traineeship intends to facilitate:
-sociocultural practices in real working contexts;
-the integration of acquired knowledge along the course;
-skills development such as: initiative, creativity, autonomy, responsibility, good relationship and critical thinking;
-the construction of an individual perspective, both theoretical and practical, about the contribution of sociocultural
animation to community development.
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4.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos do estágio serão tratados por cada supervisor do estágio, tendo em consideração as especificidades de
cada aluno e de cada contexto, uma vez que os contextos de estágio são variados e distintos (associações, hospitais,
escolas, e outros). Contudo, alguns conteúdos são transversais, tais como:
- organização do contexto de animação sociocultural;
- observação, planificação, execução e avaliação;
-intervenção sociocultural, numa perspectiva de promoção da autonomia, cooperação, resolução de problemas e
envolvimento dos intervenientes.

4.4.5. Syllabus:
Syllabus are addressed by each supervisor according with each student and context specificities, given that there are
different traineeship contexts. However, there are some contents not to Forget, such as:
-context organization;
-observation, planning, implementation and evaluation;
-sociocultural intervention, in a perspective of autonomy promotion, cooperation, problem solving and intervenient
involvement.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Uma das características de qualquer estágio é a sua qualidade “não standard”, ou seja, a impossibilidade de prever
tudo o que se irá passar ao longo de cada estágio. Por isso, os objetivos propostos são, necessariamente,
generalistas, estando os conteúdos de cada estágio muito dependentes das especificidades de cada contexto e de
cada estagiário.
Assim, torna-se praticamente impossível prescrever tudo aquilo que será necessário para que os alunos venham a
alcançar as finalidades expressas, apenas indicar algumas regularidades e fases para o funcionamento do estágio:
Fase I - Observação e preparação de um projeto de animação específico para o contexto observado. 
Fase II - Implementação do projeto de animação
Fase III- Reflexão e avaliação finais (embora a reflexão e a avaliação devam ser contínuas ao longo do estágio)
O Estágio integra ainda uma componente de escrita reflexiva, materializada na escrita de um relatório de estágio.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
One of the main characteristics of any traineeship situation is its nonstandard quality. So, the referred objectives are
just general objectives and so, the specific objectives and syllabus of each traineeship are dependent of the specificity
of each context and student. For that reason, it is almost impossible to determine a priori everything that is necessary
to reach those goals, but, nonetheless, it is possible to indicate some regularities and phases:
-Phase I – Observation and preparation of a sociocultural project specific for the context;
-Phase II – Project implementation;
-Phase III – Reflection and evaluation (although reflection and evaluation must continuous along the traineeship).
It is also asked a written portfolio which must be theoretically and reflexively informed.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A formação ao longo do estágio decorre em contextos específicos de animação e recorrerá a metodologias específicas
para cada contexto. O estágio é supervisionado por uma equipa constituída pelo supervisor (da UTAD) e por um
orientador (da instituição onde decorre o estágio). As funções do supervisor d UTAD são:
- Servir de elo de ligação entre ambas as instituições formadoras.
- Colmatar eventuais debilidades teóricas
- Detectar e tentar resolver eventuais situações problemáticas.
- Colher uma perspectiva global do estágio
- Orientar e avaliar o trabalho escrito.
- Atribuir uma classificação final aos alunos
As funções do orientador são:
- Orientar os alunos na elaboração do projeto de animação sociocultural e das atividades em geral.
- Ajudar os alunos nas reflexões sobre o seu estágio.
- Colaborar com o supervisor na avaliação do estagiário.
É aconselhável que ocorram, entre os intervenientes, as reuniões necessárias para o bom funcionamento do estágio.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Lifelong stage takes place in specific contexts and animation draw on methodologies specific to each context. The
internship is supervised by a team consisting of the supervisor (the UTAD) and a supervisor (the institution where the
internship takes place). The functions of the supervisor d UTAD are:
- Serve as a link between the two educational institutions.
- Addressing any shortcomings theoretical
- Detect and try to resolve any problem situations.
- Taking a global view of the stage
- To guide and evaluate the written work.
- Assign a final grade students
The functions of the supervisor are:
- Instruct students in the preparation of the project and the sociocultural activities in general.
- To help students in their reflections about your internship.
- Cooperate with the supervisor in the evaluation of the trainee.
It is advisable that occur between the stakeholders, the meetings necessary for the proper functioning of the stage.
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4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O desenvolvimento do estágio de animação sociocultural está dependente, não apenas das qualidades do aluno
estagiário, mas também das capacidades de supervisão da equipa de supervisão. Isto é particularmente relevante
caso o estagiário demonstre algumas dificuldades de adaptação e de intervenção as quais poderão exigir intervenções
mais ajustadas às necessidades do estagiário, sem nunca perder de vista que o estagiário é o centro de todo o
processo e é ele que deve construir, ele próprio, a sua própria visão do que é a animação sociocultural.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The development of each sociocultural animation traineeship depends not only of the qualities of the student but also
of the supervision team. This is especially relevant if the student reveals any difficulties which may hinder some kind
of specific interventions, never forgetting that the student is the center of all the process and that it is the student that
must build, himself, its own perspective of sociocultural animation.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ander-Egg, Ezequiel. (2000): Metodología y Práctica de la Animación Sociocultural, Madrid, Editorial CCS. (edição
revista e aumentada).
Lopes, Marcelino (2006). Animação Sociocultural em Portugal. Chaves, Intervenção - Associação para a Promoção e
Divulgação Cultural.
Gillet, Jean-Claude. (1995): Animation et Animateurs, Paris, Editions L’Harmattan. 
Ventosa, Victor. (1992): Evaluación de la Animación Sociocultural. Guía de orientación para Animadores, Madrid,
Editorial Popular.

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) definidos para o ciclo de estudos:

Implementando os princípios de Bolonha, as metodologias de ensino utilizadas sofreram alterações significativas,
visando assegurar condições para um ensino mais centrado no estudante e na aquisição de competências, fazendo
com que os instrumentos de aprendizagem, comuns à maioria das unidades curriculares sejam: sessões de ensino de
natureza coletiva; reuniões de trabalho (sessões tutoriais) periódicas, de carácter mais informal e reservadas a um
número de alunos inferior ao que se espera nas sessões de natureza coletiva; realização de trabalhos de grupo e de
pequenos projetos, apresentados e discutidos, publicamente, em sala de aula; desenvolvimento individual de projetos
de investigação devidamente estruturados e sistematizados; realização de visitas de estudo, bem como a integração
de seminários e palestras; trabalhos de campo, estudo e avaliação de conhecimentos; utilização dos multimédia para
ensinar.

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study
programme:

Implementing the beginnings of Bolonha, the methodologies of teaching used suffered significant alterations aiming to
secure conditions for a teaching more centered in the student and in the acquisition of competences, doing with what
the instruments of apprenticeship, common to most of the unities curriculares are: sessions of teaching of collective
nature; meetings of work (sessions tutoriais) periodic, of character more informal and reserved to an inferior number
of pupils to which one waits in the sessions of collective nature; realization of works of group and of small projects,
presented and discussed, publicly, in classroom; individual development of projects of investigation properly
structured and systematized; realization of visits of study, as well as the integration of seminars and conversations;
works of field, study and evaluation of knowledges; use of the multiaverage to teach.

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

A contabilização do número de créditos ECTS estabelecidos para cada UC baseou-se no volume total de trabalho do
estudante (conceito de carga de esforço). Para se chegar ao resultado apresentado na proposta calculou-se o número
de horas de ensino teórico ou teórico-prático (contacto direto), seminários, estágios, investigações ou trabalho de
campo, orientação e trabalho/estudo pessoal — como consultas na biblioteca ou estudo em casa —, exames e outras
formas de avaliação. Deste modo, os ECTS exprimem a quantidade de trabalho que cada UC exige, relativamente ao
volume global de esforço necessário, para concluir com êxito esta mesma UC e a passagem de um ano de estudos.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
The contabilização of the number of credits ECTS established for each UC was based on the total volume of work of
the student (concept of load of effort). To approach to the result presented in the “ Proposal of Adaptation of the
Course of Degree course in Recreation, Leisure and Tourism ”, there was calculated the number of hours of theoretical
teaching or theoretician-expert (straight contact), seminars, traineeships, investigations or work of field, direction and
personal work / study — like consultations in the library or study at home—, examinations and other forms of
evaluation. In this way, the ECTS express the quantity of work what each UC demands, relatively to the global volume
of necessary effort, to conclude with result the same UC and the passage of one year for other, adding up all the UCs
done with use of a year of studies.

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de
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aprendizagem da unidade curricular:
Conforme estabelece o Regulamento Pedagógico da UTAD, o sistema privilegiada de avaliação é a avaliação contínua.
É um processo através do qual, em vários momentos distribuídos ao longo das horas de contacto previstas para a UC,
o docente recolhe informação e verifica a aprendizagem dos estudantes. Consideram-se modos preferenciais de
avaliação contínua testes, minitestes, temas de desenvolvimento, ensaios críticos ou seminários; trabalhos
individuais, trabalhos em grupo, trabalhos de campo, resolução de problemas práticos, estudos de caso ou outras
tarefas propostas e definidas na ficha de unidade curricular. 
O docente responsável pela UC estabelece no seu programa/na ficha da UC no início do semestre como avaliará os
objetivos de aprendizagem e respeita o que ficou combinado por escrito com os alunos. As reuniões e o contacto
regular com docentes e estudantes permitem à Direção de Curso de aferir sobre o cumprimento das regras definidas
para a avaliação.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
Conformable it establishes the Pedagogic Regulation of the UTAD, the system privileged of evaluation is the
continuous evaluation. It is a process through which, at several differentiated moments distributed along the hours of
contact predicted for the unity curricular, the teacher gathers information and checks the apprenticeship of the
students. There are considered main ways of continuous evaluation tests, minitests, subjects of development, critical
tests or seminars; individual written, oral or experimental works, works in group, works of field, resolution of practical
problems, case studies or other tasks proposed and defined in the token of unity curricular. The teacher responsible
shears UC establish in his program / in the token of the UC in the beginning of the semester as it will value the
objectives of apprenticeship and it respects what was combined in this way in writing with the pupils and what is
controlled by the Direction of Course.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas
(quando aplicável):

Como já foi dito, os estudantes são gradualmente preparados nas aulas para poderem fazer investigação científica
através do ensino teórico-prático. A parte prática pode ser treinada na própria sala de aulas, na biblioteca ou em casa.
Inicialmente (no 1º ano) o professor ainda está muito presente e acompanha de muito perto, por exemplo, o processo
da criação de textos científicos. Já no 3º ano os alunos estão estimulados a produzirem trabalho autónomo, dentro de
modelos bem delineados. À medida que se vão repetindo os fundamentos teóricos que possam garantir a elaboração
de um trabalho de investigação de qualidade, dá-se a oportunidade aos alunos e até estimula-se os mesmos no
sentido de trabalharem árdua e constantemente no seu trabalho de investigação, sempre podendo contar com o apoio
e orientação dos docentes. A direção de curso também organiza conferências e seminários para os alunos se
habituarem a estes ambientes, envolvendo-os também na organização dos mesmos.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
Since it was already said, the students are gradually preparations in the classrooms in order that theoretician-expert is
able to do scientific investigation through the teaching. The practical can be trained in the classroom itself, in the
library or at home. Initially (in the 1st year) the teacher is still very present and accompanies by much near, for
example, the process of the creation of scientific texts. Already in the 3rd year the pupils are stimulated producing
autonomous work, inside quite outlined models. While there are happening again the theoretical bases that could
guarantee the preparation of a work of quality investigation, give the opportunity to the pupils and it is even stimulated
same in the sense of they work strenuously and constantly in his work of investigation, being always able to dispose
of the support and direction of the teachers. The direction of course also organizes conferences and seminars in order
that the pupils are got used to these environments.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL n.º 74/2006, de 24 de março,com
a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto:

Este ciclo de estudo tem a duração de 3 anos, seis semestres, com 30 ECTS em cada semestre, perfazendo 180 ECTS
como créditos necessários à conclusão do ciclo de estudos, como previsto no quadro legal DL nº 74/2006 de 24 de
março com a redação do DL nº 65/2018, de 16 de Agosto. A licenciatura em Animação Sociocultural que agora
apresentamos tem estabelecido o plano de estudos em observância do perfil de diplomado em Animação
Sociocultural desejado. Estabeleceu-se um quadro de unidades curriculares, em áreas diferenciadas, que respeitam o
despacho reitoral que fixa em seis ECTS ou múltiplos de três o peso das UC. Os especialistas nacionais e
internacionais que se pronunciaram sobre o mesmo, as entidades que representam os Animadores Socioculturais, as
entidades parceiras com quem a UTAD possui protocolos para receber os nossos estudantes ajudaram a validar as
opções seguidas.

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or
9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018, of
August 16th:

This study cycle lasts 3 years, six semesters, with 30 ECTS each semester, making 180 ECTS as credits required to
complete the study cycle, as provided in legal framework DL No. 74/2006 of 24 March with DL No. 65/2018, of 16
August. The degree in Sociocultural Animation that we are now presenting has established the syllabus in compliance
with the desired Sociocultural Animation graduate profile. It was established a framework of curricular units, in
different areas, which respect the rectoral order that sets in six ECTS or multiples of three the weight of the UC. The
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national and international experts who spoke about it, the entities that represent the Sociocultural Animators, the
partner entities with whom UTAD has protocols to receive our students helped validate the options followed.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:

A grande estabilidade em relação ao corpo docente que participa nesta oferta educativa, bem como a ampla discussão
que tem havido ao longo dos anos na UTAD, nos vários órgãos de gestão da instituição, sobretudo a partir da
adequação dos ciclos de estudo em funcionamento a Bolonha, teve o mérito de conduzir os docentes a reflectirem de
forma mais aprofundada sobre a organização dos processos de ensino e aprendizagem, conservando a consciência
muito clara de que a organização está completamente centrada no esforço/trabalho do estudante. A determinação de
que 1 ECTS tem 27 horas e a identificação criteriosa das tipologias mais adequadas às UC, a par dos inquéritos
pedagógicos semestrais que os estudantes preenchem sobre o funcionamento das uc, concorreu para um cálculo
mais adequada do número de ECTS necessários à realização com sucesso das UC. Os docentes pronunciam-se nos
conselhos de departamento, nos Conselhos Pedagógico e Científico sobre a metodologia do cálculo de ECTS.

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the
curricular units:

The great stability in relation to the faculty participating in this educational offer, as well as the wide discussion that
has been over the years at UTAD, in the various management bodies of the institution, especially from the adequacy of
the study cycles in operation to Bologna , had the merit of leading the teachers to reflect more deeply on the
organization of teaching and learning processes, keeping a very clear awareness that the organization is completely
focused on the student effort / work. The determination that 1 ECTS has 27 hours and the careful identification of the
most appropriate typologies for the UC, together with the semester pedagogical surveys that students complete about
the functioning of the UC, led to a more appropriate calculation of the number of ECTS required to perform with UC
success. Faculty members speak at the departmental councils, the Pedagogical and Scientific Councils on the
methodology for calculating ECTS.

4.7. Observações

4.7. Observações:
O plano de estudos procura articular uma formação teórica sólida com uma formação prática igualmente sólida.
Assim, a par de uc de pendor teórico há um conjunto de uc cuja tipologia procura aproximar os estudantes de
diversos contextos de trabalho futuros (são exemplo deste tipo de uc as Praticas I, II e III), nas quais se conjugam
saberes teóricos e práticos.

4.7. Observations:
The syllabus seeks to articulate a solid theoretical formation with an equally solid practical formation. Thus, along with
a theoretical bias, there is a set of uc whose typology seeks to bring students closer to various future work contexts
(examples of this type of uc are Practices I, II and III), in which theoretical and practical knowledge are combined. .

5. Corpo Docente
5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
Marcelino Sousa Lopes

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /
Employment
regime

Informação/
Information

Timothy Leonard
Koehnen

Professor Associado
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Administração/Gestão 100 Ficha
submetida

Marcelino de Sousa
Lopes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Pedagogia Social / Animação

Sociocultural 100 Ficha
submetida

Maria Isabel Barros
Morais Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida
Rita Gisela Martins
de Azevedo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Artes 100 Ficha

submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/e82b9ba0-b480-36aa-e840-5d9c3a4b4bef
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/aaaa9847-e282-c7ab-7179-5d9c3a0a5cf8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/dd07bdf0-a7b3-57b8-0122-5d9c3a466368
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/278c254d-0411-bc41-95c1-5d9c3a3ce294
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António João
Barrigas Almeida
Pereira

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Investigação em Didácticas
Especiais/Didáctica da Expressão
Musical

15 Ficha
submetida

Joaquim José Jacinto
Escola

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida
Otília Monteiro
Fernandes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor PSICOLOGIA 100 Ficha

submetida
Isilda Teixeira
Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida

Ângela Maria
Gonçalves Cardoso

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Arte, Ciência e Tecnologia 100 Ficha
submetida

Armando Paulo
Ferreira Loureiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida
Susana de Fátima
Póvoa Alves Fontes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha

submetida

Ana Paula Rodrigues Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha

submetida
Maria José dos
Santos Cunha

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Humanas e

Sociais/Ciências da Educação 100 Ficha
submetida

Veronique Nelly Paul
Marie Joukes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Sociais 100 Ficha

submetida
Ana Paula dos
Santos Monteiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia Social 100 Ficha

submetida

Rui Miguel Diniz
Marques da Fonte

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências da Educação 60 Ficha
submetida

Humberto Miguel dos
Santos Martins

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Antropologia Social e Cultural 100 Ficha

submetida

Luzia Oca Gonzales Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor ANTROPOLOGIA 100 Ficha

submetida

Maria Luisa De
Castro Soares

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Literatura Portuguesa 100 Ficha
submetida

Alice Margarida
Martins Dos Santos
Simões

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Psicologia 100 Ficha
submetida

     1875  

<sem resposta>

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

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

5.4.1.1. Número total de docentes.
20

5.4.1.2. Número total de ETI.
18.75

5.4.2. Corpo docente próprio - Docentes do ciclo de estudos em tempo integral

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral.* / "Full time teaching staff” – number of
teaching staff with a full time link to the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº /
No.

Percentagem /
Percentage

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link
to the institution: 18 96

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/92fb7812-6651-e364-259c-5d9c55729714
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/af6595fb-28a6-dae8-4c60-5d9c55d2c9f3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/9931cd2d-e151-4eb7-3a39-5d9c5a23ce1b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/55f39722-4697-b4bf-809d-5d9c5a2586b4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/30d938d3-59fa-154e-27a2-5d9c5cec3d19
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/7d0bdd78-66fb-e5ed-4868-5d9c5cf1c79f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/8037b7a7-61c2-7c2d-9d46-5d9c5d79a5a4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/7863eaf3-477b-59c6-cc59-5d9c5de2d784
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/8e7e0b13-a51a-a36e-f302-5d9c63850b8d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/51b20035-6e37-1f16-88d3-5d9c63535432
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/dae40252-5e4d-b2aa-3ba0-5d9c693b67e2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/d7cf5263-f84d-ab6a-5f7e-5d9c69b792bc
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/8d007c46-7177-b2c8-5488-5d9c6e5a0a8b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/3c51881a-220a-d5ba-35ed-5d9c6ee3af98
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/97ddd3c8-46c6-a668-d527-5d9c6e89939a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/annexId/f2628f7d-ddcf-14bd-d2cd-5d9c717bb468
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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 holding a PhD (FTE): 18.75 100

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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 holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 20 106.66666666667 18.75

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais
do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional
capacity in the fundamental areas of the study programme

0 0 18.75

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

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

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

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Teaching staff of the study programme with a full time link to the institution for over 3 years 18 96 18.75

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 18.75

Pergunta 5.5. e 5.6.

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

O Despacho n.º 49/2015, publicado no DR, 2.ª série, n.º 23 de 3 de fevereiro de 2015, homologou uma alteração ao
Regulamento de avaliação de desempenho dos docentes da UTAD estabelecido previamente no Despacho n.º
17616/2011, publicado no D.R., 2.ª série, n.º 250 de 30 de dezembro de 2011. Em 16 março de 2016 foi apresentada ao C.
Académico, após audição dos representantes das Escolas e dos sindicatos do setor, para efeitos de aprovação, uma
segunda proposta de alteração o Regulamento de avaliação de desempenho dos docentes da UTAD publicado no D.R.,
2.ª série N.º 85 de 3 de maio de 2016. 
Este regulamento dá indicações precisas sobre as formas de avaliação a que o corpo docente da UTAD é sujeito nas
suas diferentes competências atribuídas. Esta avaliação é da responsabilidade das unidades orgânicas e os seus
resultados são aferidos a cada triénio.
Paralelamente com este procedimento, o corpo docente é anualmente avaliado pelos estudantes do CE, após
preenchimento de inquéritos.

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.

The Order no. 49/2015, published in the Diário da República (Official State Gazette), 2nd series , no. 23 of February 3rd
2015, approved an amendment on Assessment Regulation to the UTAD Teachers' Performance, previously established
in Order no. 17616/2011, published in Official State Gazette, 2nd series, no. 250 of December 30th 2011. On March 16th
2016 was presented to the Academic Council, after hearing the representatives of the Schools and trade unions in the
sector, for the purposes of approval, a second amendment to the Assessment Regulation to the UTAD Teachers'
Performance publ ished in the Official State Gazette, 2nd series no. 85 of May 3rd 2016. This regulation gives precise
indications about the forms of which UTAD faculty is subject in its different attributions. This evaluation is the
responsibility of the organic units and their results are measured every three years.
In parallel with this procedure, the academic teaching staff is evaluated annually by the students.

5.6. Observações:
A UTAD tem realizado a avaliação dos docentes desde 2004, tendo os docentes envolvidos na lecionação das uc que
compõem o quadro docente deste ciclo de estudos sido submetidos a processos de avaliação em cinco ciclos. A
estabilidade do corpo docente, a ligação a centros de investigação reconhecidos pela FCT, a participação em redes
mais alargadas de investigação, a colaboração conjunta em reuniões cientificas de cariz nacional ou internacional, a
preocupação de produção científica em estreita ligação à leccionação tem ajudado a melhorar a qualidade dos
resultados da avaliação do desempenho dos docentes. A existência de uma área de especialização em Animação
Sociocultural no mestrado em Ciências da Educação, e seminários de especialização no 3º Ciclo em Ciências da
Educação têm permitido consolidar a área e ajudar os docentes na sua avaliação.
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As recentes alterações ao regime de avaliação do desempenho dos docentes, a ser aplicado ao atual ciclo de
avaliação (2019-2021), pelo aumento de exigência que traz, conduzirá à atualização dos docentes da UTAD. O projeto
de formação docente da Unorte desempenha um importante papel no quadro da atualização.

5.6. Observations:
The UTAD has been conducting teacher evaluation since 2004, and the teachers involved in teaching the UCs that
make up the teaching staff of this study cycle have been subjected to five-cycle evaluation processes. The stability of
the faculty, the link to FCT-recognized research centers, participation in wider research networks, joint collaboration in
national or international scientific meetings, the concern for scientific production in close connection with teaching
has helped to improve the quality of teacher performance assessment results. The existence of a specialization area in
Sociocultural Animation in the Master in Educational Sciences, and specialization seminars in the 3rd Cycle in
Educational Sciences have allowed to consolidate the area and help the teachers in their evaluation.
The recent changes to the teacher performance evaluation regime, to be applied to the current evaluation cycle (2019-
2021), due to the increased demands it brings, will lead to the updating of UTAD's teachers. Unorte's teacher education
project plays an important role in the framework of the update.

6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

Há três funcionários alocados ao CE com 25%, 10% e 5% do tempo total de dedicação. Dois são licenciados.

Os funcionários são avaliados em conformidade com o SIADAP, sendo definidos os objetivos no início de cada ano.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
There are three staff members allocated to the SC with 25%, 10% and 5% of total dedication time. Two of them are
graduated.

The nonteaching
staff members are assessed in accordance with the SIADAP, and the objectives are set at the
beginning of each year.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Dois funcionários licenciados dos 3 alocados parcialmente ao CE. 
O terceiro tem o ensino secundário completo.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Two graduated employees out of the 3 allocated partially to the SC.
The third has completed secondary education.

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

A avaliação de desempenho do pessoal não docente é efetuada no âmbito do SIADAP, assumindo um papel central
os resultados obtidos em relação aos objetivos fixados, que devem ser medidos mediante indicadores.
A formação do pessoal não docente é efetuada através da frequência de cursos de formação profissional. O Plano
de Formação aprovado prevê que cada trabalhador frequente 2 ações por ano. A formação realizada deu-se
maioritariamente, em horário laboral, em regime presencial e facultada por uma entidade competente nas instalações
da UTAD.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal
development 

Performance evaluation of non-teaching staff is made under the SIADAP, assuming a central role in the results
achieved against objectives set, which should be measured by indicators.
Non-teaching staff are trained by attending vocational training courses. The plan Approved Training Program provides
that each worker attends 2 actions per year. The training carried out took place mostly, during working hours, on-site
and provided by a competent entity in the premises of UTAD.

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

Salas de Aula, Sala de Informática I (laboratório de estatística), Sala de Informática II (edição de recursos multimedia);
Auditório, Reprografia; Centro de Recursos de Ensino e Aprendizagem; Salas de aula específicas destinadas à área



10/16/2019 NCE/19/1900232 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f2007cb6-13ff-90c7-7ee6-5d971eb46e1e&formId=dcc74384-1cae-0765-5ae6-… 90/97

das expressões (Dramática, plástica, musical, ginásio) Gabinetes (docentes); Bar;

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):

Classrooms, Computer Room I (statistical laboratory), Computer Room II (edition of multimedia resources);
Auditorium, Reprographics; Resource Center for Teaching and Learning; specific classrooms for the area of   
expressions (dramatic, plastic, musical, gym), Cabinets (teachers); Pub

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TIC):

Computadores 100
Projectores multim édia 10
Reptroprojectores 20
Quadros interactivos 2
Telas de projecção 12
Vídeo-televisão 1
Colunas de som 1
Impressoras 3
Fotocopiadoras 3
Câmara fotográfic a digital 10
Câmaras de Vídeo HD 2
Câmaras de Vídeo 10
Scanner 8
Instrumentos musicais (pianos e instrumental orff)

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
Multimedia Projectors 10
Reapprojectors 20
Interactive Whitebo ards 2
Projection screens 12
Video-TV 1
Speakers 1
Printers 3
Photocopie rs 3
Digital Still Cam era 10
HD Camcorders 2
Camcorders 10
Scanner 8
Musical instruments (pianos and orff instruments)

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
8.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
atividade científica

8.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade
científica / Research centre(s) in the area of the study programme where teaching staff develops its scientific activity

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação (FCT)
/ Classification FCT IES / HEI N.º de docentes do CE integrados / Number of

study programme teaching staff integrated
Observações /
Observations

Centro de Investigação e
Intervenção Educativas Excelente Universidade

do Porto 4 Sem
observações

Centro de Estudos
Transdisciplinares para o
Desenvolvimento

Muito Bom UTAD 5 Sem
observações

Instituto de Filosofia Muito Bom Universidade
do Porto 1 Sem

observações
Centro de Estudos Clássicos e
Humanísticos - CECH Muito Bom Universidade

de Coimbra 1 Sem
observações

Centro de Investigação em Ciências
e Tecnologias das Artes (CITAR), Bom

Universidade
Católica -
Porto

1 Sem
observações

Centro de Estudos em Letras (CEL) Bom UTAD 1 Sem
observações

Centro Estudos de Teatro - FLUL Bom Universidade
de Lisboa 1 Sem

observações
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Pergunta 8.2. a 8.4.

8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação
internacional com revisão por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937
8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento
tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937
8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas,
tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos. 

Alguns Projetos:
- “Reintroduction Upon Rural Agricultural Lands of Innovative Training for Entrepreneurs on Return”, aprovado e
financiado pela European Commission – Programme LIFELONG LEARNING PROGRAMME; Sub-programme
LEONARDO DA VINCI; Action LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation – (Form id: F523D515). Duração do projeto:
2012-2014. 

- “Eduplaces-Locais Educadores: Práticas, Vozes e Percursos de Educação Inclusiva“, aprovado e financiado pela FCT
(Refª PTDC/MHC-CED/3775/2014). Duração do projeto: 2016-30 de novembro, 2019. 

- “GROW:UP - Crescer em Regiões de Fronteira em Portugal: Jovens, Percursos Educativos e Agendas”. Financiado
pela FCT (PTDC/CED-EDG/29943/2017). Duração: 2018-2021.

-“Programa de educação de jovens e adultos e desenvolvimento local”. Aprovado pelo Ministério da Educação
Brasileiro, através do Edital PROEXT 2016 nº 01/2016 Programa de Extensão Universitária MEC/ SESu – Linha Temática
nº 1: Educação. Subtema: Educação de Jovens e Adultos/Brasil. Instituição Promotora: IFES - INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO/Brasil. Duração: fevereiro de 2016 a Dezembro de
2019.

- projeto Erasmus+ CultRural (2019-2021)

-projeto DOUROTUR – Turismo e Inovação tecnológica no Douro (NORTE2020 – Programas ICDT; n.º da operação
NORTE-01-0145-FEDER-000014) (2015-2019)

Algumas Parcerias:
- acordo de Cooperação Internacional Técnico-Científico celebrado entre UTAD e IFES (Instituto Federal do Espírito
Santo)/Brasil, em 2016, no âmbito do qual se têm realizado projetos e produções científicas no campo da educação de
adultos, animação comunitária e social.

- Acordo de cooperação entre a UTAD, a Universidade de Campinas e a Universidade Federal de São Carlos, no âmbito
do qual se tem realizado, por exemplo, os Seminários Luso-Brasileiros de educação de adultos e de educação social.

- Participação na Rede Iberoamericana de Animação Sociocultural

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural
and artistic activities developed in the area of the study programme. 

Some Projects:
- “Reintroduction Upon Rural Agricultural Lands of Innovative Training for Entrepreneurs on Return”, aprovado e
financiado pela European Commission – Programme LIFELONG LEARNING PROGRAMME; Sub-programme
LEONARDO DA VINCI; Action LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation – (Form id: F523D515). Duração do projeto:
2012-2014.

- “Eduplaces-Local Educators: Practices, Voices and Inclusive Education Paths”, approved and funded by FCT (Ref
PTDC / MHC-CED / 3775/2014). Duration of the project: 2016-30 November, 2019

- “GROW: UP - Growing in Border Regions in Portugal: Youth, Educational Paths and Agendas”. Funded by the FCT
(PTDC / CED-EDG / 29943/2017). Duration: 2018-2021.

- Youth and Adult Education and Local Development Program”. Approved by the Brazilian Ministry of Education,
through the PROEXT 2016 No. 01/2016 Notice of University Extension Program MEC / SESu - Thematic Line No. 1:
Education. Subtheme: Youth and Adult Education / Brazil. Promoting Institution: IFES - FEDERAL INSTITUTE OF
EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE HOLY SPIRIT / Brazil. Duration: February 2016 to December 2019.
- Erasmus + CultRural project (2019-2021)

- DOUROTUR project - Tourism and technological innovation in the Douro (NORTE2020 - ICDT programs; operation no.
NORTE-01-0145-FEDER-000014) (2015-2019)

Some Partnerships:
- International Technical-Scientific Cooperation Agreement signed between UTAD and IFES (Federal Institute of
Espírito Santo) / Brazil, in 2016, under which scientific projects and productions have been carried out in the field of
adult education, community and social animation.

- Cooperation agreement between UTAD, the University of Campinas and the Federal University of São Carlos, under
which, for example, the Luso-Brazilian Seminars of adult education and social education have been held.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937
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- Participation in the Iberoamerican Network of Sociocultural Animation

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

Os diferentes âmbitos da Animação Sociocultural, no campo social, cultural e educativo, permitem que os graduados
na área consigam uma rápida inserção no mercado de trabalho, respondendo às necessidades de um tecido
institucional que vive em constante procura de profissionais com capacidade de resposta ao diversos desafios de uma
sociedade em constante mudança. Os dados de Institutos de Emprego e Formação Profissional, da Direção Geral de
Estatística da Educação e Ciência e organizações similares confirmam isso mesmo. As competências, habilidades,
metodologias e conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação distinguem o Animador Sociocultural de outros
profissionais da área, conseguindo assim para ocupar um lugar em equipas multidisciplinares nas diferentes
entidades, dos diferentes sectores de atividade, que dão resposta aos apelos do desenvolvimento pessoal e social do
indivíduo como agente ativo da sua própria evolução e transformação social.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
The different areas of Sociocultural Animation, in the social, cultural and educational field, allow graduates in the area
to get a quick insertion in the labor market, responding to the needs of an institutional fabric that lives in constant
search of professionals with responsiveness to diverse challenges of a constantly changing society. Data from
Employment and Vocational Training Institutes, of the Directorate General for Education and Science Statistics and
similar organizations confirm this. The competences, skills, methodologies and knowledge acquired throughout his
training distinguish the Sociocultural Animator from other professionals in the area, thus being able to occupy a place
in multidisciplinary teams in different entities, from different sectors of activity, which respond to the calls of
development. personal and social life of the individual as an active agent of his own social evolution.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Apesar de situados num território de baixa densidade, estamos situados numa região com características singulares,
que atraem o estudante na medida em que permitem que o mesmo tenha acesso cultural diversificado e encontre
respostas de âmbito social que vão ao encontro das suas necessidades. O sector educativo acompanha esta realidade
e tem-se verificado uma evolução bastante positiva no número de candidatos aos diferentes Ciclos de Estudos em
áreas similares, esgotando todas as vagas, o que revela que a UTAD atrai os estudantes, nomeadamente a formação
na área da Animação Sociocultural. As vantagens, em relação a entidades similares, é o facto de a UTAD ser a única
Universidade com este Ciclo de Estudos e existir uma capacidade de colocar os alunos numa Rede de Estágios, com
base numa Rede de orientadores Cooperantes sustentada e também numa relação salutar com Universidades
estrangeiras, designadamente espanholas, francesas e do Brasil.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
Although located in a low density territory, we are located in a region with unique characteristics that attract the
student to the extent that they allow them to have diverse cultural access and find social answers that meet their
needs. The education sector follows this reality and there has been a very positive evolution in the number of
candidates for different study cycles in similar areas, depleting all vacancies, which reveals that UTAD attracts
students, namely the formation in the area of   Animation. Sociocultural. The advantages over similar entities is that
UTAD is the only University with this Cycle of Studies and there is an ability to place students in a Internship Network,
based on a sustained Cooperative Guidance Network and also in a healthy relationship. with foreign universities,
namely Spanish, French and Brazilian.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Está prevista a constituição de parcerias com entidades que leccionam ciclos de estudos similares na região, mas
também outros ciclos de estudos de níveis 4 e 5, de forma a estabelecer uma rede institucional que permite um olhar
atento à realidade e uma resposta eficaz e eficiente dentro do quadro de necessidades e potencialidade de uma
economia de mercado relacionado com a Animação Sociocultural. O caminho que se pretende traçar é singular,
autónomo, capaz, competente e apto a dar a melhor resposta formativa. Para tal, reconhecemos a necessidade de
permanente diálogo com outras entidades, para vincar as diferenças e similitudes que nos assegurem a oferta de uma
formação adequada e competente.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
Partnerships are set up with entities that teach similar study cycles in the region, as well as other level 4 and 5 study
cycles, in order to establish an institutional network that allows a close look at reality and an effective and efficient
response within of the needs and potentiality of a market economy related to Sociocultural Animation. The path to be
traced is unique, autonomous, capable, competent and able to give the best formative response. To this end, we
recognize the need for ongoing dialogue with other entities, in order to make clear the differences and similarities that
ensure us the provision of appropriate and competent training.



10/16/2019 NCE/19/1900232 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=f2007cb6-13ff-90c7-7ee6-5d971eb46e1e&formId=dcc74384-1cae-0765-5ae6-… 93/97

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
duração e estrutura semelhantes à proposta: 

Portugal herdeiro da matriz francófona apresenta similitude com os seguintes planos de estudos: Modelo formativo
Francês onde a formação de Animação Sociocultural e apresentada como DUT (Diploma Universitário de Tecnologia).
É ministrada em Universidades públicas e privadas. 
Modelo formativo Espanhol, pese o facto de a Animação Sociocultural estar integrada na Educação Social importa
reconhecer a influência histórica do modelo Francês expresso numa formação direcionada para um curso de
especialização no domínio da Animação Sociocultural enquadrado num bloco generalista de Educação Social e onde
os planos de estudo são inspirados na corrente francófona. 
Na Bélgica é uma Licenciatura. Título universitário. Apresenta uma duração de 3 anos e, em termos de conteúdos,
trata-se de uma formação assente em módulos teóricos e estágios práticos, apresentando como perfil profissional a
configuração: Animador Sociocultural para exercer funções em grupos, instituições e na comunidade.

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European
Higher Education Area:

Portugal heir to the francophone matrix presents similarity with the following curricula: French formative model where
the formation of Sociocultural Animation and presented as DUT (University Diploma of Technology. It is taught in
public and private Universities. 
Spanish formative model, despite the fact that Sociocultural Animation Being integrated in Social Education is
important to recognize the historical influence of the French model expressed in a training directed to a specialization
course in the field of Sociocultural Animation framed in a generalist block of Social Education and where the study
plans are inspired by the French-speaking current. 
In Belgium this degree is a Degree, it is a university degree. It has a duration of 3 years and, in terms of content, it is a
training based on theoretical modules and practical internships, presenting as professional profile the configuration:
Sociocultural Animator to perform functions in groups, inst. and in the community.

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior:

Apresentam alguns elementos estruturais comuns, como a repartição em cursos teóricos e estágios práticos ou o
escalonamento de matérias nucleares à volta das seguintes matérias: ciências sociais, psicologia, dinâmica de
grupos, técnicas de animação, legislação social, estudo da comunidade, concepção, gestão e avaliação de projectos.
Assiste-se, igualmente, a um certa tensão entre a procura de uma formação polivalente e generalista e uma formação
de animadores cada vez mais especializados para intervir em situações, meios e destinatários específicos.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in
the European Higher Education Area:

They present some common structural elements, such as the breakdown of theoretical courses and practical
internships or the scaling of core subjects around the following subjects: social science, psychology, group dynamics,
animation techniques, social legislation, community study, design, management and project evaluation. There is also a
certain tension between the search for multipurpose and generalist training and the formation of increasingly
specialized animators to intervene in specific situations, means and recipients.

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Várias Instituições parceiras da UTAD - anexa-se modelo de protocolo e lista das entidades

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Várias Instituições parceiras da UTAD - anexa-se modelo de protocolo e lista das entidades

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
11.1.2._Protocolo-de-Cooperação-UTAD - parceiros-compactado.pdf

11.2. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação
dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

11.2._Plano de distribuição-compactado.pdf

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios
e/ou formação em serviço.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/questionId/41d3607c-1bc0-64df-e99b-5d6d01332280/annexId/3a9e5614-b0a6-4af0-ce71-5d9b6f3640d1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/questionId/41e3bd8d-8b55-f98d-8d2b-5d6d0118c42f
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11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação
em serviço:

O acompanhamento efetivo dos estudantes em estágio é feito pelos docentes a quem está atribuída a UC Prática III -
Estágio de Inserção Profissional.
Para além disso todos os protocolos de cooperação estabelecidos com as diferentes entidades onde os estudantes
estagiam são regulamentados pela Vice-Reitoria para o Ensino, mais especificamente pelo Gabinete de Apoio à
Inserção na Vida Ativa.

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
The effective monitoring of the internship students is done by the teachers assigned to the UC Practice III -
Professional Insertion Internship.
In addition, all cooperation protocols established with the different entities where students are interns are regulated by
the Vice Rectorate for Education, more specifically by the Active Life Insertion Support Office.

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1_Critérios_seleção_e_avaliação_orientadores_cooperantes_Estágio-compactado.pdf

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study
programmes with in-service training mandatory by law)

Nome / Name Instituição ou estabelecimento a que
pertence / Institution

Categoria
Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional
(1)/ Professional
qualifications (1)

Nº de anos de
serviço / Nº of
working years

Ana Catarina de
Andrade Alves

ARCA – Associação Recreativa e Cultural
de Arco de Baúlhe Diretora Técnica Licenciada em Serviço Social 12

Licínio Pereira Agrup. Escolas Diogo Cão Diretor Mestrado em Ciências da
Educação 35

Manuel Lima Agrupamento de Escolas Alexandre
Herculano Diretor Licenciado em História 27

Fátima Maria Figueira
Pinto

Associação 31 – Infantário e Lar de Vila
Real Diretora Técnica Licenciada em Ed. de

Infância 32

Daniela Filipa Alves
Teixeira Cardoso Associação Animodia Presidente da

Direção
Licenciada em Animação
Sociocultural 6

Jorge Faustino Associação de Paralisia Cerebral de Vila
Real Diretor Engenharia Ambiental 29

Ricardo Miranda De
Sousa

Associação de Solidariedade Social Via
Nova

Presidente da
Direção Licenciado em Direito 17

Hermínio Botelho Centro Cultural Regional Vila Real Presidente da
Direção

Doutoramento em Eng.
Florestal 36

Maria do Carmo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e
Alto Douro, EPE

Educadora de
Infância

Licenciada em Educação de
Infância 32

Sofia Lopes Centro Social Abobeleira – Valdanta,
I.P.S.S. Diretora Técnica Licenciatura Serviço Social 5

António Paulo
Rodrigues

Centro Social Paroquial Padre Sebastião
Esteves Diretor Licenciado em Teologia 33

Ana Cristina Caramelo Centro Social e Paroquial de Santo
António, IPSS Diretora Técnica Mestrado em Serviço Social 13

Sílvia Machado
Comunidade Terapêutica: Projeto Homem
de Vila Real – Cáritas Diocesana de Vila
Real

Diretora Técnica Licenciada em Serviço Social 16

Maria Celeste Sales
Moimenta de Carvalho
Martins

Estabelecimento Prisional de Vila Real Diretora Licenciada em Direito 28

Manuel António Moreira
Teixeira Fundação Santo António Diretor Licenciado em Teologia 36

Ana Miranda Grupo Recreativo Cultural, Desportivo e
Social de Favaios

Animadora
Sociocultural

Licenciada em Animação
Sociocultural 12

Diana Nóbrega Lar da Imaculada Conceição Diretora Técnico Licenciado em Serviço Social 16
José Miguel Ferreira
Correia de Matos Município de Vila Real Diretor de

SecçãoTurismo Mestrado em Turismo 14

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/dcc74384-1cae-0765-5ae6-5d9b6f937937/questionId/4207d5f9-a769-00c9-58e0-5d6d0118866f
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José Meireles Museu de Vila Real Diretor do Museu Licenciado em Engenharia
Civil

25

Ana Paula Ribeiro José
Cardoso Nuclisol Jean Piaget de Vila Real Diretora Licenciada em Ed. Infância 29

Raquel Amaro Projeto + Social – Cáritas Diocesana de
Vila Real Diretora de Projeto Licenciada em Educação

Social 28

João Manuel Gouveia
de Costa Santa Casa da Misericórdia de Alijó Provedor Licenciado Engenharia Civil 32

José Joaquim Dias
Gomes Santa Casa de Misericórdia de Vila Real Provedor Licenciado em Teologia 37

David Carvalho Teatro Filandorra Diretor artístico Licenciado em Teatro 35

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

Corpo docente academicamente qualificado e especializado na(s) área(s) fundamental(ais);
Os membros do corpo docente (em tempo integral ou parcial) têm a competência académica e experiência de ensino
adequadas aos objetivos do ciclo de estudos;
Todos os docentes são doutorados, têm uma ligação estável com a instituição e estão associados a UC relacionadas
com a sua formação académica e experiência de ensino e investigação;
Existem Centro(s) de Investigação reconhecido(s), na área científica do ciclo de estudos onde os docentes
desenvolvam a sua atividade;
A continuidade da área de especialização em Animação Sociocultural no mestrado e no doutoramento em Ciências da
Educação oferecido pela instituição.
Colaboração efetiva e significativa com instituições públicas e privadas da região.
Colaboração efetiva intra-institucional realizada no âmbito de outros ciclos de estudos (UC`s partilhadas...).
O 1º ciclo em Animação Sociocultural é um curso de banda larga que pretende preparar os alunos para prosseguir
estudos (mestrado) ou ingressar no mercado de trabalho, que exige um perfil profissional denominado Animador
Sociocultural.
O plano de estudos do curso menciona objetivos e competências que respeitam e reforçam o espírito de Bolonha.
Os objetivos e as competências gerais do curso estão articulados e são coerentes com o perfil de formação desejado
para a área e profissional a formar.
Objetivos do curso estão em conformidade com a missão e estratégia formativa e científica da UTAD.

12.1. Strengths:
Teaching staff academically qualified and specialized in the fundamental knowledge areas;
Faculty members (full-time or part-time) have academic competence and teaching experience the objectives of the
study cycle.
All teachers are PhDs, have a stable link with the institution and are associated with UC
related to their academic background and teaching/research experience;
There are Research Center (s) recognized in the scientific area o f the cycle of studies where teachers develop their
activity;
The continuity of the area of specialization in Sociocultural Animation in the Master in education sciences and in the
PhD in Educational Sciences offered by the institution.
Effective and meaningful collaboration with public and private institutions in the region;
Intra-institutional effective collaboration is carried out in the scope of other courses (shared UC`s...).
The 1st cycle in Sociocultural Animation course is a broadband prepares students for further education (master's) or
enter the labor market, which requires a professional profile called Sociocultural Animator.
The course syllabus mentions objectives and competencies that respect and reinforce the spirit of Bologna. The
objectives and general skills of the course are articulated and are consistent with the training profile for the desired
area and professional training.
Course objectives are in line with the mission and strategy of UTAD.

12.2. Pontos fracos:

Apesar de existir uma forte colaboração com diversas entidades parceiras, ainda existe um certo desconhecimento
que algumas entidades sobre as potencialidades oferecidas pela Animação Sociocultural.

Localização geográfica longe dos grandes centros urbanos e de emprego.

12.2. Weaknesses:

Although there is a strong collaboration with several partner entities, there is still some lack of knowledge about the
potential offered by Sociocultural Animation.

Geographical location away from major urban centers and employment.
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12.3. Oportunidades:
A Reitoria , a Escola de Ciências Humanas e Sociais e o Departamento de Educação e Psicologia consideram a
Animação Sociocultural como eixo formativo estratégico em relação ao futuro e ao desenvolvimento, nas suas
diferentes áreas, da região, numa intervenção nos domínios do social, cultural e educativo.

Relevância desta área de formação, torna imprescindível a sua consolidação, nomeadamente através do alargamento
da oferta ao nível da formação de 2º e 3º ciclo, eventualmente em parceria com outra(s) instituição(ões), de forma a
permitir a oferta de um programa completo de formação nesta área do conhecimento científico.

12.3. Opportunities:
The Rectory, the School of Human and Social Sciences and the Department of Education and Psychology consider
Animação Sociocultural Sociocultural as a strategic formative axis in relation to the future and the development, in
their different areas, of the region, in an intervention in the social, cultural and cultural fields. educational.

Paying attention to the relevance of this area of formation, it is our understanding what same institution must be
consolidated, namely through the enlargement of the offer at the level of the formation of 2nd and 3rd cycle, eventually
in partnership with other one (s) (ões), in the form to allow the offer of a complete program of formation in this area of
the scientific knowledge.

12.4. Constrangimentos:
Restrições orçamentais severas impostas pelo governo da República impedem o desenvolvimento de ações que
possam conduzir a um cumprimento mais adequado da missão e dos objetivos do curso.
Provável continuação da política governamental de contenção relativamente ao investimento no ensino superior
público. As tendências demográficas (taxa de natalidade em decréscimo) afetam com severidade a região onde a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está inserida e impedem o aumento do número de alunos no curso e
assim a concretização e missão dos objetivos em benefício da região.

12.4. Threats:
Severe budget constraints imposed by the government of the Republic hinder the development of actions that could
lead to better compliance with the mission and goals of the course.
Likely continuation of the government policy of containment of the investment in public higher education.
Demographic trends (declining birth rate) severely affect the region where the University of Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD) is inserted and prevent the increasing number of students in the course and thus the achievement of the
goals and mission for the benefit of region.

12.5. Conclusões:
O curso enquadra -se na missão e objetivos da UTAD, da Escola de Ciências Humanas e Sociais e do Departamento
de Educação e Psicologia. Destacamos alguns pontos:

- Apresenta um corpo docente com vínculo laboral à UTAD estável (exclusividade).

- Corpo docente altamente qualificado, todos os docentes indicados possuem o grau de doutor, especializado nas
áreas de lecionação; integrado em centros de investigação externos, alguns com pólos na UTAD, de grande prestígio,
o que alarga as possibilidades de colaboração interinstitucional; envolvido em projetos de investigação nacionais e
internacionais e de extensão; com produção científica (artigos, livros, etc.) na área das Ciências da Educação e das
Ciências Sociais apreciável.

- Possibilidade de dar continuidades aos estudos nos 2º e 3º ciclos de Estudos em Ciências da Educação

- Pessoal não docente afeto ao curso é qualificado

- A UTAD possui excelentes recursos que garantem uma oferta educativa de qualidade. Tem infraestruturas que
proporcionam condições para a existência de um bom ambiente de trabalho: salas de aula bem equipadas, salas de
informática, equipamentos desportivos, laboratórios de investigação, laboratório de tecnologia educativa, Centro
de Recursos de Ensino e Aprendizagem, boas infraestruturas tecnológicas (internet, wifi, videoconferência),
Biblioteca Central (biblioteca de conhecimento online, b-on, repositório institucional!)

- Colaboração efetiva e significativa com instituições da região

- Colaboração efetiva intra-institucional (UC’s partilhadas...).

Concluímos defendendo que a Licenciatura em Animação Sociocultural contribuirá para uma pedagogia da
participação, no sentido de tornar as pessoas autónomas e estimular o seu desenvolvimento social, cultural e
educativo, à volta de projetos de Animação Sociocultural.
Defendemos um perfil de Animador Sociocultural aberto ao pulsar do presente e do futuro, no sentido de intervir na
comunidade, de uma forma ativa e sustentável.
Defendemos um perfil formativo de Animador Sociocultural capaz de intervir aos desafios, quer atuais, quer
emergentes numa sociedade cada vez mais em constante mutação.
A Licenciatura em Animação Sociocultural contribuirá para dar ânimo, sentido, alento, vida a estruturas,
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nomeadamente: IPSS's, Centros Culturais, Associações, Hospitais, Empresas, Bibliotecas, Museus, Autarquias,
Escolas e todas as entidades comprometidas com o desenvolvimento pessoas e social das pessoas.

12.5. Conclusions:
The course is part of the mission and objectives of UTAD, the School of Human and Social Sciences and the
Department of Education and Psychology. We highlight some points:

- It presents a teaching staff with a job link to the stable UTAD (exclusivity)

- Highly qualified teaching staff, all the professors indicated have the degree of doctor, specialized in the areas of
teaching; integrated in external research centers, some with poles in the UTAD, of great prestige, which extends the
possibilities of interinstitutional collaboration; involved in research and extension projects; with scientific production
(articles, books, etc.) in the field of appreciable Education Sciences; often involved in updating and professional
valuation actions.

- non-teaching staff assigned to the course is qualified

- UTAD has excellent resources that guarantee a quality educational offer. It has infrastructures that
conditions for a good working environment: well-equipped classrooms, computers, sports equipment, research
laboratories, educational techno logy laboratory, Center of teaching and learning resources, good technological
infrastructures (internet, wifi, videoconference!), Central Library (online knowledge library, b-on, institutional
repository!).

- Effective and meaningful collaboration with institutions in the region.

- Effective intra-institutional collaboration carried out within other stud y cycles.

We conclude by arguing that the Degree in Sociocultural Animation will contribute to a pedagogy of participation, in
making people autonomous and stimulating their social, cultural and educational development, around Animação
Sociocultural's projects.
We defend a profile of Sociocultural Animator open to the pulse of the present and the future, in order to intervene in
the community, in an active and sustainable way.
We defend a formative profile of a Sociocultural Animator capable of intervening in the challenges, both current and
emerging, in an ever-changing society.
The Degree in Sociocultural Animation will help to encourage, life to structures, namely: IPSS's, Cultural Centers,
Associations, Hospitals, Companies, Libraries, Museums, Municipalities, Schools and all entities committed to the
people and social development of people.


