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Fernando Manuel Gomes Remião – Pró-Reitor para a Inovação Pedagógica e Desporto  
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Comissão organizadora 
 
Pró-Reitoria Inovação Pedagógica e Desporto 
Ilda Ginja 
inovped@reit.up.pt 
 
Informações mais detalhadas em http://inovacaopedagogica.up.pt/ 

http://inovacaopedagogica.up.pt/
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O “WORKSHOP ANUAL DE INOVAÇÃO E PARTILHA PEDAGÓGICA DA U.PORTO” tem por 

objetivo apresentar palestras de interesse na formação pedagógica, divulgar práticas ou 

experiências educativas de excelência aplicadas na U.Porto e encorajar candidaturas ao “Prémio 

de Excelência Pedagógica”. 

O “PRÉMIO DE EXCELÊNCIA PEDAGÓGICA DA U.PORTO” é um galardão criado com o objetivo 

de distinguir a excelência e inovação pedagógica dos docentes da instituição, e de contribuir para 

a melhoria contínua da qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem aplicados na 

Universidade. O Júri do Prémio (Comissão Científica do Workshop) é constituído por docentes da 

U.Porto nomeados anualmente por despacho reitoral. O prémio, no valor pecuniário de 5.000€, é 

entregue na cerimónia comemorativa do Dia da Universidade do Porto. 

As candidaturas ao prémio, a serem submetidas por correio eletrónico (premio.ep@reit.up.pt) 

entre 28 de janeiro e 12 de fevereiro, compreendem um trabalho de reflexão pedagógica 

acompanhado do curriculum vitae resumido do docente ou grupo de docentes. 

O Júri do Prémio de Excelência Pedagógica da U.Porto, reunido a 18 de janeiro de 2016, decidiu 

que todos os trabalhos de reflexão pedagógica devem incluir os aspetos descritos na alínea c) do 

nº 2 do artigo 6º do regulamento do prémio. Para além disso, este documento deverá ser 

apresentado como: 

 Documento de reflexão que não exceda 30.000 caracteres, espaços incluídos (exceto 

tabelas que sejam remetidas para o fim do trabalho e outros anexos); 

ou 

 Artigo, segundo as orientações de submissão da Revista ESC: Educação, Sociedade e 

Culturas. 

Mais informações em: http://inovacaopedagogica.up.pt/  

mailto:premio.ep@reit.up.pt
https://drive.google.com/file/d/0Bz2jU-CQt8y3WXVOajdnS3RhdUU/view?usp=sharing
http://www.fpce.up.pt/ciie/?q=publication/revista-educa%C3%A7%C3%A3o-sociedade-culturas/page/revista-esc-educa%C3%A7%C3%A3o-sociedade-culturas
http://www.fpce.up.pt/ciie/?q=publication/revista-educa%C3%A7%C3%A3o-sociedade-culturas/page/revista-esc-educa%C3%A7%C3%A3o-sociedade-culturas
http://inovacaopedagogica.up.pt/
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Informações úteis para os participantes 

Local: 

Auditório Alberto Amaral da FADEUP 

Rua Dr. Plácido Costa, 91 – 4200-450 Porto 

Coordenadas GPS: Latitude: 41.179155 / Longitude: -8.601258 

 

 

 

Estacionamento 

Permitido o estacionamento no parque da FADEUP (parque da entrada principal do edifício), 

sujeito à sua lotação. 
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Registo 

O registo tem lugar no átrio junto ao Auditório Alberto Amaral da FADEUP, com início às 8h30 do 

dia do Workshop. 

 

Apresentações 

As apresentações dos oradores convidados têm duração de 20 minutos cada. 

As 11 apresentações livres decorrem no período da manhã e têm duração máxima de 10 minutos 

cada (incluindo tempo para debate a decorrer no final de cada um dos 3 blocos). 

As 14 apresentações indicadas pelos Conselhos Pedagógicos das Unidades Orgânicas da U.Porto 

decorrem no período da tarde e têm duração de 7 minutos cada. Estas apresentações estão 

distribuídas por 3 blocos, que incluem um tempo para debate. 

Ocorrerá um período de debate final alargado pelas 17h30. 

 

Pausa para café e almoço 

Os coffee breaks e almoço volante são servidos no átrio de entrada da FADEUP. 
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PROGRAMA DA 4ª edição do Workshop 
 

 

09H00 - Abertura    
 
Diretor da Faculdade de Desporto da U.Porto - Jorge Bento 
Reitor da U.Porto - Sebastião Feyo de Azevedo 

09H30 – Apresentação do Orador Convidado    
 
"Inquéritos Pedagógicos e Formações Pedagógicas enquanto Estratégias para a Melhoria 
do Ensino e Aprendizagem no IST" 
Luís Castro - Vice-Presidente do Conselho Pedagógico do IST - Universidade de Lisboa 

10H00 – Apresentação do Orador Convidado da UTAD 
 
"Novos Caminhos para a Promoção do Pensamento Critico no Ensino Superior: a 
Experiência da WebPACT, uma Comunidade de Prática Interdisciplinar da UTAD"  
Carolina Elisabeth Domingues - Docente da UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 

10H20 – Apresentação do Orador Convidado da UMINHO  
 
" Inovação Pedagógica: 20 anos de experiências"  
Rosa Vasconcelos - Vice-Presidente da Escola de Engenharia da UMinho / Presidente do 
Conselho Pedagógica da Escola de Engenharia da Universidade do Minho 

10H40 – Pausa para café  

11H00 às 11H45 – Apresentações autopropostas -  Moderador: Maria Amélia Lopes 

"O Ensino e Aprendizagem da Toxicologia Forense Baseado na Revisão pelos Pares"  
Ricardo Dinis-Oliveira / Teresa Magalhães - FMUP 

"Impactos Pedagógicos na Adopção de Novas Tecnologias - O caso da Microscopia Digital"  
Mario Seixas - FMUP 

https://drive.google.com/file/d/0B7YLD8UtoStMVy1iUUVWU3hlQ2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YLD8UtoStMVy1iUUVWU3hlQ2M/view?usp=sharing
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"Materiais não Metálicos: Novas Metodologias de Ensino, Aprendizagem e Avaliação numa 
Unidade Curricular do Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica da FEUP"  
Teresa Duarte / Jorge Alves / António Marques / Paulo Nóvoa - FEUP 

" Mãos na Massa: o Processo Criativo na Base do Ensino-aprendizagem da Gastrotecnia"  
Patrícia Padrão / Olívia Pinho - FCNAUP 

Debate  

11H45 às 12H30 – Apresentações autopropostas - Moderador: Manuel Gonçalves Vieira 

"Impulsionar o Sucesso Educativo com Recurso a Práticas Inovadores no Domínio das TIC 
e à Articulação Estratégica dos Métodos Pedagógicos"  
José Gonçalves - ICBAS / Margarida Amaral / Nuno Regadas / Teresa Correia - UTC 

“GOSCE no Treino de Competências de Comunicação Clínica e de Raciocínio Clínico em 
Pediatria"  
Tiago Henriques-Coelho / Elizabete Loureiro / Carla Sá Couto / Hercília Guimarães / Maria 
Amélia Ferreira - FMUP 

 ”Construção 2.0"  
Carlos Nuno Lacerda Lopes - FAUP 

""O Despertar da Força" - O Projeto de Gamificação da Unidade Curricular de Gestão de 
Recursos Humanos no Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão"  
Helena Martins / Jorge Freire de Sousa – FEUP 

Debate  
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12H30 às 13H00 – Apresentações autopropostas - Moderador: João Manuel Veloso 

"Humanidades em Medicina: Inovar em Avaliação num Novo Currículo para a Formação 
Medica"  
Laura Ribeiro / Filipe Almeida / Maria Amélia Ferreira - FMUP 

“O Primeiro MOOC na UP"  
Diana Seabra / Margarida Marques - FLUP / Paulo Rocha - FCUP /José Azevedo - FLUP / António 
Guerner - FCUP 

“A Imersão da Instrução pelos Pares no Treino Experimental com Recurso a Tecnologias 
Emergentes"  
Diana Urbano / Teresa Restivo - FEUP 

Debate 

13H00 – Almoço Volante 

14H30 – Apresentações indicadas pelos Conselhos Pedagógicos da U.Porto - Moderador: 
João Pedro Xavier 

"UC de Artes Plásticas, Partilha da Responsabilidade numa Pluralidade Pedagógica" 
 Rui Ferro e Samuel Silva - FBAUP  

"Projeto Mentoria" 
Teresa Medina, Susana Coimbra, Ariana Cosme, Elisabete Ferreira, Isabel Pinto - FPCEUP 

"Constituição da República Portuguesa em 30 Minutos"  
Anabela Leão - FDUP 

"Os desafios de ensinar Direito a futuros economistas e gestores"  
Mariana Fontes da Costa - FEP 

"A utilização da aprendizagem cooperativa numa unidade curricular dos Mestrados em 
Ensino da Faculdade de Letras da Universidade do Porto: Balanço de uma experiência"  
Paulo Jorge Santos - FLUP 

Debate 
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15H20 – Apresentações indicadas pelos Conselhos Pedagógicos da U.Porto - Moderador: 
Corália Vicente 

"A descoberta da função Moodle que vai construindo o órgão Unidade Curricular. Porque a 
função faz o órgão."   
Susana Maria Soares Ribeiro - FADEUP 

"O fim do "See one, Do one, Teach one" "  
Carla Sá Couto - FMUP 

"Desenvolvimento de um Projeto de Investigação pelos Estudantes nas Aulas Práticas da 
Unidade Curricular Bioquímica I"  
Duarte Torres - FCNAUP 

"Estágio curricular no 1º ciclo: mito ou realidade"  
António Guerner Dias - FCUP 

Debate 

16H00 – Apresentações indicadas pelos Conselhos Pedagógicos da U.Porto - Moderador: 
Aurora Castro Teixeira 

"Neurociência em Inglês e com Estudantes de Diferentes Faculdades"  
Jorge Ascenção Oliveira - FFUP 

"A Materialização do Sonho - A FAUP e a Vanguarda dos Processos de 
Ensino/Aprendizagem em Arquitetura, Hoje." 
Mario Mesquita - FAUP 

"Online experimentation@FEUP"  
Teresa Restivo - FEUP 

"Era uma vez..."   
Corália Vicente - ICBAS 

“Experiência (s) com o "Turnitin"" 
Maria Cristina Figueiredo Pollmann - FMDUP 

Debate 

https://drive.google.com/file/d/0B7YLD8UtoStMRjAyMExwNURKMEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YLD8UtoStMRjAyMExwNURKMEU/view?usp=sharing
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16H50 – Pausa para café 

17H10 – Apresentação das atividades e desafios da Unidade Melhoria do Ensino e 
Aprendizagem (MEA) 
 
Pró-Reitor para a Inovação Pedagógica e Desporto da U.Porto - Fernando Remião 

17H30 – Debate Final / Convite para o Prémio Excelência Pedagógica 
 
Presença dos vencedores ex aequo da edição 2014/2015 do Prémio de Excelência Pedagógica da 
Universidade do Porto 
Armando Jorge Sousa / Manuel Firmino Torres (FEUP) 
Paulo B. Vasconcelos / Sofia B.S.D. Castro Gothen (FEP) 

18H15 – Encerramento 
 
Vice-Reitor para a Formação e Organização Académica da U.Porto - Pedro Nuno Teixeira 
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LIVRO DE RESUMOS 
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ORADORES CONVIDADOS 
 

INQUÉRITOS PEDAGÓGICOS E FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS ENQUANTO 
ESTRATÉGIAS PARA A MELHORIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM NO IST  

Luis Castro – Vice-Presidente do Conselho Pedagógico do IST – Universidade de Lisboa 
 
 
Desde 1993 foi adotado pelo IST um Sistema de Avaliação do Funcionamento das Disciplinas, 

regulamentado desde 1998 pelo Conselho Pedagógico. Na sequência da reformulação da oferta 

formativa decorrente da implementação do processo de Bolonha, este sistema foi revisto em 2007, 

tendo dado origem ao Subsistema de Garantia da Qualidade das Unidades Curriculares do IST 

(QUC), o qual prevê uma avaliação semestral de cada uma das Unidades Curriculares (UC) com os 

seguintes objetivos centrais: a monitorização do funcionamento de cada UC face aos objetivos para 

ela estabelecidos nos planos curriculares e a promoção da melhoria contínua dos processos de 

ensino e aprendizagem. 

A aplicação do sistema QUC em cada um dos semestres letivos inclui várias etapas. A primeira 

consiste na realização de inquéritos aos alunos, os quais incidem sobre o funcionamento de cada 

UC e sobre a respetiva lecionação. Findo o processo de inquérito, segue-se um período em que os 

representantes dos alunos, os docentes, os regentes e os coordenadores de curso são chamados a 

comentar o funcionamento de cada UC, analisando com especial detalhe os resultados que são 

considerados como insatisfatórios. Findo este período, o Conselho Pedagógico analisa as UC’s 

identificadas pelo sistema como tendo tido um desempenho inadequados e são realizados 

processos de observação e de auditoria. No final de cada um destes ciclos os resultados dos 

inquéritos, os relatórios dos vários intervenientes e os resultados dos processos de auditoria são 

tornados públicos para toda a comunidade académica do IST. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7YLD8UtoStMVy1iUUVWU3hlQ2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7YLD8UtoStMVy1iUUVWU3hlQ2M/view?usp=sharing
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O sistema QUC é utilizado também para identificar casos de sucesso, quer no que se refere ao 

funcionamento de UC, quer no que diz respeito a práticas de docência. O projeto das Boas Práticas 

Pedagógicas teve o seu início no ano letivo 2008/09, e tem como objetivo recolher, identificar e 

disseminar as melhores práticas pedagógicas utilizadas pelos docentes do IST. O trabalho 

desenvolvido tem sido publicado e apresentado em conferências nacionais e internacionais, e 

encontra-se também publicado no site do sistema QUC, onde se podem encontrar estudos sobre 

práticas de docência no IST, entrevistas a docentes considerados como excelentes e ainda uma 

coletânea de artigos sobre Pedagogia e Boas Práticas, coligidos pela equipa do Gabinete de Apoio 

ao Tutorado. É também este o gabinete que assegura o programa de formação pedagógica para 

docentes, o qual é regularmente oferecido aos docentes do IST. 

Nesta apresentação é detalhado o funcionamento do sistema QUC e são discutidos os resultados 

que tem sido possível vir a obter desde o início da sua aplicação. É também apresentado o 

programa de formação pedagógica atualmente oferecido no IST. Neste caso, especial atenção será 

dedicada ao "Programa de Desenvolvimento de Carreiras para Professores e Investigadores do 

IST" (formação especialmente desenhada para os novos docentes do Ensino Superior) e o 

recentemente aprovado programa de "Acompanhamento de docentes com baixo índice de 

desempenho pedagógico" (desenhado para docentes que de forma continuada apresentam 

desempenhos pedagógicos identificados como insuficientes). 
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NOVOS CAMINHOS PARA A PROMOÇÃO DO PENSAMENTO CRITICO NO 
ENSINO SUPERIOR: A EXPERIÊNCIA DA WEBPACT, UMA COMUNIDADE DE 
PRÁTICA INTERDISCIPLINAR DA UTAD 

Caroline Dominguez - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal  

 
Os desafios crescentes do mundo actual - económicos, sociais, tecnológicos, ambientais, etc.., a 

massificação do acesso à informação e o bombardeamento constante da “fast information” 

requerem uma revolução nas formas de pensar. As fórmulas simples e “prêt à porter” tornaram-

se obsoletas. Um pensamento mais complexo, adaptável, aberto a diferentes pontos de vista e que 

permita uma aprendizagem contínua, uma avaliação constante de como vivemos, trabalhamos, 

decidimos, é não só crucial como urgente.  

A necessidade de renovar o paradigma da formação é confirmada pelo mundo empresarial que 

tem vindo a manifestar, por diversas vias, a dificuldade em encontrar profissionais com alto 

desempenho nas chamadas “soft skills”, onde se integram, entre outras, as competências do 

pensamento crítico, que, não sendo intuitivas, devem ser intencionalmente trabalhadas. Um 

diagnóstico partilhado por um grande número de peritos e organizações internacionais do foro 

educativo que sublinham a importância de estabelecer um foco concreto na promoção e 

desenvolvimento do pensamento crítico nos curricula educativos. O desafio passa por 

ensinar/aprender de forma sistemática, entre outros, a definir e resolver problemas, selecionar 

informação pertinente, formular hipóteses, analisar e avaliar argumentos, estabelecer conclusões, 

comunicar claramente o pensamento, tomar decisões ajuizadas…  

Apesar de algumas iniciativas terem vindo a ser promovidas nesse sentido ao nível do Ensino 

Superior, há ainda um longo caminho a percorrer para integrar estratégias de 

ensino/aprendizagem do pensamento crítico nos conteúdos curriculares, consolidar a inclusão 

destas competências de forma interdisciplinar e numa perspetiva de maior autonomia e de 

responsabilização dos alunos no processo de aprendizagem - enquanto estudantes e ao longo da 

vida , de transição para o mercado de trabalho e de cidadania ativa e construtiva.   
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Nesta comunicação apresentamos, de forma sintética, os objetivos, o percurso e alguns resultados 

da comunidade de prática do WebPACT. Esta comunidade integra docentes de diversas áreas 

científicas da UTAD comprometidos em inovar as suas práticas pedagógicas incluindo estratégias 

sistemáticas de desenvolvimento e consolidação do pensamento crítico nas Unidades Curriculares 

que lecionam. Enunciamos também as principais linhas de reflexão sobre o papel do grupo na 

busca e implementação de melhorias contínuas nas práticas individuais, assim como na 

investigação sobre esta temática.  
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INOVAÇÃO PEDAGÓGICA: 20 ANOS DE EXPERIÊNCIA 

Rosa M. Vasconcelos 

Escola de Engenharia – Universidade do Minho 

 

A Escola de Engenharia da Universidade do Minho tem primado por defender e impulsionar 

iniciativas de inovação pedagógica nos últimos 20 anos. Apresentam-se aqui algumas das 

principais atividades desenvolvidas em prol da qualidade do ensino-aprendizagem e da melhoria 

das competências pedagógicas dos docentes. 

A visão tradicional do ensino, enquanto transmissão do conhecimento por parte do professor, tem 

vindo progressivamente a ser substituída pela ideia da aprendizagem ativa por parte do aluno, 

dando-se ênfase à própria construção do conhecimento por parte deste.  

Na EEeng, impulsionou-se a aprendizagem por Projeto - PLE (Project-Led Education), 

distinguindo-se esta das abordagens clássicas de ensino-aprendizagem, por perfilhar 

metodologias ativas sobretudo no que diz respeito aos processos e práticas de aprendizagem.  

Por esta via, vem-se valorizando um conjunto de competências gerais, além das competências 

profissionais, ao nível pessoal e interpessoal, como o aprender a aprender, o desenvolvimento de 

um espírito crítico, a liderança, a resolução de problemas, o trabalho em equipa, a capacidade de 

adaptação à mudança, etc. 

A educação dos alunos, nesta perspetiva, deve promover o desenvolvimento de competências 

gerais, de competências específicas (de um domínio profissional) e de conhecimentos básicos 

estruturantes, indo além dos simples conteúdos curriculares. 

Tendo o aluno um papel no processo de ensino/aprendizagem, foram concebidas e desenvolvidas 

medidas de intervenção, nomeadamente, formações direcionadas nas áreas de trabalho em 

equipa, competências de escrita e de oralidade e autorregulação da aprendizagem. O aumento da 

autonomia e da responsabilização do aluno pelo seu percurso educativo são considerados como 

tendo efeito nos resultados académicos. 

O corpo discente nos últimos anos também tem vindo a sofrer algumas alterações e tal vem 

suscitando mudanças nas abordagens adotadas. A Escola de Engenharia atenta ao novo público  
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+23, um contingente especial de ingresso, desenvolveu um estudo para compreender as suas 

necessidades, expectativas e backgrounds. Este corpo de alunos tem caraterísticas específicas e 

motivações suplementares, uma vez que se encontram, na maioria das vezes, integrados já no 

mercado de trabalho e o seu intuito é promoção laboral 

Estas preocupações pedagógicas têm tido terreno fértil na Escola de Engenharia, que tem 

promovido e estimulado novas e melhores práticas de ensino-aprendizagem. 
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APRESENTAÇÕES AUTOPROPOSTAS POR 

DOCENTES DA U.PORTO 
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O ENSINO E APRENDIZAGEM DA TOXICOLOGIA FORENSE BASEADO NA 
REVISÃO PELOS PARES 

Ricardo Jorge Dinis-Oliveira1,2,3*, Teresa Magalhães1,3 

 

1Departamento de Medicina Legal e Ciências Forenses, Faculdade de Medicina, Universidade do 
Porto, Porto, Portugal. 

2UCIBIO-REQUIMTE, Laboratório de Toxicologia, Departamento de Ciências Biológicas, 
Faculdade de Farmácia, Universidade do Porto, Porto, Portugal. 

3IINFACTS – Instituto de Investigação e Formação Avançada em Ciências e Tecnológica, 
Departamento de Ciências, Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS-CESPU), Gandra, 
Portugal. 

 

Ensinar e comunicar com os estudantes constitui uma experiência pessoal, moldada pelas 

características individuais de cada docente mas, também, dependente das características 

individuais e motivacionais dos estudantes, assim como do ambiente institucional em que este 

tem lugar e das metodologias e ferramentas pedagógicas usadas na transmissão e aquisição do 

conhecimento. 

Desde a última metade do século XX, a maior parte dessas metodologias, designadamente a nível 

das aulas teóricas, evoluíram da transmissão da informação através de acetatos, para um ensino 

apoiado em diapositivos preparados em PowerPoint. É comum que o docente assuma que este tipo 

de apresentações constitui o material de estudo aconselhado, apesar de nem sempre preparado 

com a melhor qualidade (e.g., quantidade de informação por folheto ou qualidade das imagens), 

recomendando adicionalmente bibliografia de apoio. Mas será esta bibliografia adequada ao 

tempo real disponível para estudo/trabalho pessoal, quer pela sua dimensão, quer pela 

multiplicidade das suas fontes (muitas vezes não acessíveis aos estudantes)? Naturalmente que é  
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desejável e recomendável que os estudantes desenvolvam rotinas de pesquisa, mas é também 

fundamental alguma dose de realismo. Importa, pois, melhorar estas metodologias e estar atento 

às oportunidades de recurso a outras. 

No caso da literatura científica, a revisão por pares do trabalho proposto pelos autores, constitui 

uma avaliação da solidez do tema, da sua originalidade e interesse para a comunidade científica, 

bem como da adequação e rigor da metodologia usada, dos resultados, discussão e das conclusões, 

e ainda da pertinência das citações. Embora geralmente não assegure a veracidade do relatado 

(e.g., dados), a revisão por pares aumenta, sem dúvida, a qualidade da maioria dos artigos 

científicos. 

Baseando-nos na importância que esta revisão pelos pares adquiriu nos últimos anos, temos 

estado particularmente atentos e empenhados na utilização deste escrutínio científico como 

modalidade pedagógica. Por este motivo, as nossas aulas, nos três ciclos de estudos, começam 

desde já há alguns anos a ser redigidas no formato de artigo de revisão, sempre com a preocupação 

de ajustar a bibliografia recomendada àquilo que foi de facto lecionado em sala de aula. Estes 

artigos têm sido submetidas para publicação, estando vários já publicados e, assim, disponíveis 

para os estudantes. 

Assim, apresenta-se uma proposta pedagógica para o ensino, neste caso orientado no âmbito da 

Toxicologia Forense, área em que acumulámos mais experiência com este tipo de procedimento, 

sendo nela que temos mais artigos de revisão publicados.  

Não temos, ainda, uma avaliação quantitativa de um cenário pré e pós publicação, muito devido 

ao facto da revisão pelos pares ser muitas vezes um processo lento, caro, por vezes até subjetivo e 

propenso ao viés. Para além disso, ao contrário das exigências inerentes às apresentações mais 

comuns em PowerPoint, a redação de um artigo de revisão carece de um adicional esforço em 

termos de tempo e reflexão, reflexão essa que permita uma boa sistematização da informação e 

seleção da literatura. Produz-se consequentemente um documento de estudo não comparável ao 

clássico. Esta é uma via de ensino em que acreditamos e que representa, também, um esforço de  
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humildade e honestidade face à produção científica e, muito particularmente, à transmissão de 

conhecimentos sólidos e seguros, bem como à sensibilização dos estudantes para a importância 

fundamental de basear a prática profissional na evidência científica e não apenas nas nossas 

rotinas e meras opiniões. 
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IMPACTOS PEDAGÓGICOS NA ADOPÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS. O CASO DA 
MICROSCOPIA DIGITAL 

Mário Seixas 

Prof. Associado da Faculdade de Medicina do Porto 
 

As disciplinas que utilizam o Microscópio Óptico como instrumento pedagógico, particularmente 

nas suas actividades práticas, têm, desde há alguns anos, uma alternativa real na Microscopia 

Digital. 

Há cerca de uma década que se iniciaram esforços de digitalizar integralmente as lâminas 

histológicas e citológicas obtendo-se dessa forma uma verdadeira representação digital das 

respectivas lâminas físicas. Os principais promotores desses esforços localizam-se nas indústrias 

relacionadas com a actividade de diagnóstico, principalmente de Anatomia Patológica. 

Esta transformação tecnológica visa, em última instância, substituir o Microscópio Óptico nos 

“workflows” de diagnóstico com inúmeras consequências, não só operacionais, mas também na 

própria essência dessa actividade. De facto, têm vindo a abrir-se inúmeras portas, em contexto de 

diagnóstico, a variadas formas de quantificação e à subsequente criação de critérios de diagnóstico 

quantitativos. 

A digitalização integral de lâminas veio, por outro lado, permitir resolver alguns problemas no 

âmbito do ensino e da formação profissional. 

Os primeiros e os mais simples são de natureza operacional. A manutenção dos microscópios 

ópticos para ensino tem vindo a mostrar-se cada vez mais difícil. Não só esses microscópios, que 

têm que existir em números consideráveis sob pena de serem um estorvo pedagógico, são, em 

geral, de qualidade inferior, como as condições da sua utilização são, frequentemente, 

determinantes da sua deterioração precoce, com os consequentes impactos nos custos de 

manutenção ou mesmo na sua inoperacionalidade. 

Por outro lado, os verdadeiros objectos pedagógicos – as lâminas histológicas ou citológicas – são 

objectos raros e frágeis que tendem a deteriorar-se naturalmente com o tempo. As condições da 

sua utilização na sala de aula fazem com que a sua deterioração seja muito acelerada. 
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Acresce a tudo isto que, normalmente, não é possível a observação simultânea das lâminas, 

resultando daqui grandes constrangimentos que vão desde a ineficácia do processo (lentidão) até 

a dificuldades de interacção professor-aluno(s) e aluno-aluno. 

Todos estes constrangimentos foram ultrapassados pela introdução da Microscopia Digital em 

substituição da Microscopia Óptica. No entanto os verdadeiros impactos pedagógicos só vão fazer-

se sentir no futuro próximo. 

Nesta comunicação apresentaremos a experiência, de três anos, da introdução da Microscopia 

Digital nas disciplinas de Anatomia Patológica – Biopatologia 1 e Biopatologia 2 – da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto, os caminhos que se nos abrem e os respectivos impactos, 

principalmente do ponto de vista pedagógico. 
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MATERIAIS NÃO METÁLICOS: NOVAS METODOLOGIAS DE ENSINO, 
APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO NUMA UNIDADE CURRICULAR DO MESTRADO 
INTEGRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA DA FEUP  

Teresa P. Duarte, Jorge Lino Alves, António Torres Marques, Paulo Nóvoa 

DEMec, Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto 

 

A internet é uma ferramenta de uso corrente pelos estudantes quando procuram informações 

sobre diversas áreas do conhecimento. No entanto, esta ferramenta revela-se insuficiente quando 

se pretende um conhecimento científico aprofundado, objetivo da formação no ensino superior. 

Após muitos anos de experiência de ensino sobre materiais cerâmicos, poliméricos e sistemas 

compósitos no curso de Engenharia Mecânica da FEUP, utilizando metodologias tradicionais 

(aulas teóricas expositivas em anfiteatro e aulas práticas de realização de trabalhos 

experimentais) e avaliação final por exame, os autores introduziram a partir de 2006, e na 

sequência da Declaração de Bolonha que conduziu ao atual Mestrado Integrado em Engenharia 

Mecânica (MIEM) da FEUP, novas metodologias de ensino com base em projetos e avaliação 

contínua, através de aulas práticas e teórico-práticas interativas, tendo mantido o mesmo 

conteúdo programático. 

No início de cada aula de materiais cerâmicos, os assuntos são brevemente apresentados (15 

minutos) com a ajuda de material multimédia. Depois os estudantes são convidados a colocar 

dúvidas, a responder a algumas questões e efetuar pequenos trabalhos experimentais para 

complementar a aquisição de conhecimentos. Em paralelo é proposta a realização de dois 

trabalhos: “Análise e discussão de um artigo científico” e “Processamento de materiais cerâmicos”, 

que são avaliados de várias formas: relatório escrito, apresentação, poster e participação num 

debate com os outros grupos que estudaram o mesmo tema. 
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Na parte sobre materiais poliméricos e compósitos, a metodologia de ensino centra-se, em relação 

à formação teórica, na aprendizagem que o estudante deve fazer, dinamizando as aulas e trazendo 

temas que tenha estudado e discutido para elaboração de uma Monografia. Esta componente é, 

também, acompanhada por exposições teóricas que ajudarão o estudante a fundamentar o seu 

trabalho. A aprendizagem é completada com trabalhos práticos sobre processos simples para 

identificação de polímeros e o seu comportamento mecânico. Na avaliação, para além da 

valorização dos relatórios, aprecia-se a participação ativa nas aulas e o desempenho dos 

estudantes numa curta apresentação. 

Pretende-se que os estudantes tenham uma atitude proactiva de procura de conhecimento 

utilizando todos os meios ao seu dispor enquanto estudantes do ensino superior, nomeadamente, 

pesquisa de artigos científicos nas bases de dados de referência em engenharia, consulta de 

patentes, e-books, etc. É de salientar que nesta UC do 3º ano do MIEM, todos os estudantes 

frequentam uma ação de formação em infoliteracia com o apoio dos Serviços de Documentação e 

Informação da FEUP, cujo objetivo é promover a correta pesquisa em fontes bibliográficas e 

referenciar corretamente a informação, utilizando o por exemplo o Endnote, de modo a reforçar o 

sentido da ética e condenar todas as situações de plágio na elaboração de relatórios técnicos e 

científicos. 

Este método de ensino (UC do MIEM com apenas avaliação por projetos) tem-se revelado muito 

motivador e desafiante para os estudantes, comprovado pelas elevadas taxas de aprovação, 

contribuindo para a aquisição de “soft skills”: apresentações em público, trabalho de equipa, 

pesquisa científica, elaboração de relatórios técnicos e científicos, etc. 

Esta comunicação apresenta a metodologia de ensino adotada, bem como as mudanças obtidas 

nos resultados finais dos estudantes. 
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MÃOS NA MASSA: O PROCESSO CRIATIVO NA BASE DO ENSINO-
APRENDIZAGEM DA GASTROTECNIA 

Patrícia Padrão, Olívia Pinho 

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto 

 

 

A Unidade Curricular (UC) de Gastrotecnia insere-se no 6º semestre da licenciatura em Ciências 

da Nutrição e tem como objetivo compreender as principais alterações sofridas pelos alimentos 

nos processos culinários.  

A UC inclui duas sessões teóricas semanais de uma hora, cujos temas se articulam com os trabalhos 

realizados nas aulas práticas (sessões semanais de duas horas). Estas últimas decorrem no 

laboratório de Gastrotecnia, em turmas que incluem 12 a 16 estudantes que se dividem em 4 

grupos de trabalho. 

A maioria das sessões práticas encontra-se estruturada em três partes. Na primeira, são 

evidenciadas pelo docente, durante aproximadamente 30 minutos, as características físicas e 

químicas que os alimentos sofrem no processo de confecção. A partir desta demonstração, cada 

estudante explora autonomamente o tema, investigando, de forma a compreender os fenómenos 

observados, fora do contexto da aula, devendo submeter um resumo da pesquisa efectuada na 

plataforma Moodle, no prazo de uma semana, a avaliar pelo respetivo docente. 

Na segunda parte da sessão prática, os estudantes, em grupos de 3 a 4 elementos, são convidados 

a criar uma preparação culinária durante cerca de uma hora, a partir de um conjunto de 

ingredientes que têm à disposição na bancada de trabalho. Nesta atividade apela-se à criatividade 

e exploram-se competências sobretudo no domínio do “Fazer”. Pretende-se que os estudantes 

partam do conceito da cozinha tradicional e implementem técnicas de culinária saudável, 

preservando os princípios da Alimentação Mediterrânica de que a nossa tradição culinária 

partilha.  

São portanto os estudantes que criam a sua “receita” a partir dos ingredientes disponibilizados. 

Embora as 4 propostas de ingredientes, diferentes entre grupos, sejam conhecidas pelos 

estudantes com alguns dias de antecedência, a distribuição dos trabalhos pelos grupos é realizada, 

aleatoriamente, na própria aula. 
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A terceira e última parte das sessões práticas, destina-se a saborear, discutir e avaliar os trabalhos 

elaborados pelos diferentes grupos. Como resultado desta componente criativa, elaboramos um 

e-book que agrega as receitas criadas pelos estudantes (ingredientes, modo de preparação, 

composição nutricional e avaliação média obtida pelos pares). 

 

Faz ainda parte da componente prática da UC, a selecção e avaliação crítica de uma receita 

tradicional da região de origem dos estudantes e sua melhoria/adaptação aos princípios da 

culinária saudável. As receitas adaptadas são experimentadas nas sessões práticas, avaliadas pelos 

estudantes e docentes, e por fim o trabalho crítico é apresentado pelos grupos em sessões teóricas 

destinadas ao efeito. 

Para além do exame escrito final que confere 12 valores, o processo de avaliação decorre ainda do 

desempenho na investigação baseada na demonstração laboratorial (3 valores), englobando ainda 

o resultado obtido na adaptação da receita tradicional (1 valor), bem como a classificação em dois 

mini-testes realizados ao longo do semestre (4 valores).  

 

Acreditamos que este tipo de processo formativo tem como ponto forte permitir a aquisição 

gradual de conhecimentos ao longo do semestre. Este facto contribui certamente para explicar os 

bons resultados obtidos na UC; no ano lectivo de 2014/2015, todos os estudantes inscritos (n=82), 

foram avaliados e obtiveram aprovação, tendo sido a média (desvio-padrão) da classificação 14,4 

(2,47) valores. 
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IMPULSIONAR O SUCESSO EDUCATIVO COM RECURSO A PRÁTICAS 
INOVADORAS NO DOMÍNIO DAS TIC E À ARTICULAÇÃO ESTRATÉGICA DOS 
MÉTODOS PEDAGÓGICOS 

José F.M. Gonçalves1, Margarida Amaral2, Nuno Regadas2 e Teresa Correia2 

1 - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, U.Porto 

2 - Unidade de Tecnologias Educativas, U.Porto  

 

A implementação do Processo de Bolonha resultou na responsabilidade de realizar reformas 

profundas, com o objetivo de aumentar a competitividade e a coesão, fomentar a mobilidade, 

promover a garantia da qualidade, a atratividade e a eficácia do ensino e desenvolver nos 

estudantes competências de aprendizagem com metodologias mais autónomas e cooperativas. 

Esta alteração do modelo e paradigma educativos exigiu uma reorganização e adaptação 

estratégica das alternativas pedagógicas utilizadas nas unidades curriculares e o explorar de 

soluções inovadoras no domínio da utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC).  

Nesta comunicação apresentam-se os recursos e abordagens estratégicas utilizadas no decurso do 

ensino e que se consideram mais relevantes como ferramenta essencial para um esforço 

permanente de melhoria. Assim, destacam-se: 

A implementação de uma organização (material e social) eficaz para se assegurar a agilidade da 

informação e proporcionar um ambiente mais favorável à aprendizagem com metodologias mais 

autónomas e cooperativas.   

A utilização de uma plataforma de e-learning desde 2004 que funciona como complemento ao 

ensino presencial (disponibilização de conteúdos) e diversifica o leque de oferta formativa  

(desenvolvimento e apresentação de novos conteúdos). Entre 30 a 40% das aulas e respetivo 

trabalho associado são disponibilizadas todos os anos por esta via. 
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O desenvolvimento de parcerias com empresas e/ou instituições para transformar as tradicionais 

visitas de estudo em trabalhos práticos em contexto empresarial. Alarga-se, deste modo, a 

integração entre academia e indústria e oferecemos aos discentes formação entre profissionais, 

num meio a que futuramente poderão estar vinculados. O investimento ativo no trabalho 

cooperativo com grupos pequenos, com o objetivo de desenvolver competências específicas e de 

compreensão e esclarecimento de conceitos. Promovem-se assim atividades como Trabalhos de 

projeto, com utilização das TIC em alternativa a metodologias mais tradicionais como o Trabalho 

de síntese/seminário e com soluções de difusão e avaliação inovadoras. Por exemplo, cada um dos 

diversos grupos de alunos produz um conteúdo multimédia e respetivo material de apoio, que é 

disponibilizado na plataforma da disciplina em data específica e constitui matéria temática sujeita 

a avaliação por parte de todos os estudantes inscritos na disciplina. O desenvolvimento desta 

técnica pedagógica exige forte tutoria; contudo, permite melhorar competências de autonomia, de 

disciplina, de cumprimento de prazos, de criatividade e de gestão do stress, e apurar o trabalho em 

equipa, entre outras vantagens. 

A construção de uma prática educativa com natureza interdisciplinar, recorrendo a especialistas 

de outras áreas para assegurar, por exemplo, a capacitação para implementar boas práticas de 

bem-estar animal durante atividades letivas que envolvam a manipulação de organismos vivos, 

permite consolidar a interdisciplinaridade e a transversalidade como dimensões pedagógicas 

relevantes da ação docente. 

Os resultados obtidos nos inquéritos pedagógicos aos alunos e as classificações alcançadas por 

estes nas unidades curriculares onde estas metodologias têm sido aplicadas demonstram que as 

técnicas e recursos utilizados têm um forte impacto no desenvolvimento da aprendizagem, com a 

participação ativa dos alunos.  
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GOSCE NO TREINO DE COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO CLÍNICA E DE 
RACIOCÍNIO CLÍNICO EM PEDIATRIA 

Tiago Henriques-Coelho, Elizabete Loureiro, Carla Sá Couto, Hercília Guimarães, Maria Amélia 

Ferreira 

Departamento de Pediatria, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto 

Departamento de Educação e Simulação Médica, Faculdade de Medicina, Universidade do Porto 

 

Introdução 

Na formação pré-graduada de Medicina, o ensino das competências comunicacionais ocorre 

maioritariamente desinserido do contexto clínico. Esta dissociação pode contribuir para a 

perceção negativa que alguns estudantes de Medicina têm sobre o ensino de competências em 

comunicação. Por estas razões, parece fundamental que o treino destas duas competências ocorra 

de forma integrada. 

Objetivo 

Este projeto tem como objetivo avaliar a eficácia do ensino de competências de comunicação 

integrado com o raciocínio clínico utilizando uma abordagem adaptada do Group Objective 

Structured Clinical Experience (GOSCE). 

Métodos 

Os estudantes do 5º ano do mestrado integrado em Medicina que frequentem a unidade curricular 

de Pediatria, são subdivididos em grupos de 10-12 estudantes. As sessões GOSCE decorrem no 

Centro de Simulação Biomédica da FMUP com doentes simulados. Os estudantes são distribuídos 

por grupos de 2-3 por um cenário. Os cenários versam questões clinicas de um recém-nascido, de 

um adolescente, e de uma má notícia. No final de cada cenário, todos os estudantes preenchem um 

guião de observação ou de auto-perceção sobre o processo e o conteúdo do cenário em causa com 

base no protocolo de Calgary-Cambridge para a colheita de história clínica. Após conclusão do 

cenário, os estudantes participantes partilham a sua auto-perceção e recebem 3 tipos feedback 

formativo sobre as suas competências de comunicação e de raciocínio clínica por parte dos: i) 

pares; ii) doentes simulados; iii) docentes.  
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Resultados preliminares 

Os estudantes reconhecem as vantagens de um treino integrado das competências de 

comunicação com as de raciocínio clínico, apreciam o feedback recebido, e salientam a grande 

importância deste tipo de treino para a sua vida futura como médicos. 
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CONSTRUÇÃO 2 

Carlos Nuno Lacerda Lopes 

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 

 
 
A apresentação que se propõe é o resultado de um exercício prático desenvolvido na unidade 

curricular Construção 2, com alunos do 3º ano do curso de Mestrado Integrado de Arquitetura 

(MIARQ) da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. 

 

Apresenta um diferente modelo pedagógico com vista à aprendizagem da Construção, tendo por 

base a realização de uma maqueta produzida ao longo do segundo exercício, com carácter 

exploratório e experimental, e procura retratar os processos e os resultados alcançados por todos 

os grupos que estiveram dedicados a este projecto. 

 

O exercício enquadra-se num programa global mais abrangente e desenvolve-se em conjugação 

com outras unidades curriculares. Está orientado para a aquisição de competências no domínio 

das tecnologias de construção e sobretudo na aquisição de capacidades de análise, conceção e 

resolução de problemas tendo por base as propriedades dos materiais e os aspetos relativos à 

compreensão da física das construções. 

 

Trata-se de um trabalho específico orientado para a produção de uma maqueta, à escala 

considerada como conveniente, capaz de analisar, interpretar e comunicar um processo ou 

sistema construtivo de uma obra de arquitetura, à escolha dos alunos. 

 

O processo de construção da “maqueta”, os objetivos e os resultados obtidos, bem como o processo 

pedagógico associado, incentivam a experimentação, o debate, a execução, e desenvolvem-

se num tempo e num registo próprios. 
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Procuramos neste exercício, recuperar e atualizar certas práticas – próximas dos antigos modos 

de projetar e de fazer arquitectura, que aqui se (re)inventam, (re)produzem e (re)orientam para 

as ciências da Construção – levando os alunos a pensarem com conhecimento e criatividade, a 

resolverem problemas, tomando decisões e colaborando como um grupo de projeto. No fundo 

reproduzindo a verdadeira essência da arquitetura como arte coletiva dirigida para a Construção. 
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O DESPERTAR DA FORÇA – O PROJETO DE GAMIFICAÇÃO DA UNIDADE 
CURRICULAR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NO MESTRADO 
INTEGRADO EM ENGENHARIA INDUSTRIAL E GESTÃO 

Martins, H1,2, & Freire de Sousa, J.1  

1 Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

2 Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

 

A gamificação é um conceito relativamente recente que usa elementos dos jogos de vídeo em 

contextos extrajogo. A Educação é uma área com elevado potencial para a aplicação deste 

constructo uma vez que se pretende envolver os estudantes de forma ativa na sua aprendizagem, 

promovendo a sua motivação (Simões, Redondo & Vilas, 2012). 

A unidade curricular de Gestão de Recursos Humanos (GRH) no Mestrado Integrado em 

Engenharia Industrial e Gestão tem o objetivo de ajudar os estudantes a compreender técnicas e 

estratégias de GRH que lhes possam ser úteis no seu contexto profissional, bem como apoiar o 

desenvolvimento de competências interpessoais e promover o interesse e o pensamento crítico 

em torno da temática da Gestão de Recursos Humanos/Gestão de Pessoas. Pretende-se criar um 

contexto motivador que facilite e fomente o seu empenho e iniciativa face aos conteúdos da 

unidade curricular. 

No passado, a equipa docente tem sido confrontada com um dilema interessante: apesar de 

consensualmente os estudantes expressarem a vontade e a necessidade de desenvolver mais as 

suas competências interpessoais, estes parecem ter dificuldade em lidar com a realidade de 

ambiguidades, paradoxos e falta de respostas simples ou definitivas às questões que são 

características desta unidade curricular e ocasionalmente revelam um decréscimo na motivação 

para a UC quando percebem que a sua expectativa de aprenderem “a forma certa” de gerir algumas 

questões não pode ser cumprida. 



 

37 

 

 

 

 

A equipa docente considerou o interesse e adesão aos jogos pedagógicos e desafios lançados aos 

estudantes em anos transatos, e optou por sistematizar esta técnica pedagógica na unidade 

curricular, de modo que diferentes outputs, atividades, horas de contacto e formas de 

envolvimento com os conteúdos e temáticas de GRH geram a atribuição de pontos que depois se 

refletem na classificação final da UC. Pretende-se que esta estratégia permita uma abordagem mais 

centrada e dirigida pelo estudante, com desafios crescentes e uma apropriação de conteúdos mais 

ativa e significativa por parte dos discentes, promovendo um maior interesse, reflexão e 

pensamento crítico relativamente às questões da GRH. 

No presente ano letivo a UC de GRH será desenvolvida usando esta técnica pedagógica inovadora: 

a gamificação. Nesta apresentação, pretendemos expor o racional teórico por detrás do nosso 

projeto, bem como a forma como conceptualizamos o jogo e criamos diferentes parâmetros, 

esperando assim promover a partilha, reflexão e discussão em torno desta abordagem pedagógica.  

Palavras-Chave: gamificação, inovação, motivação, técnica pedagógica. 

Referências e bibliografia:  

Baker, P., Bujak, K & DeMillo, R. (2012). The evolving university: Disruptive change 

and institutional innovation. Procedia Computer Science 14 (2012) 330-335.  

Deterding. S. (2011). From game design elements to gamefulness: Defining 

gamification. MindTrek.  

Dickey, M. D. (2005). Engaging by design: How engagement strategies in popular 

computer and video games and inform instructional design. Educational 

Technology Research and Development, 53, 67-83. 

Iosup, A. & Epema, D. (2014). An Experience Report on Using Gamification in 

Technical Higher Education. Proceedings of the SIGCSE '14 - 45th ACM  

 



 

38 

 

 

 

 

 

Technical Symposium on Computer Science Education, pages 27-32. 

Kiili, K. (2005). Educational game design: Experiential gaming model revisited. 

Research Report 4. Tampere University of Technology. Retrieved from 

http://amc.pori.tut.fi/publications/EducationalGameDesign.pdf  

McClarty, K. L., Orr, A., Frey, P., Dolan, R., Vassileva, V. & McVay, A. (2012). A 

Literature Review of Gaming in Education - Research Report. Pearson. 

McGonigal, J. (2011). Reality is broken: Why games make us better and how they 

can change the world. Penguin Press, 2011.  

Simões, J., Redondo, R. & Vilas, A, (2012). A social gamification framework for a K-6 

learning platform. Computers in Human Behavior (2012), http:// 

dx.doi.org/10.1016/j.chb.2012.06.007  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39 

 

 
 
 

HUMANIDADES EM MEDICINA: INOVAR EM AVALIAÇÃO NUM NOVO 
CURRÍCULO PARA A FORMAÇÃO MÉDICA 

Laura Ribeiro, Filipe Almeida, Maria Amélia Ferreira 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto  

 

A adaptação das Instituições de Ensino Superior ao paradigma do ensino-aprendizagem proposto 

pelo Processo de Bolonha, baseado no desenvolvimento de competências, e incutindo no 

estudante o papel de agente ativo da sua própria aprendizagem, veio implicar a adoção de novas 

metodologias de ensino e de avaliação.  

Nesta apresentação iremos abordar uma das componentes, e respetivos resultados, de avaliação 

da unidade curricular (UC) Humanidades em Medicina leccionada no 1º ano do Ciclo de Estudos 

Integrado do Mestrado em Medicina da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, não só 

pelo seu carácter inovador, mas também pela qualidade e originalidade dos trabalhos 

desenvolvidos pelos estudantes. A avaliação final desta UC contempla um exame teórico sobre 

história da medicina (35%), um trabalho em grupo (60%) e a assiduidade (5%). No trabalho em 

grupo, os estudantes foram desafiados a elaborar um programa de intervenção (estruturado em 

título, enquadramento, objetivo geral, população-alvo, proposta de intervenção e epícrise), 

abordando de forma transversal os seguintes temas: A dádiva da anatomia e da comunicação para 

uma prática clínica de excelência e humanizada; O que é o Homem? – O que é a medicina? 

Introdução à antropologia médica; Erro clínico e cultura de segurança do doente; O ciclo de vida e 

os seus condicionantes bio-socio-culturais; Integridade académica; Integridade académica: fraude 

em ambiente de avaliação; Ética em investigação; Perspetivas de antropologia médica, saúde e 

doença, vida e morte, tratar e cuidar; Desenvolvimento interpessoal e gestão de eventos críticos. 

A avaliação deste programa baseou-se num trabalho escrito (50%) e na sua apresentação oral e 

argumentação (50%).  
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Os programas de intervenção propostos pelos estudantes envolveram desde a organização de 

congressos, seminários, cursos, criação de plataformas, vídeos, blogs e a elaboração de panfletos e 

outros materiais educativos e de divulgação, dirigidos a públicos diferenciados.  

Na nossa opinião, estes desafios, numa fase precoce da formação dos estudantes, contribuem para 

o desenvolvimento de competências como o espírito crítico e a criatividade na abordagem aos 

temas, pesquisa científica e de escrita, trabalho em grupo e de apresentação em público. Além 

disso, promovem a atenção e a motivação dos estudantes para a auto-aprendizagem, e, no caso 

particular desta UC, a reflexão sobre os aspetos filosóficos e éticos da medicina, da prática clínica 

e da investigação.  
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O PRIMEIRO MOOC NA UP 

 
Diana Seabra - Faculdade de Letras 
Margarida Marques - Faculdade de Letras 
Paulo Rocha - Faculdade de Ciências 
José Azevedo - Faculdade de Letras 
António Guerner - Faculdade de Ciências  

 
 
 

A Universidade do Porto entrou na área do ensino à distância massivo e aberto com a realização 

do seu primeiro Massive Open Online Course (MOOC): “As alterações climáticas nos média 

escolares”, que decorreu de 5 de outubro a 8 de novembro de 2015, na plataforma ibero-

americana Miríada X, agregadora de MOOCs. 

 

O MOOC é um formato de ensino bastante recente (2008), que tem vindo a ser explorado por 

algumas das mais prestigiadas universidades do mundo, como por exemplo: Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), Harvard Unversity e Stanford University. De acordo com McGreal 

et. al (2013), uma das inovações dos MOOCs relaciona-se com a possibilidade de qualquer 

indivíduo poder participar na aprendizagem online, independentemente da sua localização 

geográfica e disponibilidade financeira. Outro aspeto inovador prende-se com a possibilidade de 

um elevado número de pessoas poder estabelecer ligações entre si e, a partir desses contactos, 

criar conhecimento. 

 

A U.Porto, enquanto instituição de referência no ensino superior nacional e mundial, não poderia 

ignorar esta inovadora abordagem educativa, que tem conquistado cada vez mais adeptos a uma 

escala global. 
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O primeiro MOOC da U.Porto surgiu no âmbito do Clima@EduMedia, projeto desenvolvido pela 

Faculdade de Letras da U.Porto (FLUP) ao abrigo do Programa “AdaPT - Adaptando Portugal às 

Alterações Climáticas", com a missão de apoiar a educação nacional em matéria de mudanças 

climáticas, através do uso dos média. José Azevedo, docente da FLUP e António Guerner, docente 

da Faculdade de Ciências da U.Porto (FCUP), foram os coordenadores do curso, cujo objetivo era 

capacitar os professores do ensino básico e secundário nacionais a usarem os média em sala de 

aula para o ensino das alterações climáticas. 

 

O MOOC contou com a inscrição de 723 indivíduos, 90% dos quais eram portugueses e os restantes 

provenientes do Brasil, Espanha e PALOP. Deste número, cerca de 549 (75,9%) iniciaram o curso 

e 311 (43%) finalizaram-no, o que se traduz numa taxa de conclusão bastante superior à média, a 

qual ronda os 12,6% (Jordan, 2015). 

 

A grande maioria dos participantes pertencia à classe docente (80%), a qual revelou grande 

interesse pelo tipo de pedagogia utilizado no MOOC e pelos recursos educativos disponibilizados 

no curso (vídeos, manuais de apoio e propostas de estratégias de ensino). 

 

Os participantes destacaram, como determinantes para a sua inscrição e continuidade no MOOC, 

os seguintes fatores: o interesse pelo tema, considerado inovador ao aliar as alterações climáticas 

e os média; a qualidade dos recursos utilizados; a flexibilidade permitida pelo facto de ser um 

curso online sem momentos síncronos obrigatórios; e, finalmente, a possibilidade de interagirem 

com um elevado número de pessoas com interesses similares, o que permite a troca de 

experiências e a partilha de ideias. 
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A IMERSÃO DA INSTRUÇÃO PELOS PARES NO TREINO EXPERIMENTAL COM 
RECURSO A TECNOLOGIAS EMERGENTES  

Diana Urbano e Maria Teresa Restivo, FEUP e LAETA-INEGI 

 

Este trabalho enquadra-se num dos objetivos do projeto “Online experimentation@FEUP”, que 

visa avaliar o contributo da experimentação online no treino experimental de futuros engenheiros. 

Mostram-se resultados preliminares do impacto que o uso de aplicações de Realidade Aumentada 

e de Dispositivos Hápticos tem na motivação e no desempenho académico. As atividades 

experimentais são implementadas segundo uma metodologia inspirada na Instrução pelos Pares 

(Peer Instruction, PI).  

A experimentação online é uma das mais recentes estratégias usadas e testadas no ensino das 

ciências e das tecnologias. O conceito é vasto e inclui a utilização de laboratórios remotos, 

experimentação baseada na Realidade Virtual (RV) e na Realidade Aumentada (RA), e interação 

com dispositivos sensoriais, como por exemplo sistemas háptico, óculos 3D, etc. A experimentação 

online não substitui as experiências Mãos na Massa, mas constitui um complemento atual, 

apresentando características vantajosas, entre as quais: 

 O acesso às experiências de todos por todos. 

 A possibilidade de partilha de recursos. 

 A integração natural no ensino à distância (e-learning) e no ensino combinado (b-

learning)  

 Os constrangimentos decorrentes do processo de Bolonha são atenuados, com a 

possibilidade da repetição. 

 A exploração dos limites de validade dos modelos teóricos, mais fácil e natural em 

ambientes de RA e RV.   
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 A familiarização dos estudantes com a utilização de tecnologias emergentes que se 

aplicam cada vez maior na Industria, na Medicina, na Investigação, no Desenvolvimento 

e até já nas nossas casas.      

A metodologia de Instrução pelos Pares tem como objetivo geral que os estudantes apliquem os 

conceitos nucleares dos assuntos para responder a perguntas e que expliquem aos colegas as 

respostas à luz desses conceitos.  

 

A estratégia de PI pode ser descrita de uma forma muito sucinta: na sala de aula, os estudantes 

respondem sozinhos a uma questão, e as respostas são registadas. Discutem uns com os outros e 

voltam a responder à mesma questão, havendo novo registo das respostas.  

 

Neste trabalho mostram-se resultados de inquéritos feitos aos estudantes para avaliar a 

motivação, a autoeficácia, a perceção do valor atribuído para aprendizagem e a atitude, entre 

outros fatores, perante o uso de equipamentos experimentais baseados em tecnologias 

emergentes. Mostram-se também resultados do desempenho em perguntas relacionadas com os 

assuntos abordados nas experiências. 

 

A avaliação do ganho de conhecimentos é feita adaptando a metodologia PI às atividades 

experimentais, com base no seguinte procedimento:  

 

1. Os estudantes respondem, individualmente, a um conjunto de questões onde preveem o 

que acontece em determinadas situações experimentais (com que vão ser 

confrontados); 

2. Realizam a experiência em grupo, e comparam a observação com as previsões feitas. 

3. Respondem a um conjunto de questões referentes às conclusões obtidas após a análise 

dos dados experimentais.  
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4. Algum tempo após a realização da experiência, voltam a responder a um conjunto de 

questões (não é o mesmo?) sobre o mesmo tópico.   

 

Fazer perguntas antes e após a experiência ajuda os estudantes a envolverem-se mentalmente, tal 

como na PI, e a relacionar o conhecimento teórico com a observação experimental.  

 

Os resultados indicam que o uso de tecnologias emergentes nas atividades experimentais é um 

fator motivacional e que a sua combinação com uma estratégia inspirada na Instrução pelos Pares 

tem trazido eficácia para a aprendizagem em diversos cursos de engenharia. 
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APRESENTAÇÕES INDICADAS PELOS 

CONSELHOS PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES 

ORGÂNICAS DA U.PORTO 
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A DESCOBERTA DA FUNÇÃO MOODLE QUE VAI CONSTRUINDO O ÓRGÃO 
UNIDADE CURRICULAR. PORQUE A FUNÇÃO FAZ O ÓRGÃO 

Susana Soares  

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto  

 

A decisão de utilização da plataforma Moodle em três unidades curriculares (UC) da Licenciatura 

em Desporto e do Mestrado de Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 

emergiu da necessidade de alterar a forma como os documentos de estudo estavam a ser 

disponibilizados aos estudantes. Deixar os documentos para cópia na reprografia da Faculdade de 

Desporto era arcaico e não resolvia necessidades como: (i) a obtenção das cópias sem os 

estudantes terem de estar em filas congestionadas; (ii) a atualização dos documentos a 

disponibilizar de forma rápida e frequente; (iii) a correção ou acrescento fácil de adendas em 

documentos já existentes; (iv) a disponibilização de materiais a estudantes não portuenses, a 

estudantes-atletas em estágio, a estudantes-trabalhadores e até a estudantes com planos de 

formação alternativos, não obrigados ao cumprimento de um número estipulado de aulas em 

regime presencial e (v) a de fazer chegar aos estudantes documentos extemporâneos (documentos 

que o professor se havia esquecido de deixar na reprografia ou que os estudantes haviam 

solicitado na sequência de uma aula de preparação para teste, por exemplo).  

Trazer a reprografia para ambiente e.Learning não foi apenas um problema resolvido, foi o fator 

que desencadeou o processo de descoberta progressiva das funções do Moodle, dado que, na 

sequência da disponibilização dos documentos de estudo, as páginas Moodle das três UC foram 

imediatamente organizadas de acordo com os respetivos programas, correspondendo cada ponto 

principal a uma caixa com os documentos disponíveis para descarregar inclusos. Organizou-se, 

assim, uma sebenta digital, uma ferramenta de grande valor, principalmente para estudantes com  

 



 

48 

 

 

 

 

necessidade de acompanhar o ensino de uma forma menos presencial e, também, para os menos 

organizados. 

Constituída a base, cada UC lecionada foi analisada nas suas particularidades e sumarizou-se o 

conjunto de funções que a plataforma podia desempenhar em cada uma. Sendo UC muito 

diferentes entre si, ainda que com uma base de funcionamento comum (ex: em todas, instituiu-se 

a realização de avaliações teóricas on-line), usufruíram, então, de forma seletiva das 

potencialidades da plataforma. Na UC Estudos Práticos I – natação (1º ano da licenciatura), 

promoveu-se a integração e a interatividade com os estudantes (fórum do Boas-vindas!), bem 

como a sua adaptação à utilização do correio eletrónico institucional; retiraram-se pontos do 

extenso programa para ambiente e.Learning, criando fóruns de discussão (inovação pedagógica); 

e disponibilizou-se material de estudo em formato de imagem (inovação pedagógica). Na UC 

optativa Atividades Aquáticas Não Competitivas (2º e 3º anos da licenciatura) foi utilizada a 

ferramenta de chat para lecionar dois pontos da matéria (teóricos) que se retiraram do ambiente 

presencial, o qual ficou destinado, essencialmente, ao desenvolvimento de competências práticas 

associadas a um terceiro ponto (inovação pedagógica). Na UC Didática da Natação (1º ano de 

Mestrado), a submissão de um trabalho turnitin permitiu garantir o estudo prévio individualizado 

da matéria de suporte à UC. Ressalve-se, ainda, a possibilidade de, a cada ano, copiar as páginas do 

ano anterior, o que retira horas de preparação da matéria ao professor, deixando-o livre para a 

descoberta de funções da plataforma ainda não exploradas (ex: utilização da ferramenta de 

avaliação e cálculo da nota final). 

É inegável, portanto, que a descoberta da função Moodle faz o órgão Unidade Curricular, um órgão 

renovado, inovado e desafiante para estudantes que vivem hoje mais depressa. 
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UC DE ARTES PLÁSTICAS, PARTILHA DA RESPONSABILIDADE NUMA 
PLURALIDADE PEDAGÓGICA 

Rui Ferro, Samuel Silva - FBAUP 

 

A comunicação intitulada UC de Artes Plásticas, partilha da responsabilidade numa pluralidade 

pedagógica é realizada pelos Professores Doutores Rui Ferro e Samuel Silva, da Faculdade de Belas 

Artes da Universidade do Porto, em representação dos quatro docentes responsáveis pela Unidade 

Curricular de Artes Plásticas, do Curso de Licenciatura de Artes Plásticas, da FBAUP. 

Artes Plásticas é uma UC, anual, teórico-prática, de 1º ano do curso LAP. Conta com 9 horas de 

contacto semanais e concede 19,5 créditos ECTS. Na estrutura desta licenciatura, ao nível do 1º 

ano, a UC de Artes Plásticas assume uma posição nuclear ombreada pela UC de Desenho, contando 

esta com 6 horas de contacto semanais e concedendo 13,5 créditos ECTS.  

A UC de Artes Plásticas é o espaço propício para que o estudante tome contacto com o complexo 

universo das Belas Artes e experimente de modo transversal os diferentes ambientes de produção 

implícitos no curso: Escultura, Multimédia e Pintura.  

O Estudante de 1º ano é orientado nas diferentes áreas de especialização estimulando-se a 

curiosidade como principal motor para a invenção e criatividade, sempre na perspectiva do auto-

conhecimento.  

Confronta-se em Escultura com questões de espaço, matéria, volume, escala e corpo. 

Explora em Multimédia os cruzamentos disciplinares, os lugares de cesura entre os veículos de 

expressão: entre a palavra e a imagem; entre o som e o lugar; entre o corpo e a imagem em 

movimento; entre a matéria e o espaço, entre a acção e o contexto.  
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Familiariza-se em Pintura com aspectos estruturais, tanto técnicos como ópticos. A mesma 

familiarização, embora de carácter oficinal, será acompanhada pela consideração da dimensão 

histórica e estilística indissociável desses aspectos. 

Os estudantes são divididos em quatro turmas, realizando estas um périplo pelas três áreas de 

especialização, em cerca de 28 sessões de contacto cada, dependendo do calendário académico. 

Cada turma contacta com três professores que cruzam informação sobre a prestação dos 

estudantes, para ser realizado o processo de avaliação.  

Durante a sua proximidade às áreas de especialização os estudantes tem acesso à avaliação 

organizada por cada professor, sendo esse dado, juntamente com a sua autoavaliação de  

desempenho, factor que influi na decisão que terão de tomar na inscrição de 2º ano, para 

continuação de curso, isto é, a selecção de um dos ramos de especialização: Escultura, Multimédia 

ou Pintura. 

O estudante instigado quer na descoberta, quer na confirmação de uma área de preferência, ou 

maior aptidão, para constituir a plataforma com que absorverá a formação elementar em Artes 

Plásticas, neste curso de licenciatura, tem nesta UC um espaço plural de forte dinâmica de 

investigação e cruzamento das potencialidades da faculdade. Pensamos com isto contribuir, em 

paralelo, para futuros encontros mais produtivos entre as áreas de especialização de Belas Artes, 

porque os seus actores estarão mais conscientes das especificidades básicas do Outro, e logo, mais 

capazes de reconhecer as semelhanças. Questão fundamental para a inserção em ambientes de 

produção colectiva, em torno de parcerias e cooperações, que estarão na base da diversidade 

actual das propostas no universo das Artes Plásticas.  
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DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE INVESTIGAÇÃO PELOS ESTUDANTES 
NAS AULAS PRÁTICAS DA UNIDADE CURRICULAR BIOQUÍMICA I - FCNAUP 

Equipa docente: Regentes: Conceição Calhau, Rosário Monteiro.  

Aulas práticas: Duarte Torres, Alejandro Santos, Nuno Borges, Ana Faria. 

 

A unidade curricular Bioquímica I do 2º semestre do primeiro ano da licenciatura em Ciências da 

Nutrição é lecionada ao abrigo de um protocolo entre a Faculdade de Ciências da Nutrição e 

Alimentação e a Faculdade de Medicina do Porto. A equipa docente é constituída por docentes 

doutorados das duas unidades orgânicas, sendo as aulas práticas asseguradas por docentes da 

FCNAUP. No âmbito desta unidade curricular os estudantes devem ser capazes de identificar os 

glicídeos sob uma perspetiva alimentar, química e metabólica, assim como a importância do 

metabolismo dos glicídeos em patologias metabólicas como a obesidade, a diabetes e o cancro. 

Devem ser também capazes de integrar o metabolismo das vitaminas no metabolismo dos 

macronutrientes em geral e entender a nutrição aplicada à potenciação da expressão génica, numa 

perspetiva epigenómica.  

Por indicação do Conselho Pedagógico da FCNAUP a equipa docente pretende apresentar no 

Workshop Anual de Inovação e Partilha Pedagógica da UPorto o trabalho que desenvolve nas aulas 

práticas desta unidade curricular. 

Nestas aulas práticas os estudantes devem ser capazes de desenvolver um projeto de investigação, 

analisar os seus resultados, escrever um resumo e elaborar um cartaz. Tanto os resumos como o 

cartaz são objeto de avaliação presencial por todos os docentes destas aulas. Todo este percurso 

pode ser encarado como uma simulação de um processo de submissão a uma reunião científica 

com “peer-review”. Desta forma os estudantes ficam com uma ideia concreta numa fase precoce 

da sua formação universitária de como produzir e apresentar resultados científicos.   
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O estudo proposto a cada semestre letivo é o da avaliação experimental da resposta glicémica a 

um alimento que contenha glicose, que a possa gerar ou que possa alterar a resposta glicémica de 

alimentos que a contenham. A observação direta, ainda que parcelar, de um dado fenómeno 

permite cultivar a ideia que a Ciência não “nasce nos livros” mas que, de facto, é produto de 

reflexão sobre fenómenos observados.  

Este trabalho implica que por limitações de tempo a equipa docente apresente previamente o 

protocolo a uma Comissão de Ética. Só com o parecer favorável desta Comissão se apresenta o 

protocolo aos estudantes. Dado que os estudantes podem ser voluntários no estudo, é-lhes 

apresentado o documento de Consentimento Informado. Os estudantes são informados de forma 

clara que a não aceitação de participação no estudo não tem implicações na sua avaliação. O 

envolvimento dos estudantes no trabalho como voluntários no protocolo é habitualmente elevado. 

A sensibilização dos estudantes para os aspetos éticos e deontológicos da investigação é um outro 

aspeto positivo deste trabalho. 
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ESTÁGIO CURRICULAR NO 1º CICLO – MITO OU REALIDADE? 

 

António Guerner - Faculdade de Ciências 

 

A duração dos cursos de 1ºciclo, três anos e 180ECTS, nem sempre se compadece com a vontade 

de, no Plano Curricular, se incluir um estágio, seja ele de índole profissional ou científica. 

O 1ºciclo em Ciências e Tecnologia do Ambiente, da Faculdade de Ciências da UP, desde que o atual 

plano de estudos está em vigor, 2008, incluiu na formação dos seus estudantes um Estágio no 

2ºsemestre do 3ºano. Para o bom funcionamento deste estágio, desde o início, foi necessário 

vencer alguns obstáculos, de entre os quais se destacavam: o reduzido nº de ECTS (apenas 10), 

que implicava um reduzido número de horas semanais dedicadas ao estágio; o funcionamento em 

simultâneo com outras unidades curriculares, que criava muitos constrangimentos ao horário a 

dedicar ao estágio; o número de estudantes que o realizava, em contraponto com o reduzido 

número de professores/orientadores disponíveis para o orientarem; a dificuldade em obter 

instituições, em número suficiente, capazes de receberem os estudantes e de lhes darem a 

formação adequada. 

Uma primeira premissa permite que seja o próprio estudante, após receber alguma informação 

sobre entidades disponíveis, a procurar o seu próprio estágio, elaborando um CV, fazendo uma 

carta de apresentação e uma outra de motivação. Num segundo momento foi necessário proceder 

ao ajustamento interno dos horários, de modo a libertar o maior tempo possível, ao longo da 

semana, para o desenvolvimento do estágio, concentrando as aulas no seu início ou no final da 

mesma; foi possível sugerir, ou admitir, que o estágio pudesse ser desenvolvido de forma 

compacta, usando períodos do ano letivo em que não haja aulas (por exemplo, férias da Páscoa).  
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Foi decidido alargar o número de potenciais orientadores a outros elementos da faculdade que 

não os docentes com ligação ao ciclo de estudos; assim, permitiu-se que estudantes de 

doutoramento, de pós-doutoramento e também investigadores sediados na faculdade, pudessem 

dar um contributo funcionando como orientadores deste estágio. 

Apesar de o estágio estar a funcionar ininterruptamente desde 2008, alguns dos obstáculos 

permanecem, ou até se agudizaram durante o período de crise económica que atravessamos. 

Destes obstáculos destaca-se, em particular, o défice de entidades, leia-se empresas, que 

mostraram disponibilidade em receber os nossos estudantes para este tipo de estágio. Durante 

este período a estratégia foi adaptada e houve necessidade de recorrer, de forma mais acentuada, 

a: 

- câmaras municipais, com as quais a faculdade protocolou esta colaboração de forma mais 

assertiva, e outros organismos públicos; 

- centros de investigação sediados na faculdade ou com os quais a faculdade possui ligações 

evidentes. 

 Assim, passou-se de uma estágio em que, no início, 90% dos estudantes o realizaram num 

ambiente de empresa, para um estágio que, no período 2011-2014, passou a ser realizado, por 

75% dos estudantes, em organismos públicos e centros de investigação. No último ano, 2015, esta 

tendência foi invertida, uma vez que, novamente, a maioria dos estudantes conseguiu o seu estágio 

numa empresa privada, cumprindo, deste modo, um dos principais objetivos que nortearam a 

criação deste estágio curricular: “contacto com o mundo do trabalho em ambiente real”. 
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA EM 30 MINUTOS 

 

AEFDUP (Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da UP) / Luísa Neto (Prof. Associada 

da FDUP), Juliana Ferraz Coutinho (Prof. Auxiliar da FDUP) e Anabela Costa Leão (Prof. Auxiliar 

da FDUP) 

 

Esta comunicação visa dar a conhecer o Projeto Constituição da República Portuguesa (CRP) em 

30 minutos, uma iniciativa do Departamento de Pedagogia e Política Educativa da AEFDUP - 

Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (FDUP), em cuja 

conceção e preparação colaboram também docentes de Direito Constitucional da FDUP no ano 

letivo 2015/2016.  

A iniciativa partiu de alunos da FDUP, que, atentos ao universo do ensino secundário nacional, 

consideraram de importância fundamental alargar o conhecimento dos jovens que frequentam o 

ensino secundário no que à lei fundamental do país - a Constituição da República Portuguesa – diz 

respeito. "CRP em trinta minutos" consubstanciar-se-á na intervenção em escolas do ensino 

secundário, contemplando os estudantes (preferencialmente, do 12.º ano) com uma apresentação 

breve (de cerca de 30 minutos) sobre a Constituição, a que se seguirá um momento mais dinâmico, 

durante o qual poderão os expor eventuais questões ou dúvidas. As exposições serão levadas a 

cabo por estudantes voluntários, previamente selecionados de entre alunos do 2.º ao 4.º ano da 

licenciatura em Direito da FDUP com conhecimentos de Direito Constitucional, sujeitos a uma 

formação prévia específica para o efeito, ministrada pelas docentes envolvidas, Luísa Neto, Juliana 

Ferraz e Anabela Costa Leão. O projeto encontra-se em implementação, com data estimada de 

arranque das apresentações nas escolas para março.  
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Este projeto inscreve-se num propósito de sensibilização e transmissão de informação sobre os 

valores de um regime democrático, bem como de formação transversal motivadora da 

participação e tomada de decisões políticas informadas em Estados democráticos plurais (Luísa 

Neto, Educação e(em) Democracia, Edições UP, 2015), dimensões cuja relevância tem sido 

sublinhada designadamente pelo Conselho da Europa.  

Esta singular experiência colaborativa entre docentes e estudantes, cujo carácter inovador se 

salienta, demonstra pois como dimensões formativas e informativas adquiridas em unidades 

curriculares se mostram importantes para capacitar os estudantes para o aprofundamento e 

transmissão de conhecimentos, potenciando a ligação da Universidade à comunidade (tal como, 

de resto, resulta da missão da UP) e criando dinâmicas de melhoria das aprendizagens e do 

sucesso, designadamente pessoal. 
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OS DESAFIOS DE ENSINAR DIREITO A FUTUROS ECONOMISTAS E GESTORES 

Mariana Fontes da Costa,  

Secção Autónoma de Direito - FEP 

 

  

A Faculdade de Economia da Universidade do Porto tem, desde o início da sua história, uma longa 

e honrosa tradição de ensino do Direito. Nas suas salas lecionaram grandes mestres das Ciências 

Jurídicas, como J. Baptista Machado e J. Ribeiro de Faria, referências incontornáveis do Direito 

português do século XX e que muito contribuíram para a formação de alguns dos nossos maiores 

economistas e gestores. 

 

Presentemente, a Secção Autónoma de Direito é composta por sete docentes: três docentes de 

carreira em regime de exclusividade e quatro docentes convidados a tempo parcial.  

 

A simbiose entre a investigação e a prática do Direito e uma preocupação crescente com a 

adaptação da linguagem do ensino à realidade específica da formação em Economia e Gestão têm 

marcado o timbre do trabalho desenvolvido nos anos mais recentes pelos docentes de Direito da 

Faculdade de Economia, numa atuação consciente e orientada de ajustamento face ao tradicional 

ensino da Scientia Iuridica nas Faculdades de Direito. Esta preocupação manifesta-se, em especial, 

numa seleção criteriosa dos conteúdos programáticos a apresentar nos diferentes ciclos de 

estudos, na exposição destes conteúdos alicerçada nos reflexos que têm sobre a realidade 

económica e empresarial e na disponibilização de elementos de estudo adequados a esse 

alinhamento.  

 

É propósito da Secção Autónoma de Direito da FEP contribuir para que a formação ministrada aos 

estudantes se distinga positivamente por uma compreensão englobante das realidades em que  
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irão atuar profissionalmente, o que impõe uma consciencialização dos constrangimentos que a 

normatividade jurídica acarreta para os operadores que atuam nas áreas económica e empresarial  

e o conhecimento dos principais instrumentos jurídicos que o Direito coloca ao serviço desses 

mesmos operadores na prossecução das finalidades a que se propõem. 

 

A redução da duração do primeiro ciclo de estudos, a limitação da carga letiva e a crescente 

especialização que daí resultou, tributários da reforma adotada para implementação do processo  

de Bolonha, implicaram nos anos mais recentes um novo esforço de ajustamento que se fez sentir 

em todas as áreas científicas, mas que tem ainda hoje reflexos particularmente acentuados nas 

áreas científicas complementares, por natureza já objeto de especial contenção no cômputo global 

da formação dos estudantes. 

 

O maior desafio presente é, assim, o de assegurar a consolidação e aprofundamento de um projeto 

pedagógico capaz de captar o interesse dos estudantes de Economia e Gestão e de lhes permitir 

intuir a relevância da formação complementar em Direito na sua vida profissional futura, de modo 

a perpetuar, adaptada à realidade presente e adequada aos constrangimentos que em cada época 

caracterizam a atividade de ensino, uma herança que, na melhor tradição renascentista, coloca o 

conhecimento da realidade acima de uma compartimentação estrita que secciona e empobrece o 

discernimento de quem nela atua.   
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ONLINE EXPERIMENTATION@FEUP 

OE@FEUP: UM PROJETO DA FEUP PARA TODOS 

Maria Teresa Restivo, LAETA-INEGI, Faculdade de Engenharia, UPorto 

 

Online Experimentation (OE) é baseada em tecnologias emergentes e inclui experimentação 

remota, virtual e de realidade aumentada. Dispositivos sensoriais como sistemas hápticos, 

óculos3D, etc, podem interatuar com a OE promovendo a imersão do utilizador em ambientes 

virtuais que tentem recriar experiências reais. 

A FEUP foi pioneira na introdução de OE, ao lado dos primeiros relatos publicados. A sua “Estação 

Meteorológica” está acessível desde 1998, e a sua extensa base de dados tem permitido a 

realização de inúmeros trabalhos de fim-de-curso, teses de mestrado e doutoramento, cruzando 

áreas de Engª Civil, Mecânica e de Arquitetura. 

Em 2003 a Direção da FEUP apoiou a criação de alguns recursos de OE multidisciplinares, 

potenciando a utilização por diferentes ramos de engenharia. A manutenção e o progresso 

continuado deste projeto têm exigido enorme empenho e uma equipa empenhada (identificada na 

página web) do projeto, intermitentemente suportado a nível nacional (POSI e FCG) e 

internacional (Tempus), (https://remotelab.fe.up.pt/). 

A experimentação disponibilizada é do tipo remota (ER), virtual (RV) e de realidade aumentada 

(RA) e está acessível a qualquer utilizador 24h/dia visando, entre outros aspetos motivação, 

entusiasmo e familiarização com as novas tecnologias, que começam a proliferar em 

diversos ambientes profissionais. A ER permite o acesso remoto a experiências reais e o ajuste 

de parâmetros podendo ser atuadas automaticamente com retorno de resultados por email ou, 

manualmente, para comparação de resultados e análise de erros de procedimento. A RV oferece  

 

https://remotelab.fe.up.pt/
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simuladores 2D e 3D que podem ser “experimentados” e com os quais se pode interagir através 

de dispositivos sensoriais. A RA (do tipo maker-based) fornece marcadores que o utilizador 

imprime e com os quais recria sistemas que, sobrepostos à realidade, se visualizam num monitor. 

Estes também podem ser interatuados e manipulados sob os mais variados ângulos. Para qualquer 

tipo de recurso, os estudantes são confrontados com questões sobre os tópicos, procuram 

encontrar a resposta e, realizando a experiência, indagam a correção daquela, podendo repetir as 

vezes que considerem necessárias. 

Na FEUP, em 2015/16, recursos de OE serão usados nos Mestrados Integrados de Engª Mecânica 

(Instrumentação para Medição, Dissertação e Sistemas Eletromecânicos), Engª Industrial e Gestão 

(Automação Industrial), Engª Civil (Métodos Numéricos em Geotecnia, Mecânica dos Solos II, 

Física) e Engª do Ambiente (Física I). Utilizando uma metodologia de Inquiry Based Learning, 

servirão cerca de 900 estudantes do 1º, 2º, 4º e 5º anos. Serão feitas avaliações do tipo heurístico, 

de impacto na motivação, de ganho de conhecimentos, de perceção do relevo da OE e de 

familiarização no uso das tecnologias no futuro profissional. No âmbito da disseminação da FEUP 

será usada, como no passado, em atividades da UJr, na Semana Aberta e em visitas de docentes e 

estudantes do ensino secundário. 

Neste período, a OE@FEUP será utilizada na Universidade de Coimbra, nas Universidades Federais 

do Rio Grande do Sul e de Sta Catarina, Brasil, Novi Sad, Sérvia, e partilha já aplicações para 

desenvolvimento de interfaces para plataforma Moodle, da UNED, Espanha. 

Os níveis RA e RV foram candidatados e premiados em 2015 pelo Global Online Engineering 

Consortium, GOLC. 
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A UTILIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM COOPERATIVA NUMA UNIDADE 
CURRICULAR DOS MESTRADOS EM ENSINO DA FACULDADE DE LETRAS DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO: BALANÇO DE UMA EXPERIÊNCIA 

 

Paulo Jorge Santos   

Faculdade de Letras - Universidade do Porto 

 

A transição de um sistema de ensino centrado na transmissão de conhecimentos para um baseado 

no desenvolvimento de competências, um dos principais objetivos do Processo de Bolonha, 

implica a adoção de modos de trabalho pedagógicos congruentes com esta mudança, sendo 

particularmente relevante no âmbito da formação inicial de professores. Se desejarmos que os 

estudantes que se estão a formar para serem professores adotem futuramente abordagens 

pedagógicas inovadores e eficazes, abandonando um tipo de ensino transmissivo, expositivo e 

pouco sensível à heterogeneidade crescente da população escolar, é indispensável que no decurso 

da sua formação sejam confrontados com métodos pedagógicos distintos dos tradicionais. Nesta 

comunicação descreve-se uma experiência de utilização da aprendizagem cooperativa numa 

unidade curricular dos cursos de Mestrado em Ensino ministrados na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto desde o ano letivo 2008/2009. Mais especificamente, abordam-se as 

estratégias para ultrapassar algumas resistências que os alunos têm evidenciado relativamente a 

esta modalidade de trabalho de grupo, assim como as orientadas para aumentar a eficácia da 

interação entre os membros dos grupos de trabalho, nomeadamente ao nível da autorregulação 

sistemática do seu funcionamento. Por fim, descreve-se a evolução sofrida no processo de 

avaliação que os membros do grupo realizam sobre o investimento dos seus colegas no final do 

trabalho. Com base em dados recolhidos ao longo dos últimos anos letivos sustenta-se que a 

utilização da aprendizagem cooperativa constitui uma estratégia de ensino eficaz para a aquisição 

de conhecimentos e o desenvolvimento de competências essenciais para a profissão docente, mas  
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que a sua utilização coloca desafios a professores e alunos que devem ser devidamente tidos em 

conta no seu planeamento e implementação. 

Palavras-chave: formação de professores, aprendizagem cooperativa, pedagogia colaborativa. 
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ERA UMA VEZ 

Corália Vicente 

Profª Catedrática do ICBAS-UP 

 

Na realidade, era uma vez, uma preocupação!   

Depois de muitos anos de ensino (aprendizagem é outra conversa) resolvi questionar-me se seria 

possível aumentar o sucesso dos estudantes na então disciplina de métodos quantitativos. 

 

Esta disciplina "foi inventada" porque, a certa altura, foi preciso cortar nas áreas básicas, daí que 

se passou de duas disciplinas semestrais (Matemática e Bioestatística), cada uma com 4 horas 

lectivas (2 teóricas e 2 práticas) para uma disciplina semestral (com 3 horas teóricas e 3 horas 

práticas). Logo, de duas para uma e meia. Fizeram-se alterações nos objectivos e na matéria 

leccionada e continuou-se a fazer a avaliação que se fazia a cada uma delas, que consistia em duas 

frequências ou exame final. 

 

O sucesso não estava a ser satisfatório, as notas eram baixas e o número de reprovações alto 

demais para os alunos que supostamente tínhamos, por isso, resolvemos fazer uma avaliação mais 

distribuída......  

 

Parece resultar, se o objectivo é aumentar a percentagem de aprovações e mesmo as classificações 

médias..... 

 
 
 



 

64 

 

 
 

 

MENTORIA NO ENSINO SUPERIOR – O PROJETO DE MENTORIA DA FPCEUP 

Teresa Medina, Susana Coimbra, Ariana Cosme, Elisabete Ferreira, Isabel Pinto (Apresentação 

indicada pelo Conselho Pedagógico da FPCEUP) 

 

O Ensino Superior é hoje frequentado por grupos muito heterógenos de estudantes, em termos 

etários e socioculturais, para os quais é esperada uma muito relevante formação académica, 

científica e psicossocial, o que implica, também, a criação de dispositivos que favoreçam a 

integração e promovam a equidade e a igualdade de oportunidades de acesso e sucesso para todos.  

A mentoria interpares tem sido uma solução encontrada por diferentes instituições, 

designadamente no contexto europeu, visando estimular o apoio aos novos estudantes na sua 

integração académica, apoio esse assegurado, em grande medida, por estudantes em níveis mais 

avançados de formação. Ao mesmo tempo, este tem sido, também, um processo crescentemente 

equacionado numa perspectiva dinâmica e bidirecional, susceptível de promover o 

desenvolvimento dos estudantes mais velhos, envolvidos num trabalho próximo e solidário de 

construção de relações e de redes de apoio.  

Nesta perspectiva, foi implementado na FPCEUP, no ano lectivo 2011/2012, e tem vindo a ser 

desenvolvido e aprofundado, um dispositivo de mentoria interpares, coordenado por uma equipa 

de docentes, contando com o envolvimento de um número crescente de estudantes como 

mentores (75 no presente ano lectivo) e como mentorados (mais de 80% dos novos estudantes), 

do Mestrado Integrado em Psicologia e da Licenciatura e Mestrado em Ciências da Educação. 

A criação do dispositivo de mentoria procurou “estabelecer condições de base para uma transição 

positiva para o Ensino Superior, favorecendo a tomada de consciência das implicações do novo 

papel de “estudante universitário”; apoiar na resolução de eventuais dificuldades no processo de  
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integração, promover sentimentos de bem-estar pessoal e de pertença à comunidade FPCEUP, 

facilitando a criação de uma rede interna de apoio académico e social; incrementar a qualidade 

das experiências de aprendizagem proporcionadas pela frequência dos cursos da FPCEUP, tendo 

em vista o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes e a promoção do 

sucesso/progresso académico; contribuir para o desenvolvimento das competências relacionais e 

de resolução de problemas, da responsabilidade, da participação e da autonomia/ iniciativa de 

todos/as aqueles/as que se preparam para o exercício de profissões como as de psicólogos/as e 

de mediadores/as socioeducativos /as e da formação (in Objetivos da Mentoria). 

Para a realização deste projeto tem sido possível contar com a colaboração da Associação de 

Estudantes e da Unidade de Coordenação das Valências de Apoio ao Estudante da FPCEUP, a qual 

articula um conjunto de valências que atuam em áreas específicas, permitindo providenciar apoios 

flexíveis, multifacetados e adaptados às necessidades dos seus estudantes.  

Os anos de desenvolvimento do projecto têm sido considerados muito positivos, sendo 

reconhecido o seu importante contributo para a integração dos novos estudantes desde a sua 

chegada à FPCEUP, no momento da inscrição, para a redução verificada nos níveis de abandono e 

de insucesso escolar e para a identificação de situações para as quais foi possível despoletar, de 

forma célere, apoios específicos fundamentais. 

É deste dispositivo de mentoria, do processo da sua criação e desenvolvimento e dos seus modos 

de funcionamento que pretendemos dar conta nesta comunicação, convictas da importância do 

seu conhecimento por parte de outros colegas da UP.  

 


