
ACEF/2021/1100536 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 PERA/1718/1100536

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2018-11-07

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

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

 2._Acreditação_PDE_2021_Medidas_Melhoria_1.2.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Em articulação entre a Reitoria e a Associação Académica, foi criado o Espaço 24, com três valências: Estudo 24

(aberto 24 horas/dia), Espaço Lounge e UA Intercultural, destinado a atividades no âmbito da interculturalidade e que
também oferece apoio especializado a estudantes estrangeiros. No DEP, foi disponibilizado aos alunos do Programa
Doutoral uma boa sala, equipada , com acesso livre 24 horas. Ambos estes espaços facilitam o encontro entre os
estudantes, o trabalho em equipa e a inserção na comunidade académica. Flexibilizam ainda os horários de estudo.
Neste mesmo sentido, foi criado o Snack E24 que reforça a oferta de espaços que permitem o estudo em horário
prolongado.

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3dcce869-fdaa-0dea-2a31-5ffc6821339b/questionId/12d0b739-d2ee-3162-27e0-5fc761bff454


In articulation between the Rectory and the Academic Association, the Space 24 was created, with three facilities:
Study 24 (open 24 hours/day), Lounge Space, and Intercultural UA, intended for activities within the scope of
interculturality, and which also offers specialised support to foreign students. At the DEP, a nice room, equipped , was
made available to the students of the Doctoral Programme, with free access 24 hours/day. Both of these spaces
facilitate the encounters among students, team work and insertion in the academic community. They also make study
schedules more flexible. In the same sense, the E24 Snack was created to reinforce the offer of spaces that allow
studying during long hours.

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

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
O PD está integrado na rede internacional EDiTE - European Doctorate in Teacher Education (www.edite.eu/) desde
2019. O seu objetivo global é potenciar uma formação e investigação otimizada e sustentável ao nível do 3.º ciclo na
formação de professores, através da colaboração transnacional e multidisciplinar de instituições de ensino superior
de 7 países europeus. A rede apresentou uma proposta ao H2020 (EDiTE+: O profissionalismo emergente dos
professores europeus) e organizou a conferência internacional Diversity in Teacher and Higher Education Research in
the 21st Century: Insights from Doctoral Students, Supervisors, and Doctoral School Leaders (4-5 de dezembro de
2020). Num futuro próximo, será apresentada uma nova proposta de projeto ao programa Horizon Europe e realizar-se-
ão outros eventos no âmbito da rede (por exemplo, o webinar internacional The transformative potential of doctoral
networks in teacher education, 23 de fevereiro de 2021).

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The DP has been involved in the international network EDiTE - European Doctorate in Teacher Education
(www.edite.eu/) since 2019. Its overarching objective is to potentiate improved, sustainable doctoral-level training and
research in teacher education, by transnational and multidisciplinary collaboration of higher education institutions
from 7 European countries. The network submitted a proposal to H2020 (EDiTE+ -The emerging professionalism of
European teachers) and organized the international conference International Diversity in Teacher and Higher Education
Research in the 21st Century: Insights from Doctoral Students, Supervisors, and Doctoral School Leaders (December
4-5, 2020). In the near future, a new project proposal will be submitted to Horizon Europe and other events within the
network will be held (e.g. the international webinar The transformative potential of doctoral networks in teacher
education, February 23, 2021).

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Releva-se os Programas de desenvolvimento pedagógico docente, da responsabilidade da Reitoria, que implicam os
docentes envolvidos no curso, entre eles:
- Programa de inovação curricular e pedagógica: com a missão de apoiar a concetualização e implementação de ações
de desenvolvimento pedagógico, incluindo a construção de recursos, o desenvolvimento de procedimentos e o apoio
individualizado aos docentes, bem como, o aprofundamento de uma cultura de melhoria continua e inovação
pedagógica;
- Docência+, com o propósito de contribuir para a criação de comunidades universitárias mais inovadoras na sua
missão no ensino. Em 2020, o programa reforçou a capacitação para os processos de ensino e aprendizagem digitais
e deu especial destaque ao papel dos estudantes enquanto agentes de melhoria contínua das instituições.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The programmes promoting the pedagogical development of teaching staff, under the responsibility of the Rectory,
which include the teaching staff involved in the course, are of particular importance: (i) The Curriculum and
Pedagogical Innovation Programme: with the mission of supporting the conceptualization and implementation of
pedagogical development actions, including the construction of resources, the development of procedures and
individualized support to teachers, as well as the deepening of a culture of continuous improvement and pedagogical
innovation; (ii) Docência+, with the purpose of contributing to the creation of university communities increseangly
more innovative in their teaching mission. In 2020, the programme strengthened capacity building for digital teaching
and learning processes and gave special emphasis to the role of students as agents for continuous improvement of
the institutions.

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

Não

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>



4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

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

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade De Aveiro

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

1.3. Ciclo de estudos.
Educação

1.3. Study programme.
Education

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Aviso nº 8956_2019 alteracao Plano estudos PDE abr19_2.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Educação

1.6. Main scientific area of the study programme.
Education

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

140

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

N/A

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

N/A

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

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

6 Semestres

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

6 Semesters

1.10. Número máximo de admissões.
40

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3dcce869-fdaa-0dea-2a31-5ffc6821339b/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc


1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Propõe-se aumentar o número de vagas, de 40 para 50.
Justificação: responder à crescente procura do CE, nomeadamente por estudantes internacionais; rentabilizar o
recente e considerável incremento de recursos humanos doutorados e com grande competência e experiência
científica nas áreas em que o CE atua, do DEP e CIDTFF (4 docentes e 15 investigadores ao abrigo do PEEC), afetos,
nomeadamente, às áreas de Administração e Políticas Educacionais, Didática e Desenvolvimento Curricular, História e
Teoria de Educação e Supervisão e Avaliação; rentabilizar o incremento de projetos e redes internacionais na área do
CE como condições favoráveis ao acolhimento e supervisão de teses de doutoramento.
Proposta de distribuição de vagas (considerando o equilíbiro das condições mencionadas):
Administração e Políticas Educacionais – 10
Didática e Desenvolvimento Curricular – 15
Diversidade e Educação Especial – 5
História e Teoria da Educação – 5
Psicologia da Educação – 5
Supervisão e Avaliação - 10

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
It is proposed to amend (increase) the number of vacancies of the course from 40 to 50.
Justification: to meet the growing demand of the EC, particularly by international students; recent and considerable
increase of human resources of DEP and CIDTFF (4 teachers and 15 researchers), assigned, namely, to the areas of
Educational Administration and Policies, Didactics and Curriculum Development, History and Theory of Education, and
Supervision and Evaluation; increase of international projects and networks.
Proposed distribution of vacancies (considering the balance of the host conditions):
Educational Administration and Policies - 10
Didactics and Curriculum Development - 15
Diversity and Special Education - 5
History and Theory of Education - 5
Educational Psychology - 5
Supervision and Evaluation - 10

1.11. Condições específicas de ingresso.
1-Lic., desde que detentores de CV escolar ou científico relevante, reconhecido como atestando capacidade para a
realização deste Ciclo de Estudos (CE), ou equivalente legal em qualquer área.
2-Grau académico conferido na sequência de um 2.º CE, em qualquer área, de acordo com os princípios do Processo
de Bolonha (PB).
3-Grau académico superior estrangeiro, em qualquer área, conferido na sequência de um 2.º CE, de acordo com os
princípios do PB.
4-Grau académico superior estrangeiro, qualquer área, reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de
mestre pelo órgão científico e estatutariamente competente.
5-O CC da UA pode admitir, sob proposta da Direção do CE, candidatos que não satisfaçam as condições referidas no
n.º anterior mas cujo CV académico, científico, profissional demonstre adequada preparação para frequência do Prog.
Dout.
6-O reconhecimento de 3 a 5 tem como efeito apenas o acesso ao CE e não confere a equiv. ao grau de licenciado ou o
reconhecimento desse grau.

1.11. Specific entry requirements.
1-Holders of a graduation degree with a relevant academic or scientific CV, recognised as attesting to a capacity for the
completion of the doctoral cycle, or legal equivalent in any area.
2-Master, 2nd cycle of Bologna, degree in any area.
3-Foreign higher education degree in any area recognised as satisfying the objectives of the graduation degree by the
scientifically and statutorily competent body.
4-Foreign academic degree, any area, recognized as meeting the objectives of the master's degree and statutorily
competent scientific body.
5-The recognition referred to in 2, 3 and 4 only grants access to the study cycle and does not confer equivalence to
that degree level of graduation or recognition of it.

1.12. Regime de funcionamento.
Outros

1.12.1. Se outro, especifique:
Preferencialmente regime diurno, havendo Unidades de Crédito que funcionam em regime pós-laboral.

1.12.1. If other, specify:
Preferably during daytime, with Credit Units which operate after labor time.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro.



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

1.14._Alteração ao Regulamento de Creditações.pdf
1.15. Observações.

Nada a referir

1.15. Observations.

Nothing to notice.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou
especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

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

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
Administração e Políticas Educacionais Administration and Educational Policies
Didáctica e Desenvolvimento Curricular Teaching Methodology and Curriculum Development
Diversidade e Educação Especial Diversity and Special Education
História e Teoria da Educação History and Theory of Education
Psicologia da Educação Educational Psychology
Supervisão e Avaliação Supervision and Evaluation

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

2.2. Estrutura Curricular - Administração e Políticas Educativas

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Administração e Políticas Educativas

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Administration and Educational Policies

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da Educação/ CE 174 0
Ciências da Educação, Didática e Tecnologia
Educativa e Qualquer área

CE, DTE e
QAC 0 6

(2 Items)  174 6  

2.2. Estrutura Curricular - Didática e Desenvolvimento Curricular

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Didática e Desenvolvimento Curricular

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Teaching Methodology and Curriculum Development

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3dcce869-fdaa-0dea-2a31-5ffc6821339b/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df


Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da Educação CE 22 0
Didática e Tecnologia Educativa DTE 152 0
Ciências da Educação, Didática e Tecnologia
Educativa e Qualquer área

CE, DF e
QAC 0 6

(3 Items)  174 6  

2.2. Estrutura Curricular - Diversidade e Educação Especial

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Diversidade e Educação Especial

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Diversity and Special Education

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da Educação CE 174 0
Ciências da Educação, Didática e Tecnologia
Educativa e Qualquer área

CE, DTE e
QAC 0 6

(2 Items)  174 6  

2.2. Estrutura Curricular - História e Teoria da Educação

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 História e Teoria da Educação

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 History and Theory of Education

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da Educação CE 174 0
Ciências da Educação, Didática e Tecnologia
Educativa e Qualquer área

CE, DTE e
QAC 0 6

(2 Items)  174 6  

2.2. Estrutura Curricular - Psicologia da Educação

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Psicologia da Educação

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Educational Psychology

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da Educação CE 174 0
Ciências da Educação, Didática e Tecnologia CE, DTE e 0 6



ç g
Educativa e Qualquer área QAC
(2 Items)  174 6  

2.2. Estrutura Curricular - Supervisão e Avaliação

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Supervisão e Avaliação

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Supervision and Evaluation

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da Educação, Didática e Tecnologia
Educativa e Qualquer área

CE, DTE e
QAC 0 6

Ciências da Educação CE 22 0
Didática e Tecnologia Educativa DTE 152 0
(3 Items)  174 6  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo
na criação do processo de aprendizagem.

 As fichas das unidades curriculares (UC) foram desenvolvidas por uma equipa multidisciplinar, tendo em conta a
articulação e coerência entre os processos de ensino, aprendizagem e avaliação e destes com os objetivos de
aprendizagem. A título de exemplo, tendo em vista a problematização de conhecimento, os estudantes elaboram
trabalhos de análise crítica da informação focados nos seus temas de investigação (que se procura sejam
enquadrados por projetos do CIDTFF), tendo assim um papel ativo no desenvolvimento de competências de
investigação e inovação desde o primeiro ano do curso. É também promovida a co-construção de conhecimento
através de trabalho colaborativo e de avaliação entre pares (amigos críticos). No Subsistema para a Garantia da
Qualidade das Unidades Curriculares (SubGQ_UC), os estudantes são inquiridos tendo em vista garantir a articulação
entre as metodologias de ensino e as aprendizagens. A informação recolhida fomenta processos internos de reflexão
e melhoria.

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

 The curricular units were developed by a multidisciplinary team, taking into account the articulation and coherence
between the teaching, learning and evaluation processes and between them and the learning objectives. As an
example, in order to problematize past and current knowledge, students develop critical synthesis focused on their
research topics (which are sought to be framed in ongoing projects of the CIDTFF), thus playing an active role in the
development of research and innovation competences, since the first year of the doctoral program. Co-construction of
knowledge is also promoted through collaborative work and peer assessment (critical friends). In the Subsystem for
Quality Assurance of the Curricular Units (SubGQ_UC), students are asked to evaluate the articulation between
teaching methodologies and learning outcomes. The information gathered fosters processes of reflection and
improvement.

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

 Na situação atual da pandemia COVID19, desde Março de 2020, o curso tem funcionado em regime hibrido, sendo a
carga de trabalho síncrono (com recurso ao Colibri) e de trabalho autónomo determinada em função dos ECTS de
cada unidade curricular (UC). No Subsistema para a Garantia da Qualidade das Unidades Curriculares (SubGQ_UC), é
solicitado a todos os estudantes que preencham inquéritos pedagógicos, no final de cada semestre, sobre todas as
UC em que estiveram inscritos. Estes inquéritos incluem questões em que lhes é solicitado que avaliem o volume de
trabalho/tempo exigido para obter aprovação final à UC e se este corresponde aos ECTS das respetivas UC. Tendo em
conta os resultados e verificando-se algum desajuste, assinalado pelo sistema, os docentes são solicitado a rever as
atividades propostas, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho não presencial, para que haja uma boa
adequação do volume de trabalho exigido ao número de ECTS associado à UC que lecionam.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 



In the current pandemic situation, since March 2020, all the curricular units (CU) are delivered in a blended learning
regime, being the synchronous (using the Colibri) and the autonomous workload determined according to the ECTS of
each CU. In the Subsystem for Quality Assurance of the Curricular Units (SubGQ_UC), all students are asked to
complete pedagogical surveys, at the end of each semester, on all the CU, in which they were enrolled. These surveys
include questions that ask students to evaluate the workload/time required to obtain their final approval from the CU
and whether this corresponds to the ECTS of the respective CU. Taking into account the results and if any adjustments
are requires, teachers may review the proposed activities, namely in relation to autonomous work, so that there is a
good balance between the workload and the number of ECTS associated with the CU.

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

A Universidade de Aveiro tem um regulamento que contempla a avaliação das aprendizagens e que rege as propostas
de avaliação das aprendizagens das unidades curriculares (UC). Em geral, a avaliação é essencialmente formativa ao
longo do semestre, sendo realizadas frequentes sessões de partilha e discussão dos trabalhos em curso. Os
elementos a ter em conta para a avaliação sumativa dependem das UC mas incluem dois a quatro trabalhos. O
alinhamento da avaliação com os objetivos é acautelado nas fichas das UC e avaliado no final do ano. O SubGQ_UC
inclui questões sobre a adequação da avaliação, sendo solicitado aos discentes que avaliem se as estratégias de
avaliação são adequadas aos objetivos da UC. Tal como para as articulações referidas nas alíneas anteriores, o
desempenho global nas várias UC é avaliado, o que se reflete em eventuais propostas de adequaçao da avaliação das
aprendizagens aos objetivos de aprendizagems, sempre que sejam assinaladas desarticulações.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The University of Aveiro has a regulation that included the evaluation of learning. All the curricular units (CU) of the
doctoral program have a section with the proposed evaluation strategies that are aligned with the regulation. In
general, along the semester, the evaluation is essentially formative, with frequent sessions were students share and
discuss the work in progresso with teachers and their peers. The elements to be taken into account for summative
assessment depend on the CU but include two to four products. At the end of the year, students are asked to assess
the alignment of the assessment strategies with the learning objectives, since the SubGQ_UC also includes questions
to assess this issue. Thus, as for the articulations mentioned in the previous points, the overall performance of the
various CU is assessed by the students. This assessment, if required, is reflected in eventual improvements of the
adequacy of the assessment strategies .

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Nada a declarar

2.4 Observations.
 Nothing to declare

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Maria Helena Almeida Beirão de Araújo e Sá (Diretora do Curso) 

 Ana Paula da Silveira Simões Pedro (coordenadora ramo História e Teoria da Educação) 
Anabela Maria Sousa Pereira (coordenadora ramo Psicologia da Educação) 

 António Augusto Neto Mendes (coordenador ramo Administração e Políticas Educacionais) 
 Paula Ângela Coelho Henriques dos Santos (coordenadora ramo Diversidade e Educação Especial) 

Maria João de Miranda Nazaré Loureiro (coordenadora ramo Supervisão e Avaliação) 
 Maria Teresa Bixirão Neto (coordenadora ramo Didática e Desenvolvimento Curricular)

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista
/ Specialist Área científica / Scientific Area

Regime de
tempo /
Employment link

Informação/
Information

Aida Maria de
Figueiredo Ferreira
Martins

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Programa Doutoral em Psicologia 100.00 Ficha

submetida

Ana Alexandra
Valente Rodrigues

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Didática e Formação - Didática e

Desenvolvimento Curricular 100.00 Ficha
submetida
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Alexandra Isabel Sá
Pinto Investigador Doutor Biologia 100.00 Ficha

submetida

Ana Isabel de
Oliveira Andrade

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Didáctica 100.00 Ficha
submetida

Ana Maria Reis
D'Azevedo Breda

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Pure Mathematics 100.00 Ficha
submetida

Ana Paula da Silveira
Simões Pedro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100.00 Ficha

submetida
Ana Raquel Gomes
São Marcos Simões

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Didáctica 100.00 Ficha

submetida

Anabela Maria Sousa
Pereira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Psychology 100.00 Ficha
submetida

Aníbal Rui de
Carvalho Antunes da
Neves

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Didáctica 100.00 Ficha

submetida

António Augusto de
Freitas Gonçalves
Moreira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Didáctica, especialidade Didáctica das
Línguas 100.00 Ficha

submetida

António Augusto
Neto Mendes

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências da Educação 100.00 Ficha
submetida

Antonio Pedro Dias
da Costa Investigador Doutor Programa Doutoral em Multimédia em

Educação 100.00 Ficha
submetida

Betina da Silva
Lopes Investigador Doutor

Programa Doutoral em Didáctica e
Formação, Ramo de Didáctica e
Desenvolvimento Curricular

100.00 Ficha
submetida

Cecília Vieira Guerra Investigador Doutor Programa Doutoral em Multimédia em
Educação 100.00 Ficha

submetida
Cristina Manuela
Branco Fernandes de
Sá

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Didáctica 100.00 Ficha

submetida

Dora Maria Ramos
Fonseca de Castro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100.00 Ficha

submetida
Filomena Rosinda de
Oliveira Martins

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Didáctica 100.00 Ficha

submetida
Isabel Maria Cabrita
dos Reis Pires
Pereira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Didáctica 100.00 Ficha
submetida

Jorge Adelino
Rodrigues da Costa

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Ciências da educação 100.00 Ficha
submetida

José Alexandre da
Rocha Ventura e
Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100.00 Ficha

submetida

Liliana Xavier
Marques de Sousa

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências da Educação 100.00 Ficha
submetida

Lúcia Maria Teixeira
Pombo Investigador Doutor Educação, Ramo de Supervisão e Avaliação 100.00 Ficha

submetida
Manuel Fernando
Ferreira Rodrigues

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Sociais 100.00 Ficha

submetida
Maria Gabriela
Correia de Castro
Portugal

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências da Educação, especialidade
Psicologia da Educação 100.00 Ficha

submetida

Maria Helena
Almeida Beirão de
Araújo e Sá

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Didáctica, especialidade Didáctica das
Línguas 100.00 Ficha

submetida

Maria João Miranda
Nazaré Loureiro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Sciences de L'Education 100.00 Ficha

submetida
Maria Manuela Bento
Gonçalves

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100.00 Ficha

submetida
Maria Teresa Bixirão
Neto

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Didáctica 100.00 Ficha

submetida

Marília dos Santos
Rua

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Ciências da Saúde 100.00 Ficha
submetida

Marlene da Rocha
Miguéis

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências da Educação (com Pós

doutoramento em Educação, 2017) 100.00 Ficha
submetida

Patricia Alexandra
Pacheco de Sa Investigador Doutor Didáctica 100.00 Ficha

submetida
Paula Ângela Coelho
Henriques dos
Santos

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências da Educação 100.00 Ficha
submetida

Rosa Lúcia de Professor Auxiliar Doutor Ciências da Educação 100.00 Ficha
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Almeida Leite Castro
Madeira

ou equivalente submetida

Rosa Maria Marques
Faneca de Oliveira Investigador Doutor Didáctica 100.00 Ficha

submetida

Rui Marques Vieira
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Didáctica 100.00 Ficha
submetida

Teresa Maria
Bettencourt da Cruz

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Didáctica 100.00 Ficha
submetida

     3600  

<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
 36

3.4.1.2. Número total de ETI.
 36

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 29 80.555555555556

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 36 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do
ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of
the study programme

36 100 36

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 36

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

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

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

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

29 80.555555555556 36

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 36

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

A UA - organização com estrutura matricial de governação central - inclui várias valências (académicas, sociais, de
investigação) de apoio ao presente ciclo de estudos, realizadas por serviços comuns, centrais (Serviços Gestão
Académica). No contexto específico do DEP, pessoal técnico, administrativo e de gestão, num total de 8 funcionários,
apoia os cursos de graduação, pós-graduação, mestrados e doutoramentos, assim como o corpo docente,
estabelecendo ainda as ligações com os Serviços Centrais académicos e administrativos da UA e com o CIDTFF.

 Estes 8 funcionários, em tempo completo no DEP, correspondem às seguintes categorias: 5 técnicos superiores; 2
assistentes técnicos; 1 assistente operacional.

 O Centro de Investigação CIDTFF, alocado no DEP, conta com 3 bolseiros que apoiam tarefas de investigação dos
doutorandos, docentes e supervisores integrados no Centro, divulgam informação de natureza científica e académica
e organizam atividades no âmbito da formação em investigação.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Since UA is an organization with a matrix structure of central governance, several facilities (academic, social, research)
are carried out, supporting this cycle of studies by common and central services (Academic Management Services). In
the specific context of DEP, there are technical, administrative and management staff, with a total of 8 employees, who
provide support to undergraduate, postgraduate, masters and doctoral degrees, as well as to the teaching staff,
establishing links with UA Academic and Administrative Central Services.

 These 8 full-time employees in UA / DEP correspond to the following categories: 5 senior technicians; 2 technical a
ssistants; 1 operational assistant.

 The CIDTFF Research Unit, which is part of the DEP, also has full-time scholarship holders, who support the research
tasks of doctoral students and of teachers/supervisors belonging to the Center, disseminate information of scientific
nature & organize activities within the field of research training.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
São 8 os funcionários do DEP que correspondem ao grupo de pessoal técnico, administrativo e de gestão e que
apoiam o CE. Em termos de habilitações académicas, são: 2 doutores; 1 mestre; 2 licenciados; 3 sem habilitação
superior.

 Uma funcionária encontra-se particularmente adstrita ao Programa Doutoral em Educação, designadamente no apoio
técnico aos órgãos de direção do curso, aos docentes e supervisores e aos estudantes. Trata-se de uma técnica
superior, habilitada com o grau de Doutor em Psicologia.

 Quantos aos bolseiros do CIDTFF acima referidos, são atualmente três: dois mestres (em Psicologia e em Design) e
um doutor (em Educação).

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
There are 8 DEP staff that correspond to the group of technical, administrative and management personnel. In terms of
academic qualifications, they are: 2 PhD; 1 master; 2 graduates; 3 without higher education degrees.

 The employee who is particularly involved in the Doctoral Program in Education, namely in supporting of the course
management bodies and the students, is a superior technician, qualified with the degree of Doctor (in Psychology).

 Research fellows of the CIDTFF are: 2 masters (Psychology and Design); 1 doctor (in Education)

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
146



5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 27
Feminino / Female 73

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 48
Doutoramento 18
Doutoramento 80
 146

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 40 40 40
N.º de candidatos / No. of candidates 106 115 200
N.º de colocados / No. of accepted candidates 40 29 49
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 33 26 39
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 12.2 13 11.2

Nota média de entrada / Average entrance mark 15.3 15.6 15.4

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
O número de estudantes por percurso é o seguinte:

Administração e Políticas Educacionais: 28
Didática e Desenvolvimento Curricular: 62
Diversidade e Educação Especial: 19
História e Teoria da Educação: 1
Psicologia da Educação: 14
Supervisão e Avaliação: 22
TOTAL 146 doutorandos

Em termos de país de proveniência: 57 (39%) dos estudantes são provenientes do Brasil e 49 (33,5%) de Portugal. Os
restantes são provenientes de PALOP, destacando-se Angola (18, 12,3%), Moçambique (n.3), e S.Tomé e Principe (n.1).
Os restantes estudantes são provenientes de:
CHINA 4
URUGUAI 1
IRÃO 7
CHILE 1
JORDÂNIA 1
POLÓNIA 1
COSTA RICA 1
TURQUIA 1
VENEZUELA 1
Destaca-se que a grande maioria dos alunos é falante de língua portuguesa (incluindo os de origem chinesa,
professores de português língua estrangeira - PLE) e que entre os estrangeiros, alguns alunos são falantes de uma
língua românica (espanhol), com intercompreensão com a língua portuguesa. Os restantes estudantes são
aconselhados a frequentar os cursos de PLE do Departamento de Línguas e Culturas.
Os estudantes de Portugal são quase todos de Aveiro (42,4%) ou de distritos limítrofes (Coimbra e Porto), mas há
também estudantes de Braga, Évora, Leiria, Lisboa, Portalegre e Viseu, mostrando uma boa cobertura geográfica do
curso.



Em termos de habilitações profissionais, quase todos os estudantes são profissionais de educação, destacando-se
educadores e professores, de vários níveis de ensino (do 1.º ciclo ao ensino superior, do ensino geral ao vocacional e
profissional) e cobrindo todas as matérias escolares (línguas, ciências, matemática, artes, tecnologias, ciências
sociais, história, filosofia). Alguns doutorandos são da área da saúde (psicologia, terapia, enfermagem). De referir a
presença de estudantes provenientes de outras áreas mas com responsabilidades na área da formação (exemplo:
Força aérea, Engenharia do Ambiente, Engenharia de Processamento Alimentar).

5.3. Eventual additional information characterising the students. 

Number of students per branche: 

Administration and Educational Policies: 28
Didactics and Curricular Development: 62
Diversity and Special Educationl: 19
History and Theory of Education: 1
Psychology of Education: 14
Supervision and Evaluation: 22
TOTAL 146 students

In terms of countries of provenance: 57 (39%) of the students come from Brazil and 49 (33.5%) from Portugal. The
remaining students come from PALOP countries, namely Angola (18, 12.3%), Mozambique (n.3), and S.Tomé and
Principe (n.1). The remaining students come from
CHINA 4
URUGUAY 1
IRAN 7
CHILE 1
JORDAN 1
POLAND 1
COSTA RICA 1
TURKEY 1
VENEZUELA 1
It should be noted that the vast majority of students are Portuguese-speaking (including those of Chinese origin,
teachers of Portuguese as a foreign language - PLE) and that among the foreigners, some students are speakers of a
Romanic language (Spanish), with intercomprehension with the Portuguese language. The remaining students are
advised to attend the PLE courses of the UA Language and Culture Department.
The students from Portugal are almost all from Aveiro (42.4%) or neighbouring districts (Coimbra and OPorto), but
there are also students from Braga, Évora, Leiria, Lisbon, Portalegre and Viseu, showing a good geographical
coverage of the course.
In terms of professional qualifications, almost all students are education professionals, especially educators and
teachers, from various levels of education (from Early Childhood Education to Higher Education, from General
Education to Vocational and Professional Education) and covering all school subjects. Some doctoral students are
from the area of Health (Nurses, Psychologists, Therapists). Noteworthy is the attendance of students coming from
other fields but with responsibilities in the training area (e.g. Air Force, Environmental Engineering, Food Processing
Engineering).

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 5 13 12
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 1 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 1 3 1

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 3 2 3

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years 0 6 8



Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Impacto do plano mestre de formação de professores em Angola, formação inicial de docentes de matemática para 1.º
ciclo no Namibe, 2020, Aprovado;Para uma modelização didática da escrita académica: a recensão crítica em
português língua segunda, 2020, Aprovado;Os repertórios plurilingues num processo de aprendizagem ao longo da
vida: o caso dos estudantes maduros da Universidade de Aveiro, 2020, Aprovado;Educação para o Desenvolvimento
de Competências em Sustentabilidade na Formação de Professores e Alunos do Ensino Fundamental, 2020,
Aprovado;Ensino do Inglês e desenvolvimento da competência plurilingue: um estudo de caso no ensino secundário,
2020, Aprovado;Educação em ciências e integração do Inglês para a aprendizagem: Estudo de uma abordagem CLIL
numa escola do 3.º CEB em Portugal, 2020, Aprovado;Aprender e ensinar numa escola do ensino técnico-profissional:
um estudo de caso no Lubango-Angola, 2020, Aprovado;Pensar a planificação didática na formação contínua: por uma
utópica competência de religare os saberes, 2020, Aprovado; Visitas de estudo a centros de ciência: práticas de
professores e aprendizagens dos alunos, 2020, Aprovado; Educação e trabalho em gestão hoteleira: competências e
inserção profissional de diplomados do ensino superior politécnico, 2020, Aprovado; Política para integração das TIC
no curriculo em Angola: um estudo nas Escolas Públicas do II Ciclo do Ensino Secundário do Namibe, 2020,
Aprovado; Articulação curricular horizontal: um estudo sobre o ensino de inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico, 2020,
Aprovado; Determinantes de consumos etílicos e tabágicos em estudantes do ensino superior, 2019, Aprovado;
Competencialização Colabor@tiva em Educação de Infância com suporte numa plataforma supervisiva online, 2019,
Aprovado; Desafios da União Europeia para a educação e formação: da Estratégia de Lisboa à Europa 2020, 2019,
Aprovado; A Cortesia Linguística no Ensino do Português a Alunos de Língua Materna Chinesa, 2019, Aprovado;
Espaços exteriores e organização pedagógica em educação de infância: políticas, projetos e práticas, 2019, Aprovado;
Contributos da Análise da Comunidade CoTiques para a Supervisão de Investigação em Contexto Online: um estudo
de caso, 2019, Aprovado; Videoclipe(s) como recurso didático: ver, ler e ouvir a (des)igualdade de género nos media,
2019, Aprovado; Imagem, didática e ideologia nos manuais escolares de desenho dos liceus do Estado Novo, 2019,
Aprovado; Desenvolvimento de competências de avaliação de professores de Física em Angola: contributos para a
formação contínua, 2019, Aprovado; Promoção da saúde mental e prevenção do suicídio: formação de professores em
ambiente MOOC, 2019, Aprovado; Estágio supervisionado como mediador da relação universidade/escola, 2019,
Aprovado; A Educação para a saúde: o familiar cuidador da pessoa com esquizofrenia e a importância da atividade
física, 2019, Aprovado;A inspeção da Educação em Portugal: perceções de diretores de escolas públicas, 2019,
Aprovado.

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

Impact of the teacher training master plan in Angola, initial training of mathematics teachers for the 1st cycle in
Namibe, 2020, Approved; For a didactic modeling of academic writing: the critical review in Portuguese second
language, 2020, Approved; plurilingual repertoires in a lifelong learning process: the case of mature students at the
University of Aveiro, 2020, Approved; Education for the Development of Sustainability Skills in the Training of Teachers
and Elementary School Students, 2020, Approved; Teaching English and development of multilingual competence: a
case study in secondary education, 2020, Approved; Science education and integration of English for learning: Study
of a CLIL approach in a 3rd CEB school in Portugal, 2020, Approved; Learning and teaching at a technical-vocational
school: a case study in Lubango-Angola, 2020, Approved; Thinking about didactic planning in continuing education:
for a utopian with competence to re-establish knowledge, 2020, Approved; Study visits to science centers: teacher
practices and student learning, 2020, Approved; Education and work in hotel management: skills and professional
insertion of graduates of polytechnic higher education, 2020, Approved; Policy for integrating ICT in the curriculum in
Angola: a study in Public Schools of the Second Cycle of Secondary Education in Namibe, 2020, Approved; Horizontal
curricular articulation: a study on the teaching of English in the 1st Cycle of Basic Education, 2020, Approved;
Determinants of alcohol consumption and smoking in higher education students, 2019, Approved; Collaborative
Competitiveness in Childhood Education supported by an online supervisory platform, 2019, Approved; European
Union challenges for education and training: from the Lisbon Strategy to Europe 2020, 2019, Approved; Linguistic
Courtesy in Teaching Portuguese to Chinese Mother Language Students, 2019, Approved; Outdoor spaces and
pedagogical organization in early childhood education: policies, projects and practices, 2019, Approved; Contributions
of the CoTiques Community Analysis to Research Supervision in Online Context: a case study, 2019, Approved; Video
clip (s) as a didactic resource: see, read and listen to gender (in) equality in the media, 2019, Approved; Image,
didactics and ideology in the school design manuals of the high schools of the Estado Novo, 2019, Approved;
Development of assessment skills for physics teachers in Angola: contributions to continuing education, 2019,
Approved; Promotion of mental health and suicide prevention: teacher training in MOOC environment, 2019, Approved;
Supervised internship as mediator of the university / school relationship, 2019, Approved; Education for health: the
family caregiver of the person with schizophrenia and the importance of physical activity, 2019, Approved; Inspection
of Education in Portugal: perceptions of public school principals, 2019, Approved.

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

No CE verifica-se, de modo recorrente, que alguns candidatos, após serem colocados em vagas a concurso, realizam a
sua inscrição, mas nunca iniciam a frequência do curso, nem estabelecem qualquer contacto com a Direção, os
serviços ou o corpo docente, apesar de contactados para clarificar a situação. Tal situação relaciona-se com uma
diversidade de motivos (entre eles, a não obtenção de uma BD que seria condição essencial para a frequência do
curso, a dificuldade de transferir divisas de alguns países para Portugal ou de obter vistos, a impossibilidade de
afastamento do contexto de emprego ou do contexto familiar, para poder permanecer em Portugal por alguns períodos
de tempo, etc.). Contudo, do ponto de vista legal, esta inscrição não pode ser anulada durante o ano académico,
ficando a respetiva vaga aparentemente ocupada, mas sem que essa ocupação corresponda a qualquer trabalho
efetivo no CE. 



Em termos dos indicadores dos resultados escolares, esta situação adquire maior expressão nas UC transversais
(Educação e Contemporaneidade, Metodologias de Investigação em Educação, Projeto e Seminários I e II), uma vez
que estas reúnem os alunos de todos os ramos; contudo, verifica-se também nas UC específicas dos ramos.
Naturalmente, estas circunstâncias enviesam os indicadores relacionados com o sucesso escolar do CE. 
Quanto aos resultados obtidos nas 2 principais áreas científicas (AC) do CE, quando comparados, estes não revelam
padrões ou constantes, sugerindo que a AC não será um fator congregador de condições para um mais elevado
sucesso numa ou na outra área (Ciências da Educação; e Didática e Tecnologia Educativa). 

Conforme indicado em 6.1.4., praticamente todos os estudantes estão empregados, podendo alguns beneficiar de
alguma flexibilidade de horário para frequentar a parte curricular, durante o 1.º ano. Contudo, a partir do 2.º ano, é
notória a dificuldade em compatibilizar a vida profissional com a Tese, não obstante o guião do Projeto de
Investigação exigir um cronograma rigoroso e não obstante ainda o SGQ_PD proceder anualmente a esse controlo.
Esta dificuldade reflete-se no tempo de realização do doutoramento (tabela 6.1.1.). É nossa expectativa que o pleno
funcionamento do SGQ_PD (Subsistema para a Garantia da Qualidade dos Programas Doutorais), integrado em 2017
no SIGQ-UA (Sistema Interno de Garantia da Qualidade da UA), com o consequente reforço de uma cultura de
avaliação e monitorização das dinâmicas académicas, se traduza num importante instrumento para o incremento do
numero de Teses terminadas no prazo regular.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
curricular units. 

In the SC, it is recurrent that a number of candidates, after being placed in vacant positions in the candidature
procedure, register themselves but never begin to attend the course, nor establish any contact with the Directorate or
the teaching staff, for a variety of reasons (among them, the failure to confirm a doctoral scholarship prospect which
would be an essential condition for attending the course, the extreme difficulty of transferring foreign currency from
some countries of origin to Portugal, the impossibility of being away from employment or family contexts in order to
remain in Portugal, at least for certain periods of time, etc.); they often do not even pay the enrolment fee. However,
from a legal point of view, their placement cannot be annulled, with the respectively vacancy apparently occupied, but
not corresponding to any actual work in the course. This situation acquires a greater expression in the UCs transversal
to all the branches of the course (Education and Contemporaneity, Research Methodologies in Education, Research
Project and 2nd and 3rd year Research Seminars), since these gather the students of all the branches; however, it is
also verified in the specific UCs of the branches. Naturally, these circumstances bias the indicators related to the SC's
school success. 
Regarding the results obtained by the students in the two main scientific areas of the SC, when compared, they do not
reveal patterns or constants, suggesting that the scientific area will not be a factor congregating conditions for a
higher success in either area (Educational Sciences; and Educational Didactics and Technology). 

As indicated in 6.1.4, basically all our students are employed, and some may benefit from some kind of schedule
flexibility to attend the curricular part during the 1st year (depending on the legislation applicable to their professional
and employment status). However, from the 2nd year on, this benefit no longer exists, which is reflected in their
availability to develop the thesis work, despite the fact that the research project guide demands a very strict schedule
of tasks completion, and despite of the control assured by the SGQ_PD. It is our expectation that the full operation of
the SGQ_PD (Subsystem for Quality Guarantee of Doctoral Programs), integrated in 2017 into the SIGQ-UA (Internal
System of Quality Guarantee of the UA) - with the consequent strengthening of a culture of evaluation and monitoring
of academic dynamics -, will become an important tool for increasing the number of Theses completed within the
regular deadline.

6.1.4. Empregabilidade.

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

O CE é procurado sobretudo por profissionais em serviço. O grupo maior é o de professores, mas também recebe
outros grupos (enfermeiros, educadores sociais, psicólogos, etc). A esmagadora maioria destes doutorandos tem
emprego, nomeadamente na Educação (Ensino Superior e não superior). Deste modo, o PD pode ser relevante para os
que procuram habilitações para o desempenho de certos cargos (ex: o ramo APE, para candidatos a lugares de gestão
em Agrupamentos de Escolas; o ramo DEE, para docentes de Educação Especial que desejem exercer funções de
Coordenadores). O curso pode ser ainda relevante para o acesso e progressão na carreira docente e de investigação
no Ensino Superior. Exemplificando, o Programa de Estímulo ao Emprego Científico permitiu contratar, em 2019, 15
doutorados no DEP.

 
De referir que não existem dados para análise do desemprego do CE. A plataforma Dados e Estatísticas de Cursos
Superiores [http://infocursos.mec.pt/] não tem informação sobre doutoramentos.

 



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

The SC is mainly sought after by in practice graduates. The largest group is composed of teachers, but it also receives
other professionals (nurses, social educators, psychologists, etc.). The perception we have is that the massive
majority of doctoral candidates have an employment, namely in education (either HE or other). For this, the DP can be
relevant for those seeking qualifications for positions (e.g., the EAP branch, for candidates for management positions
in the Educational System; the IED branch, for Special Education teachers who wish to be Coordinators). Also, there's
high relevance of the SC for access and progression in the teaching and research career in HE. For example, the
programme for incentive to scientific employment made it possible to recruit 15 PhDs at the DEP in 2019.

Note that there is no evidence to analyse EC unemployment. The Higher Education Data and Statistics platform
[http://infocursos.mec.pt/] has no information on PhDs.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Nada a referir

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Nothing to declare.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação / Research Centre
Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES /
Institution

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

Observações / Observations

Centro de Línguas, Literaturas e Culturas
(CLLC)/ Languages, Literatures and
Cultures Centre

Muito Bom Universidade
de Aveiro 1

O docente integrado neste centro trabalha
na área da teoria e filosofia da
educação/teacher integrated in this center
owrks in the scope of theory and
philosophy of education

Centro de Investigação em Tecnologias e
Serviços de Saúde (CINTESIS)/Center for
Health Technology and Services Re

Muito Bom
Universidade
do
Porto/Pólo
Aveiro

1

O docente integrado neste centro co
orienta teses na temática da
intergeracionalidade/ the teacher
integrated in this centre co-supervises
thesis in the scope of intergenerationality

Centro de Investigação em Didática e
Tecnologia na Formação de Formadores
(CIDTFF)/ Research Center on Didactics
and Technology in the Education of Trainers

Muito Bom Universidade
de Aveiro 33 na

Centro de Investigação e Desenvolvimento
em Matemática e Aplicações (CIDMA)/
Center for Research & Development in
Mathematics and Applications

Muito Bom Universidade
de Aveiro 1

O docente integrado neste centro co-
orienta teses em Didática da Matemática/
the teacher integrated in the center co-
superivses theses in Didactics of
Mathematics

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/3dcce869-fdaa-0dea-2a31-5ffc6821339b
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/3dcce869-fdaa-0dea-2a31-5ffc6821339b
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada

na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional,
regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

A. Promoção da cultura C&T
 - Público escolar: Atividades não formais inseridas no programa da UA (Academia de Verão, 21 crianças, 2019),

Semana da C&T,…) e dos Labs do CIDTFF (mais de 700 participantes, 2019/20). Participação (21 investigadores) no
Cartas com Ciência, que interliga ciência, educação, língua e sociedade, aproximando cientistas e crianças dos
PALOP.

 - Grande público: Noite Europeia dos Investigadores, TechDays; Exposição "E Se Mendeleev Estivesse Aqui?" (Aveiro;

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/3dcce869-fdaa-0dea-2a31-5ffc6821339b
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/3dcce869-fdaa-0dea-2a31-5ffc6821339b


Lisboa); Café/Jantar com Ciência (5000 participantes)
- Comunicação social (TV, imprensa e rádio): (H)À Educação (Diário de Aveiro, quinzenal); Educação à Escuta (Rádio
TerraNova, semanal).
B. Formação (públicos diversos) 
- Público académico: Seminários dos Labs (LALE, LEIP, LEduC); Conferências, Congressos (eg, Cong Supervisão
2020, 95 participantes; VII Seminário Ibero-americano CTS, 200 participantes).
- Professores (ensino não superior): formações creditadas (Jornadas do LALE, A Voz dos Professores de C&T) 
- Estudantes do ES (Seminário “Caminhos de Investigação”, palestras UnderInvestigation, Formação Núcleo de
Bolseiros, Encontro Jovens Investigadores Educação)
- Públicos não escolares: técnicos das CPCJ, profissionais de saúde, cuidadores informais (Programa UACuida)
C. Prestação serviços à comunidade
C.1. Nível regional/nacional
- Escolas: assessoria processo de autoavaliação do AE-Cacia; revisão Cartas Educativas de 7 AE; projeto colaborativo
de inovação curricular do AE-Cacia.
- Autarquias/Municípios: "Se Esta Rua Fosse Minha" (ferramentas educativas sobre toponímia de Ílhavo); EduPARK
(Prémio Europeu ECIU; app para explorar parque da cidade; integrada no serviço educativo Fábrica Ciência Viva);
planos estratégicos educativos (9 municípios); apetrechamento das escolas do Médio Tejo (18 AE) para atividades
práticas de ciências.
- Ministério da Educação: projeto Recursos Educativos Digitais para o EB; ferramentas de autorreflexão sobre a
aprendizagem eficaz através da utilização de tecnologias educativas inovadoras (todas as escolas primárias,
secundárias e profissionais do país e Europa).
- Empresas de software educativo: MicroI/0 (acordo licenças software análise qualitativa webQDA); Criamagin
(desenvolvimento de OER).
- Participação no Laboratório Colaborativo ProCHILD Colab: Against Poverty and Social Exclusion in Childhood.

C.2 Nível internacional
- Ministérios da Educação (ME) da CPLP
STP: Programa de Apoio Integrado ao Setor Educativo (€230000; formação inicial/contínua de professores do Sec;
Estudo sobre Padrões Mínimos de Qualidade na Educação (16000€); Avaliação Externa Reforma do Sec (€26000);
Timor-Leste: Formar+ (formação contínua de professores; €233000).
- Comissão Europeia e Conselho Europeu
Desenvolvimento de referenciais na área das competências digitais (DigComp, DigCompEdu & DigCompSAT);
plurilinguismo/intercompreensão (ECML)
- OEI: Projeto Escolas bilingues e interculturais de fronteira (parceria ME/Portugal e Comunidades
Autónomas/Espanha).

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the
fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local
development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

A. Promotion of S&T
- School audience: Non-formal activities integrated in UA’s program (Academia de Verão (21 children, 2019), Semana
C&T) and CIDTFF Labs (LALE’s workshops, more than 700 participants, 2019/20). Participation (21 researchers) in
Cartas com Ciência, which links science, education, language and society, bringing PALOP scientists and children
closer.
- General public: European Researchers’ Night, TechDays; E Se Mendeleev Estivesse Aqui? Exhibition (Aveiro;
Lisboa); Coffee/Dinners with Science (5000 participants)
- Media (TV, press & radio): (H)À Educação (Diário de Aveiro, biweekly); Educação à Escuta (Rádio TerraNova, weekly).
B. Training (diverse audiences) 
- Academics: Labs’ Seminars (LALE, LEIP, LEduC), Conferences/Congresses (Supervisão 2020, 95 participants; VII
Seminário Ibero-americano CTS, 200 participants)
- Teachers (non-higher education): accredited training (Jornadas do LALE, A Voz dos Professores de C&T)
- HE Students (Seminar “Caminhos de Investigação”; UnderInvestigation Talks, Research Fellows’ Training Package,
Young Researchers in Education Meeting/ENJIE)
- Non-school audiences: CPCJ staff, health professionals, informal caregivers (UACuida program)
C. Service provision to the community
C1. Regional/national level:
- Schools: consultancy to the self-assessment process of the Cacia School Cluster (SC); Educational Letters review of
7 SC; curricular innovation project - Cacia SC (NaLoC).
- Municipalities: Se Esta Rua Fosse Minha (educational tools on the toponymy of Ílhavo); EduPARK (ECIU European
Award; app to explore the city’s park; integrated in Fábrica Ciência Viva educational service); educational strategic
plans (9 municipalities); equipping Middle Tejo schools (18 school clusters) for practical science activities.
- Ministry of Education: Digital Educational Resources for Basic Education; development of self-reflection tools on
effective learning through the use of innovative educational technologies (all primary, secondary and professional
schools in the country and Europe).
- Educational software companies: MicroI/0 (webQDA licenses deal); Criamagin (OER development).
- Participation in the ProCHILD Colab Collaborative Laboratory: Against Poverty and Social Exclusion in Childhood.
C2. International level, collaboration with:
- Ministries of Education (ME) of the Community of Portuguese Speaking Countries:
. STP: Integrated Support Program for the Education Sector (€230000; initial and continuous training of secondary
school teachers; Study on Minimum Standards of Quality in Education (16000€); External Evaluation to Secondary
Education Reform (€26000)
. Timor-Leste: Formar+ (continuous teacher training; €233000).
- European Commission and European Council:
. development of reference frameworks in the area of digital skills (DigComp, DigCompEdu & DigCompSAT);



Plurilingualism/intercomprehension (ECML)
. OEI: Bilingual and intercultural border schools project (ME/Portugal and Autonomous Communities/Spain)

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

O CIDTFF favorece articulações entre a formação avançada e o seu projeto, promovendo a integração de doutorandos
na sua equipa (82 doutorandos, 72% do CE) e nas equipas de projetos e parcerias (inter)nacionais. Abaixo, exemplos
de projetos/redes com teses em curso:
-Centro Integrado de Educação em Ciências;
-Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro (3 bolsas de doutoramento (BD) em curso);
-Teacher education for sustainability (Erasmus+; €185432)
-Including and Connecting in Higher Education (Erasmus+; €442924);
-Kamilala (Eramus+; €316750)
-Recursos Educativos Digitais para o Básico (POCH; €647297);
-LOcal Linguistic Landscapes for global language education in the school context (Erasmus+; €276472);
-Learning Languages Online in the age of Mobility (Erasmus+; € 394035);
-Digital Citizenship Education and Foreign Language Learning (ERasmus+; €424880);
-Formar para o plurilinguismo e a interculturalidade na fronteira Espanha-Portugal (OEI; €149518);
-Limites Invisíveis (FCG; €30000).

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

CIDTFF supports links between advanced training and its project, promoting the integration of doctoral students in its
team (82 PhD students, 72% of the CE), as well as in the teams of (inter)national projects and networks. Examples of
projects/networks with ongoing theses:
- Centro Integrado de Educação em Ciências;
- Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro (3 PhD scholarships underway);
- Teacher education for sustainability (Erasmus+; €185432)
- Including and Connecting in Higher Education (Erasmus+; €442924);
- Kamilala (Erasmus+; €316750)
- Digital Educational Resources for the Basic (POCH; €647297);
- LOcal Linguistic Landscapes for global language education in the school context (Erasmus+; €276472);
- Learning Languages Online in the age of Mobility (Erasmus+; €394035);
- Digital Citizenship Education and Foreign Language Learning (Erasmus+; €424880);
- Training for plurilingualism and interculturality on the Spain-Portugal border (OEI; €149518);
- Invisible Limits (FCG; €30000).

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

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

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 66.4
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 3
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 8.2
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 33.3
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 36.1

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Redes Erasmus+: 10 em curso, 4 coordenadas pelo CIDTFF:

 - Teacher education for sustainability
 - Including & Connecting in Higher Education

 - Kamilala
 - Local Linguistic Landscapes

 - Learning Languages Online in the age of Mobility
 - Collaborative Platform for Teaching Innovation in Higher Education

 - Digital Citizenship Education and Foreign Language Learning
 - Service-learning to improve training and employability in wildfire management in southern Europe

 Outras Redes:
 - Associação Ibero-Americana CTS

 - Cátedra Ibérica CTS+I (OEI)
 - Digital literacy and multimodal practices of young children (COSTAction IS1410)

 - EuroScitizen (COSTAction CA17127)
 



- Grupo Internacional de Estudos e Pesquisa Educação Superior
- International Play Association
- Miriadi: Rede Intercompreensão à Distância
- Outdoor Play and Learning (EECERA SIG)
- Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level (COSTAction A18115)
- EDiTE: European Doctorate in Teacher Education

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

Erasmus+ networks: 10 underway, 4 coordinated by CIDTFF:
- Teacher education for sustainability
- Including & Connecting in Higher Education
- Kamilala
- Local Linguistic Landscapes
- Learning Languages Online in the age of Mobility
- Collaborative Platform for Teaching Innovation in Higher Education
- Digital Citizenship Education and Foreign Language Learning
- Service-learning to improve training and employability in wildfire management in southern Europe

Other networks:
- Associação Ibero-Americana CTS
- Cátedra Ibérica CTS+I (OEI)
- Digital literacy and multimodal practices of young children (COSTAction IS1410)
- EuroScitizen (COSTAction CA17127)
- Grupo Internacional de Estudos e Pesquisa na Educação Superior
- International Play Association
- Miriadi: e-Intercomprehension network
- Outdoor Play and Learning (EECERA SIG)
- Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level (COSTAction A18115)
- EDiTE: European Doctorate in Teacher Education

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Importa mencionar que os resultados referidos na tabela 6.1.1. relativos ao último ano, não são definitivos, já que

várias teses entregues até ao final do ano de 2020 não foram ainda defendidas (datas de provas em marcação e júris
em constituição). Acresce que o prazo de entrega das teses que serão contabilizadas no último ano foi já adiado por
duas vezes, devido à atual situação pandémica que teve reflexos evidentes no desenvolvimento dos trabalhos. Por
estas razões, estes números dificilmente podem ser interpretados. 

 
De notar ainda, na mesma tabela, a discrepância entre os números parciais e totais nos anos de 2017-18 e 2018-19. Tal
deve-se ao facto de ter havido estudantes que obtiveram creditação a formação prévia, terminando o curso em menos
de 3 anos curriculares.

 
Quanto aos dados da internacionalização (tabela 6.3.1), importa mencionar que a instituição apenas tem informação
concreta e compilada relativamente a estudantes inscritos em ciclos de estudos (mobilidade in) e a mobilidade
docente ao abrigo de programas de "staff mobility" (in e out). Ora os estudantes em mobilidade a nível de 3.º ciclo
inscrevem-se em disciplinas isoladas e não no ciclo de estudos. Também a mobilidade de docentes se realiza ao
abrigo de protocolos, redes e projetos financiados. Assim, os dados inseridos na tabela não dão totalmente conta da
mobilidades efetivamente realizadas. Nestes dados, considerámos, para a mobilidade docente, a lecionação de
seminários e a orientação de teses. Para a mobilidade de estudantes, considerámos a participação em estágios,
summer shools e eventos científicos internacionais.

6.4. Eventual additional information on results.
 It should be noted that the results referred to in table 6.1.1. relative to the last year are not definitive, since several

theses delivered until the end of the year 2020 have not yet been defended (dates of defenses in appointment and
juries in constitution). In addition, the deadline for submitting the theses that will be accounted for in the last year has
already been postponed twice, due to the current pandemic situation that had evident effects on the development of
the work. For these reasons, these numbers can hardly be interpreted.

 
In table 6.1.1, the discrepancy between the partial and total numbers in the years 2017-18 and 2018-19, is due to the fact
that there were students who obtained credit for previous training, finishing the course in less than 3 curricular years.

 
As for the data on internationalization (table 6.3.1), it should be noted that the institution only has concrete and
compiled information regarding students enrolled in study cycles and teacher mobility under "staff mobility"
programs. Or, students in mobility at the PhD level enroll in courses and not in the cycle of studies. Aditionaly, it must
be noted that the mobility of teachers is also carried out under protocols, networks and funded projects.

 
Thus, the data entered in the table do not fully account for the mobilities actually carried out. In this data, we
considered, for teacher mobility, the teaching of seminars and the guidance of theses. For student mobility, we
considered participation in internships, summer shools and international scientific events.



7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de

preencher as secções 7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.ua.pt/pt/sigq/page/22105

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

 7.1.2._RelCurso_9964_2019_2020_VF.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
 

https://www.ua.pt/pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3dcce869-fdaa-0dea-2a31-5ffc6821339b/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482


<sem resposta>

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
<no answer>

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
<sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
<no answer>

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

8.1.1. Pontos fortes 

- Boa inserção institucional do CE, que beneficia da qualidade e diversidade de serviços (secretaria, académicos,
SBDIM, STIC) e recursos; espaços próprios para a investigação.

 - Comissão de Curso responsável pela gestão, acolhimento e integração institucional dos estudantes, promovendo o
seu bem-estar e desenvolvimento enquanto jovens investigadores.

 - Diversidade de ramos correspondendo à experiência formativa do DEP e à matriz epistemológica do CIDTFF, criando
espaços marcados pela diversidade, transdisciplinaridade e interculturalidade, mediados pelo perfil profissional dos
estudantes, próximos e em articulação com os respetivos contextos reais de intervenção, incrementando o valor
social e impacto do conhecimento produzido.

 - Corpo docente estável, diversificado, com competências transversais e específicas, qualificado, flexível,
comprometido com as aprendizagens, com experiência de trabalho em equipa, envolvido em redes educativas, com
boas dinâmicas científicas, promovendo relações interpessoais e formativas de qualidade.

 - Coesão interna entre docentes, estudantes, funcionários e estruturas institucionais (DEP, CIDTFF, EDUA, STIC,
SBDIM); realce para o papel do núcleo de bolseiros e suas atividades.

 - Estrutura curricular estruturada, por ramos, adequada à diversidade de perfis e centrada na investigação; no plano
de estudos, existência de UC comuns, favorecendo uma perspetiva holística da investigação, competências de
literacia científica e coesão do grupo; horário concentrado num dia e possibilidade de frequência virtual. Projeto de
investigação (PI) construído segundo guião e discutido com júri externo, assegurando boas condições para o
desenvolvimento da tese; PI incluindo plano de contingência, ético e de disseminação, potenciando o impacto social
da investigação.

 - Metodologias de ensino/aprendizagem promotoras de autonomia e sucesso, com bom acompanhamento tutorial.
 - Dinâmicas instituídas ao longo do curso (eventos de partilha e divulgação da investigação em curso, atividades de

formação), muitas delas inseridas nos programas mais vastos da IES.
 - Integração em estruturas de investigação, beneficiando dos seus projetos, redes, recursos, eventos, canais de

comunicação, política de ciência aberta e programas de formação; destaque para o financiamento da formação de
jovens investigadores (participação em congressos, publicação, aquisição de serviços e formações específicas). O
Programa de apoio à Mobilidade Internacional de doutorandos do CIDTFF favorece estágios em centros de excelência. 

 - Estratégia de promoção da internacionalização do CIDTFF, financiando intercâmbio, estágios, participação em
eventos, co-autoria, supervisão e divulgação dos resultados.

 - Estímulo à publicação científica, promovendo o desenvolvimento de competências de investigação e o aumento da
produção científica do curso.

 

8.1.1. Strengths 

Good institutional integration of the SC, which benefits from the quality and diversity of the services (secretariat,
academics, SBDIM, STIC) and resources; proper spaces for carrying out research.

 Course Committee responsible for the management, hosting and institutional integration of students, promoting their
well-being and development as young researchers.

 Diversity of branches corresponding to the formative experience of the DEP and the epistemological matrix of the
CIDTFF, creating spaces marked by diversity, transdisciplinarity and interculturality, mediated by the professional
profile of the students, close to and in articulation with the respective real contexts of intervention, thus increasing the
social value and impact of the knowledge produced.

 Stable and diverse teaching staff, with transversal and specific skills, qualified, experienced, flexible, committed to
learning, with experience in teamwork , involved in educational and social networks, with good scientific dynamics,
promotes quality interpersonal and formative relationships.

 Internal cohesion between teachers, students and institutional structures (DEP, CIDTFF, EDUA, STIC, SBDIM, ...);
emphasis on the role of the nucleus of grant-holders and its activities.

 A well-designed curricular structure, by branches, adequate to the diversity of profiles and focused on the research to
be developed; in the study plan, the existence of common CUs, favouring a holistic perspective of the research,
scientific literacy skills and group cohesion; timetable concentrated in one day and possibility of virtual attendance.



Research project (RP) built according to a guide and discussed with external jury, ensuring good conditions for thesis
development; RP including dissemination plan, enhancing the social impact of the research.
Teaching/learning methodologies that promote autonomy and academic success, with a strong tutorial support.
Dynamics established over the course years (training activities, events for sharing and dissemination of ongoing
research), many of them integrated in the wider HEI programmes.
Integration in research structures, benefiting from its projects, networks, resources, events, communication channels,
open science policy and training programmes; emphasis on funding the training of young researchers (participation in
conferences, publication, acquisition of services and specific training). The Support Programme for International
Mobility of PhD students favours internships in centres of excellence. 
Strategy to promote financially supported internationalisation, covering exchanges, short-term internships, event
participation, co-authorship, supervision and dissemination of results.
Stimulating scientific publication by promoting the development of research skills and increasing the output of the
course.

8.1.2. Pontos fracos 

- Reduzidas oportunidades de formação e capacitação de docentes, estudantes, funcionários e serviços para lidarem
com os desafios colocados pela crescente internacionalização e consequente diversidade de perfis dos estudantes do
curso e de seus contextos de proveniência, com necessidade de flexibilização de alguns processos; estes desafios
tornam-se particularmente complexos quando ocorrem com estudantes provenientes de países em desenvolvimento e
com menor grau de tecnologização.
- Mecanismos institucionais (UA e DEP) de monitorização dos percursos profissionais dos diplomados do curso (sua
inserção no mercado de trabalho, percursos académicos, etc.) praticamente inexistentes.
- Estratégia de captação de estudantes estrangeiros em países fora da CPLP em processo de consolidação, a
desenvolver em articulação com o DEP e a UA [não obstante medidas já tomadas e iniciativas em curso, como a
presença em eventos internacionais, e.g. Virtual PhD Live Study Fair (27.10.2020) e a integração em 2019 no network
EDITE - European Doctorate in Teacher Education, que se prevê possam impulsionar fortemente esta captação, pela
atribuição de bolsas; ver seção 1.2].
- Dificuldades de alguns docentes na utilização pedagógica das tecnologias digitais de comunicação (TDC),
limitadoras de um desempenho mais conseguido, em especial considerando os desafios colocados pela crescente
internacionalização do curso e a frequência virtual das aulas por parte de alguns estudantes, em época de pandemia.
- Algumas fragilidades identificadas no processo de avaliação dos estudantes: reduzida diversidade na tipologia de
trabalhos solicitados e respetiva concentração no final dos semestres; critérios/indicadores de avaliação pouco
explícitos e insuficiente feedback em algumas UC.
- Excessivas horas de contacto do curso, prejudicando a concentração no trabalho individual; discrepância entre
tempo de trabalho e ECTS em algumas UC, em especial de Opção.
- Défice em competências linguístico-comunicativas (escrita académica, língua portuguesa e inglesa, argumentação,
apresentação oral) e em Tecnologias Digitais da Comunicação (TDC) por parte de alguns estudantes, em especial os
provenientes de países em desenvolvimento, onde estas últimas são menos mobilizadas na formação académica e
onde existem variedades ainda em desenvolvimento da língua portuguesa.

8.1.2. Weaknesses 

Reduced opportunities for training and capacity building of teachers, students, staff and services to deal with the
challenges posed by the growing internationalisation and consequent diversity of profiles of the course students, with
the need to make some processes more flexible; these challenges are particularly complex with students from
developing countries with more difficulty in access to technology.
Institutional mechanisms (UA and DEP) for monitoring the career paths of the course graduates (their integration into
the labour market, academic paths, etc.) are practically non-existent.
Strategy to attract foreign students in countries outside of the CPLP, which is still little consolidated, to be developed
in conjunction with the DEP and the UA [notwithstanding some measures already taken and initiatives underway, such
as presence at international events, e.g. Virtual PhD Live Study Fair (27.10.2020) and integration, in 2019, in the
network EDITE - European Doctorate in Teacher Education, which is expected to boost this attraction, by providing
grants].
Difficulties of some teachers in the pedagogical use of digital communication technologies (DCT), limiting a more
successful performance, especially in view of the challenges posed by the increasing internationalisation of the course
and the virtual attendance of classes by some students, in times of pandemic.
Weaknesses in the student evaluation process: concentrating requests at the end of the semester; reduced diversity in
the typology of work requested; insufficiently explicit evaluation criteria/indicators and insufficient feedback in some
CUs.
Excessive contact hours of the course, hindering concentration on individual work; discrepancy between working time
and ECTS in some CUs.
Deficit in linguistic-communicative skills (academic writing, Portuguese and English languages, argumentation, oral
presentation) and in Digital Communication Technologies (DCT) by some students, especially those from developing
countries, where the latter are less involved in academic training.

8.1.3. Oportunidades 
- Redes e parcerias interinstitucionais, a nível local, regional, nacional e internacional, relevantes para o
enquadramento dos projetos de investigação dos estudantes, para incrementar o seu contributo e impacto, e para a
constituição de equipas de orientação mais diversificadas (ver 6.2.5 e 6.3.2). Possibilidade de financiamento para
mobilidade internacional da rede EDITE (Network European Doctorate in Teacher Education) (projeto em
desenvolvimento, a submeter ao Horizon Europe). Negociação de protocolo de doutoramento internacional da rede



PIC-NAB (Projeto Internacional de Investigação Científica Nantes, Aveiro, Brasília), potenciando a dimensão
internacional do PD. 
- Acesso a formação gratuita e especializada de outros departamentos, favorecida pela matriz orgânica da UA, de
serviços (SBIDM, sobre acesso e gestão da informação) e estruturas (EDUA: workshops sobre temáticas variadas;
UNAVE: formação em SPSS, WebQDA, Inglês académico,…).
- Dinâmicas pedagógicas da EDUA (formação de docentes e supervisores e avaliação dos PD) e da Reitoria (Programa
Inovação Pedagógica).
- Possibilidade de operacionalização dos projetos em contextos reais de educação/formação (escolas, IES, serviços de
intervenção social, centros comunitários, autarquias, museus, parques, cidades, ...), favorecida pelas parcerias do
curso e pelo perfil dos estudantes (muitos são profissionais da educação), o que potencia resultados na comunidade,
numa perspetiva de responsabilidade social e inovação.
- Maior autonomia financeira das UI, no atual quadro de financiamento da FCT que prevê atribuição direta de BD para o
desenvolvimento de projetos específicos dos centros e para a integração em projetos financiados, favorecendo a
integração das teses nas atividades do CIDTFF e melhores condições de frequência (financiadas) para os alunos.
- Possibilidade de participação na equipa de docentes e supervisores dos investigadores contratados pelo Programa
de Estímulo ao Emprego Científico e pelo PREVPAP (n. 15), favorecendo a diversidade do curso e as condições de
supervisão. 
- Protocolos e parcerias, a nível da formação avançada e da investigação, com instituições dos PALOP, o que permitirá
recrutar e enquadrar estudantes desses países que desejem ingressar no CE, dando-lhes melhores condições de
frequência do curso, ao mesmo tempo que se incrementa a sua diversidade, em termos de públicos, temáticas e
epistemologias, numa perspetiva de decolonialidade, para uma nova geopolítica do conhecimento que urge
desenvolver.
- Situação de pandemia, a qual, apesar de ameaça, constitui-se, também, como oportunidade para (re)pensar
pedagogicamente a formação, os recursos didáticos a mobilizar e a gestão do tempo de contacto. A interação em
plataformas digitais anula as condicionantes de espaço físico, permitindo uma gestão de tempo mais adaptada às
necessidades dos estudantes e potenciando a internacionalização do curso.

8.1.3. Opportunities 
Inter-institutional networks and partnerships, at local, regional, national and international level, relevant to support a
framework for students’ research projects, to increase their contribution and impact, and to the constitution of more
diversified supervision teams (6.2.5 and 6.3.2). Possibility of funding for international mobility of the EDITE (European
Doctorate in Teacher Education) network (project under development, to be submitted to Horizon Europe). Negotiation
of an international doctoral protocol for the PIC-NAB network (International Scientific Research Project Nantes, Aveiro,
Brasília), enhancing the international dimension of the DP. 
Access to specialised training from other departments, favoured by the organisational matrix of the UA, services
(SBIDM, for access and management of information) and structures (EDUA: workshops on various topics; UNAVE:
training in SPSS, WebQDA, academic English, ...).
Dynamics of the EDUA (training of teachers and supervisors and evaluation of DPs) and the Rectorate (Pedagogical
Innovation Programme).
Possibility of operating projects in real education/training contexts (schools, HEI, social intervention services,
community centres, municipalities, museums, parks, cities, ...), favoured by the course partnerships and the profile of
the students (many are education professionals), which enhances results in the community, from a perspective of
social responsibility and innovation.
Greater financial autonomy for the RUs, within the current FCT funding framework that foresees the allocation of
doctoral fellowships for the development of specific projects of the centres and for the integration in financed projects,
favouring the integration of theses in CIDTFF activities and better attendance conditions (financed) for students.
Possibility of participating in the teams of teachers and supervisors of researchers hired by the Scientific Employment
Incentive Programme and by PREVPAP (n. 15), favouring the diversity of the course and the conditions of supervision. 
Protocols and partnerships, at the level of advanced training and research, with institutions in the Lusophone African
countries, which will make it possible to recruit and supervise students from these countries who wish to enter the SC,
giving them better conditions to attend the course, while increasing their diversity, in terms of audiences, themes and
epistemologies, in a perspective of decoloniality, for a new geopolitics of knowledge that needs to be developed.
The pandemic situation which, although threatening, is also an opportunity to (re)think pedagogically the training,
teaching resources to be mobilised and management of contact time. Interaction on digital platforms cancels out
physical space constraints, allowing for more adapted time management to the students' needs and enhancing the
internationalisation of the course.

8.1.4. Constrangimentos 
- A instabilidade (sanitária, social e económica) provocada pela pandemia ameaça a frequência das pós-graduações,
em geral, e algumas das suas apostas e desafios, nomeadamente a internacionalização. Aspetos relacionados com a
gestão pedagógica são também afetados, em especial pelo facto de a interação entre docentes das UC/Orientadores
de tese ter passado a ser feita, de forma geral, através de plataformas virtuais. Além deste aspeto, a situação de
pandemia tem possíveis consequências de índole psicológica e emocional em todos os intervenientes no Curso. De
igual modo, são afetados os planos e cronogramas de realização e disseminação dos trabalhos de investigação, bem
como algumas dinâmicas de formação (estágios científicos, participação em congressos, etc.). 
- As oscilações ao nível das políticas científicas e de financiamento do país, bem como atrasos na apresentação dos
novos quadros de financiamento, dificultam o planeamento estratégico, a médio e longo prazo, dos centros de
investigação, com eventual impacto ao nível da integração das teses de doutoramento nas suas agendas.
- Menor investimento societal, científico e pedagógico em algumas áreas de especialização do PD, com implicações a
nível do recrutamento e enquadramento científico e financeiro dos estudantes destas áreas (afetando em especial o
ramo de História e Teoria da Educação).
- Instabilidade política, social e financeira em vários países de onde são oriundos muitos estudantes do PD (em
particular da CPLP, com destaque, nos últimos anos, para Moçambique).



- Progressiva tendência para a adoção exclusiva do inglês como língua de ciência, provocando entimentos de
exclusão nalguns estudantes, dificultando algumas dinâmicas científicas e reduzindo o potencial científico e
económico da Língua Portuguesa.
- Dificuldades financeiras que podem dificultar o acesso e/ou manutenção dos estudantes devido aos custos
associados à frequência do curso, acentuando ainda mais dificuldades de participação dos estudantes em ações de
mobilidade e eventos científicos, com implicações na disseminação internacional e no potencial impacto da
investigação,; estas dificuldades são adensadas pela atual situação de pandemia.
- Envelhecimento do corpo docente dos ensinos básico e secundário, um dos públicos-alvo deste Programa Doutoral,
a que acresce a sobrecarga e crescente burocratização de tarefas e a falta de incentivos e de condições para a
frequência de formação pós-graduada, o que pode diminuir a procura nacional do curso e reduzir o seu contributo
para a qualidade da Educação.
Dificuldade de alguns estudantes em compatibilizar as agendas e atividade profissional com a frequência das UC e o
desenvolvimento da tese, com implicações a nível do ritmo de evolução científica e cumprimento de prazos.

8.1.4. Threats 
- The instability (health, social and economic) caused by the pandemic threatens the frequency of postgraduate studies
in general and some of its efforts and challenges, namely internationalisation. Aspects related to pedagogical
management are also affected, in particular by the fact that the interaction between CU teachers /thesis supervisors
has generally turned to virtual platforms. In addition, the Pandemic situation has possible psychological and emotional
consequences for all those involved in the Course. Similarly, the plans and timelines for carrying out and
disseminating the research projects are affected, as are some training dynamics (scientific internships, participation in
conferences, etc.). 
- Instability in the country's scientific and funding policies, as well as delays in the presentation of new funding
frameworks, hamper the medium and long-term strategic planning of the research centres.
- Less societal, scientific and pedagogical investment in some areas of expertise of the DP, with implications for the
recruitment and scientific and financial framework of students in these areas.
- Political, social and financial instability in several countries where many students of the DP come from (in particular
the CPLP).
- Progressive trend towards the exclusive adoption of English as a language of science, excluding some students,
preventing some scientific dynamics and reducing the scientific and economic potential of the Portuguese language.
- Financial difficulties that may prevent access and/or retention of students due to the costs associated with attending
the course, accentuating even more difficulties for student participation in mobility actions and scientific events, with
implications for international dissemination and potential impact of research.
- Ageing of the teaching staff in primary and secondary education, one of the target publics of this Doctoral
Programme, in addition to the overload and growing bureaucratisation of tasks, the lack of incentives and conditions
for attending the postgraduate training, which may reduce the national demand for the course and reduce its
contribution to the quality of the Education.
- Difficulty of some students in reconciling agendas and professional activity with attendance of the CUs and
development of the thesis, with implications in terms of the pace of scientific evolution and compliance with deadlines.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Relativamente ao ponto fraco “Reduzidas oportunidades de formação e capacitação de docentes, estudantes,
funcionários e serviços para lidarem com os desafios colocados pela crescente internacionalização e consequente
diversidade de perfis dos estudantes do curso”, sugerem-se as seguintes ações de melhoria:

 1 - Inserir nos programas de formação (já existentes) da EDUA e da Reitoria, ações relacionadas com a capacitação
nesta dimensão de docentes, supervisores, funcionários e serviços. Estas ações devem envolver tópicos como:
Comunicação Intercultural; Supervisão Intercultural, Decolonialidade do Conhecimento; Decolonialidade de Processos
e Procedimentos Administrativos; Pluricentralidade da Língua Portuguesa; o Inglês como Língua Franca na Academia.
Entre outras modalidades possíveis, estas ações devem incluir oportunidades de interação dos vários corpos
identificados (docentes, supervisores, estudantes, funcionários e serviços) para partilha de dificuldades e
identificação e resolução conjunta de problemas e constrangimentos identificados. O “Espaço UA intercultural” pode
e deve ser envolvido nesta estratégia de capacitação, desenvolvendo ações em articulação com a EDUA e as direções
dos programas doutorais..

 2 - Incentivar a participação dos estudantes internacionais nos órgãos estudantis (eg, associação de estudantes e
respetivos núcleos, núcleo de bolseiros, comissão de acompanhamento do curso,...), de modo não apenas a
incrementar a sua inserção na vida académica e a sua compreensão da cultura institucional, mas também de
contribuir para a capacidade destes órgãos poderem apoiar o processo de internacionalização estudantil de modo
mais efetivo e consciente dos reais desafios que ele coloca. 

8.2.1. Improvement measure 
Regarding weakness 1 (Reduced opportunities for training and capacity-building of teachers, students, staff and
services to deal with the challenges posed by increasing internationalisation and consequent diversity of the student
profiles), the following improvement actions are suggested

 1 - Inserting in the (already existing) EDUA and Rectorate training programmes, actions related to training the teachers,
staff and services in this dimension . These actions should involve topics such as: Intercultural Communication;
Intercultural Supervision; Decoloniality of Knowledge; Decoloniality of Administrative Processes and Procedures;
Pluri-centrality of the Portuguese Language; English as a lingua franca in Academia. Among other possible modalities,



these actions should include opportunities for interaction of the various bodies identified (teachers, students, staff and
services) to share difficulties and jointly identify and resolve identified problems and constraints. The intercultural UA
space can and should be involved in this strategy of capacity-building.
2 - Encouraging participation of international students in the student bodies (e.g., student association and its nuclei,
core of grantees, course monitoring committee, ...) in order not only to increase their insertion in academic life and
their understanding of the institutional culture, but also to contribute to the ability of these bodies to support the
process of student internationalisation in a more effective and conscious way of the real challenges it poses. 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta, na medida em que se trata de um ponto fraco que interfere com várias dimensões de funcionamento
do curso (desde o recrutamento dos estudantes à sua inscrição, passando pelos processos de gestão pedagógica),
assim como com o bem-estar dos estudantes, levantando ainda questões relacionadas com a inclusão e a equidade;
implementação em três anos letivos, podendo o plano ficar definido a partir de 2021/2022.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High priority, since this is a weak point that interferes with several dimensions of the functioning of the course (from
recruitment of the students to their enrolment, through the processes of pedagogical management), as well as with the
well-being of the students, also raising questions related to inclusion and fairness; implementation in three school
years, the plan may be defined from 2021/2022.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Os indicador(es) de implementação são: número de ações realizadas e sua inserção institucional; número e
diversidade dos participantes; diversidade e adequação de tópicos abrangidos; diversidade de modalidades e
estratégias de formação utilizadas; monitorização da implementação, através de auscultação direta a todos os
intervenientes; presença de um aluno internacional na Comissão de Acompanhamento do Curso; integração dos
bolseiros internacionais no Núcleo de Bolseiros.

8.1.3. Implementation indicator(s) 

The implementation indicators(s) are: number of actions carried out and their institutional integration; number and
diversity of participants; diversity and suitability of the topics covered; diversity of training modalities and strategies
used; monitoring implementation, through direct listening of all the stakeholders; presence of an international student
in the Course Monitoring Committee; integration of the international grant-holders in the Grant-holder Nucleus.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Relativamente ao ponto fraco “ausência de mecanismos institucionais (UA e DEP) de monitorização dos percursos
dos diplomados do curso”, sugerem-se as seguintes ações de melhoria:

 Criar e implementar mecanismos institucionais a nível da UA e do DEP, que monitorizem os percursos profissionais
dos doutorados, no que diz respeito à sua inserção no mercado de trabalho (emprego científico, integração em
instituições educativas e em IES, empresas, empreendedorismo, planos de carreira), assim como o tipo de vínculos
laborais que conquistam e o tempo que decorre até alcançarem estes objetivos; estes mecanismos devem ainda
analisar o contributo destes doutorados para a evolução do tecido social, cultural e educativo e das instituições
científicas e de ensino superior, a um nível local, regional, nacional e internacional.

 

8.2.1. Improvement measure 
Regarding weakness 2 (lack of institutional mechanisms (UA and DEP) for monitoring the paths of course graduates),
the following improvement actions are suggested:

 To create and implement institutional mechanisms at UA and DEP level, which monitor the professional careers of the
PhD holders, regarding their insertion in the labour market (scientific employment, integration in educational
institutions and HEI, companies, entrepreneurship, career plans), as well as the type of labour ties they gain and the
time that elapses before they reach these objectives; these mechanisms should also analyse the contribution of these
PhD holders to the evolution of the social, cultural and educational fabric and of scientific and higher education
institutions, at a local, regional, national and international level.

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A prioridade é máxima na medida em que estes mecanismos são praticamente inexistentes mas considerados
fundamentais para analisar o efetivo impacto e contributo do CE não apenas a nível individual mas local, regional,
nacional e mesmo internacional, já que, para além da mobilidade conhecida dos doutorados, uma percentagem
significativa dos estudantes são estrangeiros. O tempo de implementação da ação é de três anos, até à elaboração do
primeiro relatório, já que a ação envolve constituição de equipas, construção e validação do sistema, recolha e análise
de dados, redação do relatório. Trata-se de uma ação permanente.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
This is a top priority as these mechanisms are practically non-existent but are considered fundamental to analysing the
effective impact and contribution of the SC not only at individual but also at local, regional, national and even



international level, as, in addition to the known mobility of PhD holders, a significant percentage of students are
foreigners. The implementation time for the action is three years, until the first report, since the action involves team
building, system construction and validation, data collection and analysis, report writing. It is a permanent action.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Indicador(es) de implementação: recursos humanos alocados à ação; mecanismos de monitorização estabelecidos e
validados; bases de dados; relatórios de monitorização públicos; ampla discussão desses relatórios, visando
identificar e implementar planos de melhoria.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Implementation indicator(s): human resources allocated to the action; monitoring mechanisms established and
validated; databases; public monitoring reports; broad discussion of these reports, aiming at identifying and
implementing improvement plans.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Relativamente ao ponto fraco “captação de estudantes estrangeiros em países fora da CPLP”, verifica-se que essa
captação tem vindo a crescer significativamente nos últimos 3 anos, fruto de estratégias implementadas no
seguimento da anterior avaliação (ver síntese seção 1.2), embora estas estratégias tenham sido recentemente afetadas
pela situação pandémica; de qualquer modo, importa consolidar e reforçar estas estratégias, de modo a alargar os
países de proveniência dos estudantes, já que , no crescimento verificado, é possível identificar nichos geopolíticos
(como o Irão ou a China). Sugerem-se assim as seguintes ações de melhoria:

 - intensificar a presença em eventos e redes internacionais de divulgação dos PD (como Virtual PhD Live Study Fair);
 - promover a participação do PD em networks de ensino a nível doutoral, como o EDITE - European Doctorate in

Teacher Education, rede que integra desde 2019;
 - intensificar a frequência de estágios científicos (mobilidade incoming e outcoming) e de co-tutelas, capitalizando as

redes internacionais e projetos em curso em que participem docentes e investigadores do CE;
 - apresentar candidaturas a programas bilaterais de financiamento de bolsas de doutoramento para estudantes

internacionais (exemplo: acordo bilateral PESSOA, entre Portugal e França - 1 BD captada em 2020);
 - criação de novos protocolos de colaboração que sustentem a criação de uma rede de formação pós-graduada e

incrementem a cosupervisão em contexto internacional, apostando ainda no protocolo atualmente em negociação no
âmbito de rede PIC-NAB (Projeto Internacional de Investigação Científica - Nantes, Aveiro e Brasília) .

 

8.2.1. Improvement measure 
Regarding weakness 3 (attracting foreign students from countries outside of the CPLP), it can be seen that this
attraction has been growing in the last 3 years, as a result of strategies implemented following the previous evaluation,
although recently affected by the pandemic situation; in any case, it is important to consolidate and strengthen these
strategies, in order to increase the number of countries from which the students come; the following improvement
actions are suggested:

 - intensify the presence in international events and networks for the dissemination of DPs (such as Virtual PhD Live
Study Fair);

 - promote the participation of the DP in teaching networks at PhD level, such as EDITE - European Doctorate in Teacher
Education, a network which we have integrated since 2019;

 - intensify the frequency of scientific internships (incoming and outgoing mobility) and co-tutorship, capitalising on
ongoing international networks and projects involving SC teachers and researchers. 

 - submit applications for bilateral PhD scholarship programmes for international students (e.g., bilateral agreement
PESSOA between Portugal and France - 1 fellowship raised).

 - Creation of new collaboration protocols that support the creation of a post-graduate training network and increase
co-supervision in the international context, also considering the protocols currently under negotiation within the PIC-
NAB network (International Project for Scientific Research - Nantes, Aveiro and Brasília). 

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média, na medida em que neste momento existe uma efetiva procura do CE por parte de estudantes estrangeiros fora
da CPLP, conforme referido no ponto 2, resultante de estratégias que têm vindo a ser implementadas de forma
consistente desde a última avaliação do curso; tempo de implementação: 3 anos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium, as there is now an effective SC demand from foreign students outside the CPLP, as mentioned in point 2,
resulting from strategies that have been consistently implemented since the last course evaluation; implementation
time: 3 years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
- número de estudantes internacionais inscritos no curso

 - número de estágios internacionais
 - número de bolsas internacionais captadas

 - número de co-tutelas internacionais
 - protocolos estabelecidos para intercâmbio a nível de 3.º ciclo

 



8.1.3. Implementation indicator(s) 
- number of international students enrolled in the course
- number of international internships
- number of international scholarships received.
- number of international co-tutorships
- protocols established for exchange at 3rd cycle level

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Relativamente ao ponto fraco “competências relacionadas com a utilização pedagógica das tecnologias digitais de
comunicação dos docentes”, e reconhecendo que este ponto fraco adquiriu maior visibilidade no contexto da
pandemia, sugerem-se as seguintes ações de melhoria:

 - Frequência de ações de formação e cursos nesta área no âmbito dos programas Docência+ e Inovação Pedagógica,
da responsabilidade da Reitoria da UA, numa parceria com a Universidade do Minho (no caso do Docência+), em curso
desde julho 2020.

 - Frequência de ações de formação realizadas no âmbito do ContinUA, sobre temas relevantes à utilização das TDC.
 - Constituição de uma ‘comunidade de prática’ dos docentes do PD, que reunirá com regularidade para compartilhar,

analisar, discutir, experimentar e propor estratégias e recursos inovadores em implementação.
 

8.2.1. Improvement measure 
Regarding weakness 4 (skills related to the pedagogical use of teachers' digital communication technologies), and
recognising that this weakness has become more visible in the context of the pandemic, the following improvement
actions are suggested:

 - Frequency of training actions in this area within the Teaching+ and Pedagogical Innovation programmes, under the
responsibility of the Rectorate of the UA, in a partnership with the University of Minho (in the case of Teaching+),
ongoing since July 2020.

 Frequency of training activities carried out within the ContinUA, on topics relevant to the use of DCTs.
 Establishing a 'community of practice' of the DP teachers, which will meet regularly to share, analyse, discuss,

experiment and propose innovative strategies and resources in implementation.
 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta, na medida em que se antecipam mudanças profundas na comunicação pedagógica e na gestão da investigação
após a crise pandémica que atravessamos, mudanças estas que implicam um maior papel das TDC, pelo que o seu
uso consciente e competente pela parte dos docentes é crucial. Tempo de implementação: 1 ano

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High, as profound changes in educational communication and research management are anticipated after the
pandemic crisis we are experiencing, changes which imply a greater role for DCTs, and therefore their conscious and
competent use by teachers being crucial. Implementation time: 1 year

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de docentes do PD participantes das diversas ações realizadas no âmbito dos programas referidos.

 Diversidade e adequação de recursos tecnológicos mobilizados para as atividades de docência e de supervisão, bem
como competência no seu uso.

 Monitorização das dinâmicas realizadas por esta ‘comunidade de prática’ constituída pelo corpo docente do PD
(número de reuniões, assuntos tratados, estratégias, recursos e resultados partilhados, propostas inovadoras
construídas e implementadas).

 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of DP teachers participating in the various actions carried out under the mentioned programmes.

 Diversity and suitability of the technological resources mobilized for teaching and supervision activities, as well as
competence in their use.

 Monitoring the dynamics carried out by this 'community of practice' made up of the faculty of the DP (number of
meetings, subjects covered, strategies, shared resources and results, innovative proposals built and implemented).

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Relativamente ao ponto fraco “algumas fragilidades no processo de avaliação dos estudantes", muito embora ele seja
mencionado de modo pontual e se refira a um número muito restrito de UC, importa dar-lhe a devida atenção, pelo se
se sugerem as seguintes ações de melhoria:

 - planificação, pela direção de curso, conjuntamente com todos os docentes envolvidos na lecionação das UC e
sempre no início de cada semestre, do calendário e tipologia das avaliações e explicitação dos respetivos critérios e



indicadores, evitando ambiguidades e concentração dos trabalhos no final do semestre, assim como promovendo a
diversidade dos tipos de trabalho solicitados;
- constituição de uma ‘comunidade de prática’ dos docentes do PDE, que reunirá com regularidade para compartilhar,
analisar e discutir estratégias inovadoras de avaliação (e outras) em implementação.

8.2.1. Improvement measure 
Regarding weakness 5 (some weaknesses in the student evaluation process), although it is recognised that they are
mentioned in a timely manner, the following improvement actions are suggested:
- planning, by the course management together with all the teachers involved in teaching CUs and always at the start
of each semester, the calendar, typology of the evaluations and explanation of the respective criteria and indicators,
avoiding ambiguities and temporal concentration of the workload, as well as promoting the diversity of types of work
requested;
- establishing a 'community of practice', which will meet regularly to share, analyse and discuss innovative evaluation
strategies in implementation.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta, já que se trata de uma fragilidade que, embora pontual e localizada, afeta no imediato o processo pedagógico;
tempo de implementação: imediato.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High, since it is a fragility which, although sporadic and localised, affects the pedagogical process immediately;
implementation time: immediate

8.1.3. Indicadores de implementação 
Programas de UC com planificação discriminada e coordenada da componente avaliação.
Comunidade de prática com encontros regulares.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
CU programmes with detailed and coordinated planning of the evaluation component.
Community of practice with regular meetings.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Relativamente ao ponto fraco “excessivas horas de contacto do curso, prejudicando a concentração no trabalho
individual; discrepância entre tempo de trabalho e ECTS em algumas UC”, sugerem-se as seguintes ações de
melhoria:
- redução do número de horas de contacto, em especial na UC Projeto de Investigação, de modo a beneficiar o
trabalho autónomo exigido pela elaboração do projeto a desenvolver;

 - ajustamento mais rigoroso do plano curricular das UC em causa com os ECTS atribuídos, monitorizando os
respetivos efeitos, desde logo através dp SGQ. 

 

8.2.1. Improvement measure 
Regarding weakness 6 (Excessive course contact hours, hindering concentration on individual work; discrepancy
between working time and ECTS in some CUs), the following improvement actions are suggested

 - reduction in the number of contact hours, especially in the CU Research Project;
 - more rigorous adjustment of the curriculum plan of the CUs concerned with the assigned ECTS; monitorization of the

adjustments. 
 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A prioridade é alta e reflete-se de imediato nas alterações curriculares propostas.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
The priority is high and is immediately reflected in the proposed curriculum changes.

8.1.3. Indicadores de implementação 

- alteração do plano de estudos, na componente “horas de contacto”.
 - alterações nos programas ds UC, tendo em vista a melhor adequação de objetivos de apredizagem, conteúdos e

atividades aos respetivos ECTS
 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
- amendment of the study plan, in the contact hours component.

 - modifications of the program of the concerned CU, in order of a better adequation between learning outcomes,



contents and activities to the attributed ECTS.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Relativamente ao ponto fraco “défice em competências linguístico-comunicativas de alguns estudantes”, sugerem-se
as seguintes ações de melhoria:

 - intensificar formação, aberta e gratuita, em várias tipologias, de acordo com o tipo de competências a desenvolver
(ações pontuais e regulares, de curta, média e longa duração), em articulação com a recente oferta formativa não
conferente de grau da UA; esta formação pode ser acreditada nalgumas UC e incidir em tópicos como: escrita
académica; língua portuguesa; língua inglesa; argumentação; géneros académicos (resumo, relatório, apresentação
de dados, estado da arte, …); comunicação de ciência; tecnologias digitais da comunicação; etc.;

 
- encorajar os estudantes a inscreverem-se nos cursos livres de línguas do Departamento de Línguas e Culturas da UA
e do ContinUA;

 
- incluir o desenvolvimento destas competências no plano de formação do núcleo de bolseiros. 

 

8.2.1. Improvement measure 
Regarding weakness 7 (deficit in language skills of some students), the following improvement actions are suggested

 - intensify training, open and free, in various typologies, according to the type of skills to be developed (occasional and
regular actions of short, medium and long duration), in articulation with the recent training offer, not conferring degree,
from the UA; this training can be certified in some CU and focus on topics such as: academic writing; Portuguese
language; English language; argumentation; academic genres (summary, report, data presentation, state of the art, ...);
science communication; digital communication technologies; etc.;

 
- encouraging students to enrol in the free language courses of the Department of Languages and Cultures of the UA;

 
- include the development of these skills in the training plan of the " núcleo de bolseiros". 

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta, na medida em que foram identificados casos em que este déficit interfere com o sucesso académico, estimando-
se que esta medida seja implementada no prazo de 1 ano.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High, as cases have been identified where this deficit interferes with academic success and it is estimated that this
measure will be implemented within 1 year.

8.1.3. Indicadores de implementação 
- número, tipologia, diversidade e adequação da oferta formativa nesta área acessível aos estudantes;

 - numero de estudantes beneficiando das medidas; 
 - desenvolvimento das competências linguístico-comunicativas dos estudantes do curso, atestada pelo desempenho

académico e pelo seu índice de satisfação.
 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
- number, typology, diversity and suitability of the training offer in this area accessible to students

 - number of students benefiting from the measures; 
 - development of the linguistic-communicative skills of students, attested by academic performance.

 

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Esta proposta de alterações visa antecipar o desenvolvimento do projeto de tese e favorecer um trabalho mais
focalizado/intensivo do estudante com o seu orientador ao longo do curso. Pretende incrementar as condições de
eficiência formativa do curso, reduzindo o respetivo tempo de realização e compatibilizando de modo mais efetivo a
investigação e as carreiras profissionais dos estudantes (muitos deles trabalham em full-time). Esta proposta apoia-se
na análise SWOT efetuada e vai ao encontro do disposto no DL 65/2018, de 16 agosto (DR 1.ª Série n.º 157).

 Assim, a proposta traduz-se na: i) concentração das UC no 1.º semestre/1.º ano; ii) focalização do 2.º sem./1.º ano na
construção e defesa do projeto de tese (prova final oral, perante um júri externo e interno) entendido como o culminar
da componente curricular do curso; iii) redução das horas de contacto no 2.º sem./1.º ano, compensadas em horas de
trabalho autónomo supervisionado.

 Algumas dinâmicas científicas atualmente organizadas no âmbito dos Seminários de Investigação (2.º e 3.º anos), com
uma avaliação fortemente positiva por parte de estudantes, professores e supervisores no âmbito do Sistema de



Garantia da Qualidade, confirmando o seu papel no desenvolvimento de competências transversais e de literacia
académica, bem como na coesão interpessoal e sentido de pertença à comunidade académica, foram incorporadas na
UC Tese. Serão desenvolvidas em equipa, envolvendo a direção do curso, os estudantes e os supervisores, apelando
ao comprometimento e maior envolvimento destes últimos no curso e suas dinâmcias formtivas (resolvendo deste
modo um dos pontos fracos apontados ao CE). 
Novo plano de estudos /proposta:
1.º Ano/1.º Semestre
Duas UC transversais a todos os ramos:
1. Educação e Contemporaneidade (8 ECTS; 30 T)
2. Metodologias de Investigação em Educação (10 ECTS; 30 TP) 

Uma UC específica / área de especialização (12 ECTS; 45 TP)

1.º Ano/ 2.º Semestre
Uma UC orientada para construção e defesa do projeto de investigação - Projeto de Investigação em … (30 ECTS; 30
TP)

2.º e 3.º Anos
- Tese (60 ECTS)

Apresenta-se ainda uma proposta de alteração específica: da designação do ramo "Diversidade e Educação Especial"
para "Diversidade e Educação Inclusiva" e, consequentemente, das suas disciplinas especificas. A evolução dos
modelos de intervenção em Necessidades Educativas Especiais, a nível internacional e nacional, correspondendo a
uma mudança de foco do défice e do indivíduo, para a transformação do contexto social e educativo em que ele se
move , expressa no Decreto-Lei 54/2018 e Lei 116/2019, é partilhada pela equipa de docentes, que considera a
designação agora proposta mais adequada ao novo paradigma.
Em síntese:
- Designação do ramo proposta: Diversidade e Educação Inclusiva (DEI)
- Designação das UC da especialidade proposta: Diversidade e Educação Inclusiva; Projeto de Investigação em DEI

Esta proposta, modificando ECTS e horas de trabalho, implica novas fichas de todas as UC.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
This proposal for changes aims to anticipate the development of the thesis project and to favour a more
focused/intensive work of the student with his supervisor throughout the course. The aim is to increment the formative
effectiveness of the course, reducing the time it takes to complete it and making the research and professional careers
of the students (many of them working full-time) more compatible. This proposal is also in line with the provisions of
DL 65/2018, of 16th. August (DR 1st. Series Nr. 157).
Thus, the proposal entails: i) concentration of the CUs in the 1st. semester/1st. year; ii) focus of the 2nd. sem./1st. year
on the construction and validation of the thesis project (final oral examination before an external and internal jury),
understood as the culmination of the curricular component of the course; iii) reduction of contact time in the 2nd.
sem./1st. year, compensated in time of supervised autonomous work.
Some scientific dynamics currently organised within the scope of the Research Seminars (2nd. and 3rd. year), with a
strong positive evaluation by students, teachers and supervisors within the Quality Assurance System (SGQ-UA),
confirming their role in the development of transversal competences and academic literacy, as well as in interpersonal
cohesion and a sense of belonging to the academic community, have been incorporated into the Thesis and will be
developed within a teamwork dynamics, by the board of the course, students and supervisors, appealing for
commitment and earlier involvement of the supervisors in the course (solving one of the weaknesses pointed out to
the Studies Cycle). 
New study plan/proposal:
1st. Year/1st. Semester
- Two CUs transversal to all paths:
1.Education and Contemporaneity (8 ECTS; 30 T)
2.Research Methodologies in Education (10 ECTS; 30 TP) (openning 2 classes, if availability of human resources)
- 1 specific CU / area of expertise (12 ECTS; 45 TP)
1st. Year/2nd. Semester
- One CU oriented towards the preparation and validation of the research project - Research Project in ... (30 ECTS; 30
TP)
2nd. & 3rd. year
- Thesis (60 ECTS)
A further specific proposal for amendment – path of Diversity and Special Education - the evolution of the models in
Special Educational Needs, at international and national level - corresponding to a change of focus from the deficit and
the individual, toward the transformation of the social and educational context in which he/she moves -, expressed in
the Decree Law 54/2018 and in the Law 116/2019, is shared and confirmed by the team of researchers and professors of
the UA; the designation now proposed is more contingent to the new paradigm.
Synthesis:
-Current path designation: Diversity and Special Education (DSE)
-Current CU designation: DSE I and DSE II
-Proposed path designation: Diversity and Inclusive Education (DIE)
-Proposed CU designation: Diversity and Inclusive Education (DIE)
-Proposed Research Project (DIE path) designation: Research Project in DIE



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

9.2. Administração e Políticas Educacionais

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Administração e Políticas Educacionais

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Administration and Educational Policies

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da Educação / Education
sciences CE 180 0

(1 Item)  180 0  

9.2. Didática e Desenvolvimento Curricular

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Didática e Desenvolvimento Curricular

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Didactics and Curricular Development

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Didática e Tecnologia Educativa / Didactics and
Educational Technology DTE 162 0

Ciências da Educação / Education Sciences CE 18 0
(2 Items)  180 0  

9.2. Diversidade e Educação Inclusiva

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Diversidade e Educação Inclusiva

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Diversity and Inclusive Education

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da Educação / Education
sciences CE 180 0

(1 Item)  180 0  

9.2. Psicologia da Educação

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Psicologia da Educação



9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Educational Psychology

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da Educação / Education
Sciences CE 180 0

(1 Item)  180 0  

9.2. Supervisão e Avaliação

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Supervisão e Avaliação

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Supervision and Evaluation

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Didática e Tecnologia Educativa / Didactics and
Educational Technology DTE 162 0

Ciências da Educação / Education Sciences CE 18 0
(2 Items)  180 0  

9.2. História e Teoria da Educação

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
História e Teoria da Educação

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
History and Theory of Education

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da Educação / Education
sciences CE 180 0

(1 Item)  180 0  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Administração e Políticas Educacionais - 6 semestres

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Administração e Políticas Educacionais

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 Administration and Educational Policies



9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
6 semestres

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
6 semesters

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho
/ Working
Hours (3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Educação e Contemporaneidade / Education and
Contemporary CE semestral

(1.º) 216 T - 30; OT - 20 8

Metodologias de Investigação em Educação / Research
Methods in Education CE semestral

(1.º) 270 TP - 30; OT - 20 10

Administração e Políticas Educacionais / Administration
and Educational Policies CE semestral

(1.º) 324 TP - 45; OT - 20 12

Projeto de Investigação em Administração e Políticas
Educacionais / Research Project in Administration and
Educational Policies

CE semestral
(2.º) 810 TP - 30; OT - 20 30

Tese / Thesis CE anual 1620 OT - 40 60
Tese / Thesis CE anual 1620 OT - 40 60
(6 Items)       

9.3. Plano de estudos - Didática e Desenvolvimento Curricular - 6 semestres

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Didática e Desenvolvimento Curricular

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Didactics and Curricular Development

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
6 semestres

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
6 semesters

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho
/ Working
Hours (3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Educação e Contemporaneidade / Education and
Contemporary CE semestral

(1.º) 216 T - 30; OT - 20 8

Metodologias de Investigação em Educação / Research
Methods in Education CE semestral

(1.º) 270 TP - 30; OT - 20 10

Didática e Desenvolvimento Curricular / Didactics and
Curricular Development DTE semestral

(1.º) 324 TP - 45; OT - 20 12

Projeto de Investigação em Didática e Desenvolvimento
Curricular / Research Project in Didactics and Curricular
Development

DTE semestral
(2.º) 810 TP - 30; OT - 20 30

Tese / Thesis DTE anual 1620 OT - 40 60
Tese / Thesis DTE anual 1620 OT - 40 60
(6 Items)       

9.3. Plano de estudos - Diversidade e Educação Inclusiva - 6 semestres

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Diversidade e Educação Inclusiva



9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Diversity and Inclusive Education

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
6 semestres

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
6 semesters

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica
/ Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho
/ Working Hours
(3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Educação e Contemporaneidade / Education and
Contemporary CE semestral

(1.º) 216 T- 30; OT - 20 8

Metodologias de Investigação em Educação /
Research Methods in Education CE semestral

(1.º) 270 TP - 30; OT - 20 10

Diversidade e Educação Inclusiva / Diversity and
Inclusive Education CE semestral

(1.º) 324 TP - 45; OT - 20 12

Projeto de Investigação em Diversidade e Educação
Inclusiva / Research Project in Diversity and Inclusive
Education

CE semestral
(2.º) 810 TP - 30; OT - 20 30

Tese / Thesis CE anual 1620 OT - 40 60
Tese / Thesis CE anual 1620 OT - 40 60
(6 Items)       

9.3. Plano de estudos - Psicologia da Educação - 6 semestres

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Psicologia da Educação

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
6 semestres

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
6 semesters

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Educação e Contemporaneidade / Education
and Contemporary CE semestral

(1.º) 216 T - 30; OT - 20 8

Metodologias de Investigação em Educação /
Research Methods in Education CE semestral

(1.º) 270 TP - 30; OT - 20 10

Psicologia da Educação e Formação /
Psychology of Education and Professional
Development

CE semestral
(1.º) 324 TP - 45; OT - 20 12

Projeto de Investigação em Psicologia da
Educação / Research Project in Educational
Psychology

CE semestral
(2.º) 810 TP - 30; OT - 20 30

Tese / Thesis CE anual 1620 OT - 40 60
Tese / Thesis CE anual 1620 OT - 40 60
(6 Items)       



9.3. Plano de estudos - Supervisão e Avaliação - 6 semestres

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Supervisão e Avaliação

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Supervision and Evaluation

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
6 semestres

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
6 semesters

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Educação e Contemporaneidade / Education
and Contemporary CE semestral

(1.º) 216 T - 30; OT - 20 8

Metodologias de Investigação em Educação /
Research Methods in Education CE semestral

(1.º) 270 TP - 30; OT - 20 10

Supervisão e Avaliação / Supervision and
Evaluation DTE semestral

(1.º) 324 TP - 45; OT - 20 12

Projeto de Investigação em Supervisão e
Avaliação / Supervision and Evaluation
Research Project

DTE semestral
(2.º) 810 TP - 30; OT - 20 30

Tese / Thesis DTE anual 1620 OT - 40 60
Tese / Thesis DTE anual 1620 OT - 40 60
(6 Items)       

9.3. Plano de estudos - História e Teoria da Educação - 6 semestres

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
História e Teoria da Educação

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
History and Theory of Education

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
6 semestres

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
6 semesters

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Educação e Contemporaneidade / Education and
Contemporary CE semestral

(1.º) 216 T - 30; OT - 20 8

Metodologias de Investigação em Educação /
Research Methods in Education CE semestral

(1.º) 270 TP - 30; OT - 20 10

Filosofia e História da Educação / Philosophy and
History of Education CE semestral

(1.º) 324 TP - 45; OT - 20 12

Projeto de Investigação em História e Teoria da
Educação / Research Project in History and Theory
of Education

CE semestral
(2.º) 810 TP - 30; OT - 20 30

Tese / Thesis CE anual 1620 OT - 40 60
Tese / Thesis CE anual 1620 OT - 40 60
(6 Items)       



9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Educação e Contemporaneidade

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Educação e Contemporaneidade

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Education and Contemporary

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 216

9.4.1.5. Horas de contacto:
 50 (30 T+20 OT)

9.4.1.6. ECTS:
 8

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Maria Manuela Bento Gonçalves (15T)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Dora Maria Ramos Fonseca de Castro (15T)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 • Analisar, de forma reflexiva e abrangente, a complexidade do fenómeno educacional.

 • Compreender a visão plurissignificativa das questões educativas através da mobilização de abordagens e enfoques
epistemológicos diferenciados.

 • Refletir acerca da complexidade das questões que se cruzam no pensamento educacional contemporâneo e dos
modos como a formação científica e o desenvolvimento social e humano nelas se inscrevem.

 • Problematizar grandes temas da educação na atualidade transformando-os em problemas de investigação.
 • Construir um quadro de referenciação intelectual aberto e crítico sustentador do projeto individual de doutoramento.

 • Evidenciar uma postura reflexiva a nível metacognitivo, acedendo ao conhecimento de si como sujeito co-construtor
(e produtor) de conhecimento.

 • Dialogar com especialistas reconhecidos, confrontando perspetivas pessoais com a investigação mais recente na
área.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Analyze, in a reflexive and comprehensive way, the complexity of the educational phenomenon.

 • Understand the multidisciplinary view of educational issues through the mobilization of differentiated epistemological
approaches.

 • Reflect on the complexity of cross-cutting issues in contemporary educational thinking and the ways in which
scientific training and social and human development fit into them.

 • Discuss major issues of education today, turning them into research problems.
 • Build an open and critical intellectual framework for the individual doctoral project.

 • Develop a reflexive posture at the metacognitive level, accessing the knowledge of self as a co-constructor (and
producer) of knowledge.

 • Dialogue with recognized experts, comparing personal perspectives with the latest research in the field.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 A unidade curricular encontra-se organizada em torno de três eixos temáticos, que estruturam as agendas de

investigação em educação na contemporaneidade, dentro dos quais se propõe a abordagem de conteúdos mais



específicos: 

Eixo 1: Desafios societais e educação
• Inovação e qualidade em educação
• Dinâmicas demográficas e futuro da educação
• Fenómenos migratórios e desafios educativos
• Educação, diversidades e inclusão
Eixo 2: Educação, formação e desenvolvimento
• Multiliteracias e desenvolvimento humano/sustentável
• Formação de professores e identidade docente
• Escola e contextos não formais de educação
• Educação, TIC e desafios da sociedade do conhecimento
Eixo 3: Ciência, cidadania e educação 
• Educação e compreensão pública da Ciência
• Ciência-Cidadã e educação
• Investigação Educacional: sustentabilidade e responsabilidade social 
• Contributos das neurociências para a compreensão dos processos de aprendizagem na contemporaneidade

9.4.5. Syllabus:
The subject is organized around three thematic axes, which structure the research agendas in contemporary
education, within which more specific contents will be considered:

Axis 1: Societal challenges and education
• Innovation and quality in education
• Demographic dynamics and the future of education
• Migration phenomena and educational challenges
• Education, diversity and inclusion
Axis 2: Education, training and development
• Multiliteracies and human / sustainable development
• Teacher training and teaching identity
• School and non-formal contexts of education
• Education, ICT and challenges of the knowledge society
Axis 3: Science, citizenship and education
• Education and public understanding of Science
• Citizen Science and Education
• Educational Research: sustainability and social responsibility
• Contributions from neurosciences to the understanding of contemporary learning processes

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os eixos temáticos enquadram conteúdos (temas educacionais com relevância na contemporaneidade) suscetíveis de
serem abordados por especialistas nas respetivas áreas. Esta organização dos conteúdos privilegia quadros de
referenciação teórica, epistemológica, metodológica abertos como pontos de partida para o aprofundamento
individual, permitindo concretizar os objetivos da UC. 
Os objetivos 1 e 2 remetem para uma diversidade de conteúdos selecionados tendo em conta abordagens diversas, de
caráter político (1a, 2a, 3a e 3b), administrativo-organizacional (1a, 2b, 2c), pedagógico-didático (1a, 2a), na fronteira
com outras áreas do conhecimento (1b, 1c, 1d, 2d e 3d). Os 3, 4 e 5 operacionalizam-se através dos conteúdos 2a, 3a
3b e 3c. Os 6 e 7, que se referem à intencionalidade de promover uma postura reflexiva a nível metacognitivo e de
favorecer processos de co-construção do conhecimento científico, são operacionalizados de forma transversal aos 3
eixos que enquadram os conteúdos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
TThe thematic axes include educational themes with relevance in contemporary. The organization of the contents, by
privileging the approach of open frameworks of reference (theoretical, epistemological, methodological) that constitute
starting points for the individual deepening, through autonomous research, on the part of the students, allows
achieving the objectives of the subject.
Objectives 1 & 2 refer to a diversity of contents that were selected taking into account different approaches, namely
political (1a, 2a, 3a and 3b), administrative-organizational (1a, 2b, 2c), pedagogical-didactic (1a , 2a) bordering with
other areas of knowledge (1b, 1c, 1d, 2d and 3d). O 3, 4 and 5 are operationalized especially through contents 2a, 3a 3b
and 3c. O 6 and 7, which refer to the intention to promote a reflective posture at the metacognitive level and to favor
processes of co-construction of scientific knowledge, are operationalized in a transversal way to the 3 axes that fit the
contents.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino serão diferenciados, contemplando momentos mais expositivos, nos quais a participação dos
estudantes será sempre encorajada, e outros propiciadores da construção individual e coletiva do conhecimento. No
primeiro caso, as apresentações serão feitas pelos docentes, mas principalmente por convidados, especialistas
reconhecidos na área da Educação. No segundo caso, prevê-se o recurso ao “critical friend”, em que os estudantes
analisam e criticam produções de colegas, designadamente através de sínteses sobre diferentes conteúdos
abordados nas aulas. 
O processo de avaliação será concertado com os estudantes dentro das normas estabelecidas na Universidade de
Aveiro. Privilegia-se uma avaliação de tipo discreto através de:



- textos escritos emergentes da estratégia do “critical friend” (30%);
- trabalho individual de sistematização teórica situado no quadro temático da unidade curricular, apresentado e
discutido oralmente (20%); sob a forma de relatório escrito (50%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methods intend to encourage the participation of the students and propitiate the individual and collective
construction of knowledge. On the one hand, invited specialists will bring lectures and promote the discussion about
critical issues. On the other hand, the use of the "critical friend" strategy is foreseen, in which students analyze and
criticize the productions of colleagues, through syntheses on the different contents covered in the classes.
The assessment process will be agreed with the students within the standards established at the University of Aveiro. 
The evaluation (tipo discreto) will focus on:
- written texts emerging from the “critical friend strategy” (20%)
- an individual work of theoretical systematization within the thematic framework of the subject, which will be
presented and discussed orally (30%) and in the form of a written report (50%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino privilegiam o desenvolvimento das competências de pesquisa autónoma, de análise e
discussão crítica e de construção rigorosa e fundamentada do conhecimento, as quais são fundamentais para a
consecução dos objetivos da UC. 
Assim, as metodologias de ensino e aprendizagem integram quer uma feição mais expositiva, intervalada com
estratégias de discussão e de diálogo (objetivos 1, 2, 5 e 7), quer uma feição mais prática, de desenvolvimento
autonómico de pesquisa e de reflexão (objetivos 1, 3, 4, 5, 6) materializada na apresentação e discussão de trabalhos.

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

The teaching and evaluation methodologies focus on the development of skills such as autonomous research, critical
analysis and discussion, and rigorous and grounded construction of knowledge, which are fundamental to achieve the
subject’s objectives.
Thus, teaching and learning methodologies integrate both a more expository feature, interspersed with strategies for
discussion and dialogue (objectives 1, 2, 5 and 7), as well as a more practical feature, of autonomous development of
research and reflection (objectives 1, 3, 4, 5, 6) materialized in the presentation and discussion of works.
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Anexo II - Metodologias de Investigação em Educação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Metodologias de Investigação em Educação

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Research Methods in Education

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 270

9.4.1.5. Horas de contacto:
 50 (30 TP + 20 OT)



9.4.1.6. ECTS:
10

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Marques Vieira (15 TP)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
António Augusto de Freitas Gonçalves Moreira (15 TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Adquirir instrumentos conceptuais e metodológicos que permitam identificar, observar e compreender problemas
com os quais se confronta a investigação em educação, assim como apresentar e concretizar propostas de resolução
adequadas, incluindo a adoção e/ou construção de instrumentos de investigação adequados.
• Desenvolver conhecimentos, capacidades e atitudes de investigação que facilitem a apreciação e construção de
trabalhos científicos.
• Aprofundar conhecimentos sobre metodologia de investigação, obtenção, tratamento e análise de dados, bem como
a escrita crítica dos resultados destas análises e suas implicações no desenvolvimento científico da área em estudo.
• Realizar investigação em consonância com pressupostos deontológicos, éticos e de respeito pelo Regulamento
Geral de Proteção de Dados.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• To acquire conceptual and methodological instruments that allow identifying, observing and understanding problems
in educational contexts, as well as materializing adequate resolution proposals, including the adoption and/or
construction of adequate research instruments.
• To develop research knowledge, skills and attitudes that facilitate the appreciation and construction of scientific
work.
• To deepen knowledge about research methodology, about data gathering, treatment and analysis as well as about the
critical writing of the results of such analyses and their implications in the scientific development of the area under
study.
• To carry out research respecting ethical conditions and in compliance with the General Data Protection Regulations.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulos da Unidade curricular (UC)
1 Introdução Geral à Metodologia de Investigação em Educação
2 Questões de Investigação e Revisão de Literatura
3 Paradigmas e Natureza da Investigação
4 Métodos de investigação
4 Técnicas de Recolha de Dados
5 Técnicas de Análise de Dados
6 Software (quantitativo e qualitativo)
7 Apresentação e discussão de resultados
8 Escrita académica e normas de referenciação
9 Ética, Deontologia, Regulamento Geral de Proteção de Dados e Plágio

9.4.5. Syllabus:
Modules
1 General Introduction to Research Methodology in Education
2 Research and Literature Review Issues
3 Paradigms and Nature of Research
4 Research methods
4 Data Collection Techniques
5 Data Analysis Techniques
6 Software (quantitative and qualitative)
7 Presentation and discussion of results
8 Academic writing and referencing standards
9 Ethics, Deontology, General Data Protection Regulations and Plagiarism.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Pretende-se que sejam adquiridos i) instrumentos conceptuais que identifiquem problemas no domínio da educação e
dos seus contextos e ii) conhecimentos no domínio da epistemologia da ciência e sobre a atitude do investigador do
ponto de vista axiológico, ético e legal. Tal remete para a discussão epistemológica externa/interna da investigação e



para atitudes do investigador face a quadros axiológicos, orientadores da escolha dos paradigmas e teorias
indispensáveis à problematização e análise da realidade em estudo. Esta opção facilitará a abordagem de conteúdos
que equacionem, entre outras, a diversidade de paradigmas teóricos e a articulação diferenciada da teoria com os
restantes elementos, em conformidade com o quadro metodológico. Pretende-se ainda o desenvolvimento de
competências i) sobre a diversidade de técnicas de recolha e tratamento de dados com recurso a ferramentas
informáticas e ii) de escrita científica e dos procedimentos formais a usar em projetos/artigos científicos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The aim is to acquire i) conceptual tools that identify problems in the field of education and its contexts and ii)
knowledge in the field of the epistemology of science and on the attitude of the researcher from the axiological, ethical
and legal point of view. It refers to the external/internal epistemological discussion of research and researcher
attitudes towards axiological frameworks. The choice of paradigms & theories indispensable to the problematization
and analysis of the reality under study will be facilitated by the approach of contents that equate, among others, the
diversity of theoretical paradigms and differentiated articulation of theory with the other elements, in accordance with
the methodological framework. It is also intended to develop skills i) on the diversity of techniques for
collecting/processing information using computer tools and ii) of scientific writing and formal procedures used in the
elaboration of scientific projects/articles.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Pretende-se que os estudantes aprofundem competências no domínio da investigação, o que requer que possuam
conhecimentos nos domínios em que se insere o doutoramento e que assumam uma atitude crítica sobre a
multiplicidade desses conhecimentos e subjetividade inerente ao sujeito social. As metodologias serão diversificadas,
como exposição, discussão e aplicação em contextos práticos (projetos, artigos científicos e uso de tecnologias de
tratamento de dados quantitativos e qualitativos). A avaliação incidirá na análise do trabalho autónomo com vista a
verificar as competências (re)construídas e na preparação de um esboço de projeto ou de um artigo, usando os
procedimentos metodológicos adequados. Os produtos finais são um artigo científico e sua apresentação oral (40%) e
um trabalho individual de formulação de possíveis problemáticas e questões de investigação (60%) e respetivo
planeamento metodológico, como forma de transição para o 2.º semestre na UC de Projeto de Investigação.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
It is intended that students should deepen their competences in the field of research, which requires them to possess
knowledge in the fields to which the doctorate belongs and to take a critical attitude to the multiplicity of this
knowledge and subjectivity inherent to the social subject. The methodologies will be diversified, such as exposure,
discussion and application in practical contexts (projects, scientific articles and use of quantitative and qualitative data
processing technologies). The evaluation will focus on the analysis of the autonomous work developed in order to
verify the (re)constructed competences and the preparation of a project outline or an article, using the appropriate
methodological procedures. The final products are a scientific paper and its oral presentation (40%) and individual
work to formulate possible problems and research questions (60%) and respective methodological planning, as a
transition to the 2nd semester in the Research Project UC.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Tendo em conta os objetivos definidos, os quais agregam o desenvolvimento de diferentes competências, como as
relativas ao estudo das várias metodologias de investigação, com destaque para a multiplicidade de métodos
existentes, tanto qualitativos quanto quantitativos, procurar-se-á privilegiar, sempre que possível tendo em conta os
contextos e disponibilidades profissionais dos doutorandos, metodologias de trabalho individual e de trabalho de
grupo. No primeiro caso, procura-se que, além de leituras e reflexões sobre os conteúdos abordados nas aulas
presenciais, os doutorandos, em conjunto com os seus orientadores, pensem nas questões metodológicas do seu
projeto individual. 
O trabalho de grupo centrar-se-á na elaboração de um artigo científico, tendo em conta as orientações e módulos que
serão abordados nas aulas e na orientação tutorial dos docentes em horários estipulados com cada grupo de trabalho.
Irão sendo solicitados pequenos trabalhos e participações individuais (trabalho autónomo, a maioria em rede em uma
comunidade online). Os critérios de avaliação de todos os trabalhos (de grupo e individuais) incidirão no
conhecimento de conteúdo, na capacidade de reflexão crítica fundamentada e nas competências de investigação em
educação. 
Importa reter que este processo de ensino e de aprendizagem se constitui por duas dinâmicas, uma que consiste na
apreensão dos diferentes saberes teóricos, outra onde se procura operacionalizar esses conhecimentos ao nível da
prática. Procurou-se equacionar a aprendizagem destes processos tanto de forma simples como de forma mista, isto
é, recorrendo-se à triangulação de teorias, métodos e técnicas por forma a problematizarem situações de caráter mais
prático ligadas a questões educacionais reais, à luz de referentes epistemológicos e metodológicos.
Por forma a assegurar a consecução de objetivos como, por exemplo, relativos ao desenvolvimento de capacidades
de pensamento, de pesquisa e de sistematização da informação, recorre-se a outras estratégias de ensino e de
aprendizagem como os estruturadores gráficos e escrita de recensões críticas e de artigos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Taking into account the three objectives, which aggregates the development of different competence and skills, such
as those relating to the study of various research methodologies highlighting the multiplicity of both qualitative and
quantitative methods we will to privilege, wherever possible taking into account the contexts of PhD Student and
professional availabilities, methodologies of individual work and group work. In the first case we tried that in addition
to readings and reflections on the content covered in the classroom with PhD students, along with their supervisor,
thinking of the methodological issues in his personal project. 



The working group focused on preparing a scientific paper taking into account the guidelines and modules that have
been covered in class and tutorial guidance of teachers in stipulated time with each work group. Were being asked
small jobs and individual participation (self-employment, mostly in an online community network). The criteria for
assessment of all work (individual and group) focused on content knowledge, the capacity for critical reflection and
research competence in education.
Important to remember that this process of teaching and learning are constituted by two dynamic, one that consists in
the apprehension of different theoretical knowledge, another which seeks to operationalize this knowledge in the
practice. We sought to equate learning these processes both simple way of mixed form, ie, resorting to the
triangulation of theories, methods and techniques in order to problematize situations more practical nature relating to
real educational issues in the light of related epistemological and methodological.
To ensure the achievement of objectives, for example to promote the critical thinking competence, such as research
and systematization of information, we resorted to other strategies of teaching and learning such as the graphics
builders and written reviews, critique papers, and articles.
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Anexo II - Administração e Políticas Educacionais

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Administração e Políticas Educacionais

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Adminstration and Educational Policies

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 324

9.4.1.5. Horas de contacto:
 65 (45 TP+20 OT)

9.4.1.6. ECTS:
 12

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 António Augusto Neto Mendes (15 TP + 20 OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 José Alexandre da Rocha Ventura e Silva (10 TP)

 Dora Maria Ramos Fonseca de Castro (7.5 TP)
 Maria Manuela Bento Gonçalves (7.5 TP)

 Jorge Adelino Costa (5 TP)
 



9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender e analisar o papel do Estado e as lógicas de regulação que condicionam as políticas
educativas nacionais e locais com incidência na administração educacional;
- Conhecer e problematizar as funções da educação nas políticas e nos processos de desenvolvimento;
- Conhecer e analisar a organização e o funcionamento de alguns sistemas educativos e do português em
particular;
- Compreender e analisar a organização e gestão das escolas públicas e privadas portuguesas; 
- Descrever e problematizar, do ponto de vista da análise político-organizacional, dimensões, processos e práticas da
administração educacional. 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand and analyze the role of the State and how different modes of regulation determine educational policies,
both at national and local levels. 
- Know and discuss the functions of education in development policies and processes;
- Know and analyze the organization and functioning of some educational systems, particularly the Portuguese;
- Understand and analyze the organization and management of Portuguese public and private schools;
- Describe and discuss processes and practices of educational administration, in a perspective of political-
organizational analysis.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
- Globalização e novas formas de regulação em educação
- O público e o privado em educação
- Educação, desenvolvimento e equidade
- Reformas educativas em Portugal: enquadramento histórico e sociológico
- Análise organizacional da escola
- Educação escolar e ‘shadow education’
- Políticas educativas e trabalho docente
- Centralização, descentralização e participação dos municípios na educação
- Avaliação das organizações educativas
- Rede escolar, tipologia de escolas e instrumentos de gestão educacional
- A administração e gestão das organizações educativas

9.4.5. Syllabus:
- Globalization and new modes of regulation in education
- The public and the private in education
- Education, development, and equity
- Educational reforms in Portugal: historical and sociological framework
- Organizational analysis of school
- School education and 'shadow education'
- Educational policies and teachers work
- Centralization, decentralization, and participation of municipalities in education
- Evaluation of educational organizations
- School network, schools typology and tools of educational management 
- The administration and management of educational organizations

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos desta UC, permitindo aos estudantes contactar de forma crítica com o conhecimento mais atualizado no
âmbito da Administração e Políticas Educacionais, quer à escala nacional quer global, (em paralelo com as
metodologias ativas que favorecem a pesquisa e a reflexão individual e coletivamente), facilitarão o conhecimento e a
problematização da inserção do sistema educativo português no mundo globalizado, abrindo a possibilidade de
análises comparadas com outros sistemas, a análise da construção social da escola e da sua complexidade
organizacional, dos respetivos sistemas de gestão e tipologias de escolas como respostas social e politicamente
construídas num dado momento histórico.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this UC, allowing the students to contact in a critical way with the most updated knowledge in the
scope of Educational Administration and Policies, both at a national and global scale, (in parallel with the active
methodologies that favour the research and the individual and collective reflection), will facilitate the knowledge and
the problematisation of the insertion of the Portuguese educational system in the globalised world, opening the
possibility of comparative analysis with other systems, the analysis of the social construction of the school and its
organisational complexity, of the respective management systems and school typologies as socially and politically
constructed responses at a given historical moment.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Como metodologia de ensino – tendo em conta a vinculação teórico-prática das horas de contacto – serão utilizadas
quer a feição mais expositiva (intervalada com estratégias de discussão e de diálogo), quer a dimensão mais prática,
de desenvolvimento autonómico de pesquisa e de reflexão, acrescida da respetiva apresentação e discussão
(avaliação formativa).



A avaliação final consta da apresentação, discussão e entrega de uma monografia temática situada no âmbito dos
conteúdos programáticos da unidade curricular que evidencie sistematização e fundamentação teórico-conceptual e
bibliográfica adequadas bem como algum nível de originalidade (100%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
As teaching methodology - taking into account the theoretical-practical contact hours - will be used both the more
expository feature (interspersed with discussion and dialogue strategies), or the more practical dimension, of
autonomous development of research and reflection, plus the respective presentation and discussion (formative
assessment).
The final assessment consists of the presentation, discussion and delivery of a thematic monograph situated within
the scope of the course contents that shows systematization and theoretical, conceptual and bibliographic basis as
well as some level of originality (100%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias propostas nesta UC são coerentes com os objetivos de aprendizagem da UC na medida em que a
valorização de metodologias de ensino ativo que promovam a investigação com sentido crítico e a
corresponsabilização dos alunos pelo respetivo processo de aprendizagem são as que melhor correspondem ao
empoderamento e à autonomia dos estudantes, garantindo nomeadamente a consolidação das suas competências de
investigação. As atividades a desenvolver procurarão assegurar a diversificação das tarefas (individuais e de grupo),
dos momentos de avaliação (ponto da situação intermédio e apresentação final) e a tomada de consciência da
importância da comunicação do conhecimento construído.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodologies are consistent with the subject's learning objectives to the extent that the valuation of active
teaching methodologies (that promote critical research and the co-responsibility of students through their learning
processes) are the ones that best correspond to students’ empowerment and autonomy, ensuring the consolidation of
their research skills. The activities to be developed seek to ensure the diversification of tasks (individual and group),
moments of assessment (intermediate point and final presentation) and raising awareness of the importance of
knowledge communication.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Anexo II - Didática e Desenvolvimento Curricular

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Didática e Desenvolvimento Curricular

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Didactics and Curricular Development

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 324

9.4.1.5. Horas de contacto:
 65 (45 TP+20 OT)

9.4.1.6. ECTS:
 12



9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Helena Almeida Beirão de Araújo e Sá (25 TP + 20 OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Rui Marques Vieira (10 TP)
Maria Teresa Bixirão Neto (10 TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Refletir criticamente sobre orientações de política educativa europeia e suas implicações no sistema educativo
nacional, incidindo na área da Didática e Desenvolvimento Curricular (DDC).
- Discutir o conceito e natureza da DDC como domínio de investigação, formação e intervenção de interface,
socialmente comprometido e relevante para as práticas educativas.
- Desenvolver quadros conceptuais, epistemologicamente fundamentados, em DDC.
- Participar em espaços de diálogo com a DDC e seus atores, de forma a compreender a natureza do trabalho didático,
para nele se integrar.
- Desenvolver interações com profissionais de educação que intervêm em espaços diferenciados, contribuindo para
uma perspetiva mais integradora e complexa de abordagem das práticas profissionais.
- Envolver-se num percurso de desenvolvimento profissional autónomo, numa perspetiva de APLV, valorizadora da
dimensão investigativa na ação profissional.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To reflect on European educational policy guidelines and their implications for the national educational system,
focusing on Teaching Methodology and Curriculum Development TMCD).
- To discuss the concept and nature of TMDC as a research, training and interface intervention area, socially
compromised and relevant for educational practices.
- To develop conceptual frameworks, with epistemological grounding, in the area of TMCD.
- To participate in critical dialogue spaces with TMCD and its actors, as a way to understand the matrix and nature of
the didactic work, in order to become part of it.
- To develop interaction cultures between educational professionals who intervene in different spaces, contributing to
a more integrative and complex approach to professional practices.
- To get involved in a path of autonomous and emancipatory professional development, in a lifelong learning
perspective which values the research dimension in the professional action.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
-Diretrizes e perspetivas de política europeia e nacional relativas à educação e formação, nas suas relações com a
DDC
-Epistemologia da Ciência – contributo para a compreensão da construção do conhecimento em DDC
-DDC: configurações da área - natureza, objeto, projeto, dimensões, (re)posicionamentos epistemológicos, relações
disciplinares
-DDC e sociedade: uma ciência implicada e comprometida
-Da construção do conhecimento em DDC enquanto “empresa coletiva” (atores): culturas de colaboração e
comunidades de prática
-Do conteúdo: reconfigurações epistemológicas da DDL e conceitos emergentes (sustentabilidade, intercompreensão,
pluriliteracias)
-Novos públicos e novos cenários de intervenção: a APLV e os espaços educativos não formais
-DDC na diluição de fronteiras - espaços educativos e as ecologias do lugar: abordagens, recursos e modelos na
construção de conhecimentos multissituados
-DDC na diluição de fronteiras: interações disciplinares 
-Didática e Currículo: que interações?

9.4.5. Syllabus:
- Guidelines and perspectives of European policy regarding education and training
- Epistemology of Science - a contribution to the understanding of knowledge construction in TMCD
- TMCD - a disciplinary field settings: nature, purpose, design, dimensions, epistemological (re) positioning,
disciplinary relations
- TMDC and society: towards an involved and committed science
- The construction of knowledge in TMCD as a "joint enterprise" (actors), collaborative cultures and communities of
practice
- The content: epistemological reconfigurations of TMCD and emerging concepts (sustainability and
intercomprehension)
- New Scenarios for Intervention: Lifelong Learning and non-formal educational spaces
- Teaching Methodology and Curriculum: what interactions between them?



9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A UC articula objetivos académicos e de desenvolvimento profissional tendo em conta a heterogeneidade dos
públicos, nomeadamente jovens em início de carreira e profissionais com experiência (designadamente no sistema
educativo). Tal exige privilegiar o desenvolvimento de posturas de investigação-intervenção, armando os estudantes
de um olhar epistemológico sobre o campo da DDC que lhes permita desenvolver uma atitude crítica face ao
conhecimento construído e a construir e interpelar as suas condições de emergência e pressupostos, tomando
consciência das suas implicações educativas.
Assim, os estudantes contactarão com os quotidianos da investigação em DDC, entendendo-os como socialmente
comprometidos e marcado pela complexidade e multirreferencialidade das sociedades contemporâneas. Esta
abordagem justifica tópicos de epistemologia da ciência, ou a análise dos percursos do campo, nomeadamente em
Portugal. Traduz-se ainda numa ciência aberta e em interação com outras.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This CU articulates academic objectives and professional development taking into account the heterogeneity of the
students (young researchers and professionals). This demands a focus on “research and intervention postures”,
giving the students an epistemological view on the field that will allow them to develop a critical stance towards the
knowledge, becoming aware of its educational implications and, therefore, becoming more capable of positioning
themselves, as professionals and young researchers. Thus, the students will be confronted with the daily routines of
research in TMCD, observing them as socially committed and marked by complexity and multiple references of
contemporary society. This framework justifies topics of epistemology of science, or the analysis of the pathways of
discipline, namely in Portugal. It also reflects into an open science, in close interaction with others.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino são de tipo teórico-expositivo, combinadas com estratégias de discussão e diálogo, e
prático, de desenvolvimento autónomo (individual ou colaborativo) de pesquisa e de reflexão. Procura-se fomentar
espaços de debate pelo que se convidam especialistas no âmbito dos tópicos em estudo. As plataformas de e-learning
apoiarão estas estratégias.
A avaliação é contínua, formativa e sumativa, individual e em pares e com recurso a instrumentos diversificados, que
incidem em: 
- comentário crítico e fundamentado na bibliografia às sessões presenciais, procurando articulações entre elas e
evidenciando a relevância dos conteúdos (individual, 40%);
- apresentação e discussão (em grupo) de uma pequena investigação no âmbito de um dos conteúdos da UC,
evidenciando fundamentação teórico-conceptual, capacidade de recolher e analisar informação, bem como
criatividade e originalidade (50%)
- participação e execução das tarefas (10%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies are theoretical and expositive-type (combined with strategies for discussion and
dialogue) and practical, with autonomous development (individual or collaborative) of research and reflection.
Extended debate spaces will be fostered and as such, recognized experts in the topics under study will be invited to
some sessions. The e-learning platforms will support these strategies.
Assessment is continuous, formative and summative, individual and in pairs and using diverse instruments, which
focus on: a critical commentary of the sessions, based on the bibliography, making in evidence the importance of the
thematic contents addressed (40%); a presentation and discussion (in pair) of a monograph under the contents of
curricular unit which gives evidence of theoretical and conceptual systematization, ability to analyse information, as
well as creativity and originality (50%); participation and execution of tasks (10%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino desenvolvem-se de acordo com abordagens teórico-expositivas e outras de índole mais
prática, indo ao encontro dos vários objetivos da UC e em coerência com os tópicos em discussão.
A metodologia de pendor mais expositivo, alimentada por discussões reflexivas sobre as temáticas em
desenvolvimento, estabelecendo-se conexões múltiplas, designadamente com outros tópicos que interessem à área
da DDC, assume função importante na revisão e sistematização de informação presente na literatura da especialidade
e no conhecimento do estado da arte do campo. Procurar-se-á, sempre que tal se revelar adequado e oportuno,
enriquecer as perspetivas em debate com convites a especialistas ou personalidades de reconhecido mérito no campo
da DDC, considerando, na sua seleção, a diversidade de perfis e de motivações dos estudantes.
Um comentário individual, crítico e reflexivo e devidamente ancorado em bibliografia relevante sobre as sessões
corporiza uma vertente metodológica mais prática que se complementa com o desenvolvimento, em par e ou grupo, de
uma pequena e focalizada investigação sobre um dos tópicos do programa considerados pertinentes pelos
doutorandos, em função do seus perfis, motivações e expetativas. Deste modo, favorece-se a multiplicação de olhares
e a relação interpares e constituem-se grupos de interesse, formados por doutorandos que partilhem interesses
comuns, principalmente tendo em vista os projetos de investigação conducentes ao doutoramento na área, a
desenvolver no 2.º semestre.
Tendo em conta os objetivos de problematização e de análise da UC, torna-se fundamental cultivar esses espaços de
discussão e de reflexão, criando-se condições para a autonomização crítica do conhecimento e sua partilha reflexiva,
quer com os docentes da unidade curricular, quer com outros docentes e especialistas quer ainda com os colegas,
detentores de distintos percursos e experiências profissionais.
As estratégias de ensino e de aprendizagem utilizarão plataformas digitais e mobilizarão ferramentas e aplicações
disponíveis favorecedoras da discussão, partilha de conteúdos e debate.



9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are developed according to theoretical exposition approaches, and other more reflexive
and practical, in accordance with the various objectives and topics of the curricular unit. The more expositive
methodology, fuelled by increasingly more reflexive discussions on the themes being developed and establishing
multiple connections, namely with other topics that are of interest for the TMCD, assumes an important function of
revision and systematization of information from the specialized literature. We shall try, whenever it presents itself as
appropriate and opportune, to enrich the perspectives in debate with the invitation of national and international
specialists with recognized merit in the field of TMCD.
An individual comment, critical, reflexive in nature, and duly anchored in relevant bibliography of the theoretical
sessions will embody a more practical methodological side which will be supplemented with the analysis, in pairs
and/or group, and discussion of a monograph. Therefore, it will be taken into account, on one hand, the personal
research and, on the other, the pair work, preferably grouping students that share common interests, mainly having in
mind the research projects that will lead to the PhD thesis to be developed in the second semester.
Taking into account the objectives of questioning and analysis, it becomes crucial to cultivate these rooms for
discussion and reflexion, creating the conditions for the critical autonomy of knowledge and its reflexive sharing, both
with the teachers of the curricular unit and with the colleagues, who have different paths and professional experiences.
The teaching and learning strategies will use digital platforms.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alarcão, I. (2020). Percursos da Didática. UA Editora.
Cachapuz, A. (2019). An overview of science teacher education across Europe. Science and Mathematics Education.
Guerra, C. et al (Eds.) (2021). Sustainable Pedagogical Research in Higher Education. Routledge
Johnson, C. et al (Eds.) (2020). Handbook of Research on STEM Education. Routledge.
Martins, I. (Org.) (2020). Percursos de investigação em educação no CIDTFF. UA Editora 
Mayes, R. & Alexander, P. (Eds.) (2011). Handbook of Research on Learning and Instruction. Routledge
NRC (2012). A Framework for K-12 Science Education. National Academies Press.
Pashby, K. et al (2018). Global citizenship education: a critical introduction to key concepts and debates. Bloomsbury
SOUSA SANTOS, B. (2003). Conhecimento prudente para uma vida decente. Afrontamento.
ZARATE, G. & LIDDICOAT, A. (2009). La circulation internationale des idées en didactique. Le Français dans le Monde,
46.

Anexo II - Diversidade e Educação inclusiva

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Diversidade e Educação inclusiva

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Diversity and Inclusive Education

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 324

9.4.1.5. Horas de contacto:
 65 (45 TP + 20 OT)

9.4.1.6. ECTS:
 12

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Paula Ângela Coelho Henriques dos Santos (25TP + 20 OT)

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



Rosa Lúcia de Almeida Leite Castro Madeira (20TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Sintetizar e problematizar, crítica e fundamentadamente, conhecimento construído na área da Educação, políticas
sociais e intervenção comunitária, com enfoque nas questões da educação para a diversidade/educação inclusiva;
• Enquadrar teoricamente critérios e procedimentos junto de grupos visados pela Educação Inclusiva e Educação
Social: perturbações do neurodesenvolvimento; circunstâncias de pertença linguística e cultural; condições de
inserção em trajetórias de desvio causadas por condições sociais adversas (negligência, abuso, privação); 
• Discutir as implicações éticas de práticas sociais que perspetivam a satisfação das necessidades dos
sujeitos/cidadãos destinatários de políticas sociais e práticas profissionais especializadas, nomeadamente na
educação;
• Discutir as implicações éticas das práticas sociais que perspetivam a satisfação das necessidades dos sujeitos-alvo
de políticas e medidas de provisão social específicas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• To synthesize and problematize, critically and reasoned, knowledge built in the area of Education, social policies and
community intervention, focusing on issues of education for diversity/ inclusive education;
• To frame theoretical criteria and procedures with groups targeted by Inclusive Education and Social Education:
neurodevelopmental disorders; circumstances of linguistic and cultural belonging; conditions of insertion in
trajectories of deviation caused by adverse social conditions (negligence, abuse, deprivation); 
• To discuss the ethical implications of social practices that aim at satisfying the needs of the subjects/citizens
targeted by social policies and specialized professional practices, namely in education;
• To discuss the ethical implications of social practices that seek to meet the needs of the target individuals of specific
social provision policies and measures.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
• Perspetiva ecológica do desenvolvimento humano
• Fragilização de laços sociais e problemática da coesão social
• Valorização da Diversidade como argumento a favor da Inclusão e contra a Exclusão Social
• Diversidade: valor visado pela Educação Inclusiva
• Condições e processos de atribuição de identidades sociais que regulam o acesso a oportunidades sócio educativas
em grupos identificados por trajetórias de desvio e condições sociais adversas (negligência, abuso, maus tratos,
pobreza)
• Direitos humanos, Educação Inclusiva e Competência Intercultural
• Inclusão e Diversidade nas Práticas Educacionais, Políticas e Sistemas
• Perspetivas socioculturais sobre curriculum, pedagogia e avaliação: implicações para participação, pertença e
desenvolvimento de educação inclusiva 
• Inclusão e Diversidade em Contextos Educacionais Globais e Locais
• Perturbações do neurodesenvolvimento: PHDA, DID, PEA, DEA, Surdez, P. Linguagem, Cegueira e BV, Sobredotação
• Intervenção Precoce na Infância

9.4.5. Syllabus:
•Ecological perspective of human development
•The weakening of social bonds and the problem of social cohesion
•Valuing Diversity as an argument for Inclusion and against Social Exclusion
•Diversity as a value targeted by Inclusive Education
•Conditions and processes of assignment of social identities that regulate access to socio-educational opportunities
within groups identified by trajectories of deviation and adverse social conditions (neglect, abuse, mistreatment,
poverty)
•Human Rights, Inclusive Education and Intercultural Competence
•Inclusion and Diversity in Educational Practices, Policies and Systems
•Sociocultural perspectives on curriculum, pedagogy and evaluation: implications for participation, belonging and the
process of building inclusive classrooms and schools 
•Inclusion and Diversity in Global and Local Educational Contexts
•Neurodevelopment disorders: ADHD, IDD, ASD, Deafness, Language & Com. Disorders, Blindness and LV, Giftdness
•Early Childhood Intervention.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Através da UC Diversidade e Educação Inclusiva, pretende-se promover a capacitação de educadores (docentes e não
docentes) e outros profissionais - intervenientes em contextos socioeducativos formais e informais, através das redes
de intervenção social (incluindo a escola), comissões especializadas e projetos locais -, para a investigação e
intervenção junto de grupos diversificados, a nível linguístico e cultural, e grupos com necessidades especiais de
aprendizagem e desenvolvimento. 
A revisão do conhecimento científico e social disponível, pelo recurso a fontes bibliográficas essencialmente
baseadas na investigação, bem como a abordagem interdisciplinar de temas e problemas relevantes nos domínios da
diversidade, dos estudos culturais, dos estudos sobre deficiência, da educação inclusiva e das políticas sociais para a
inclusão, será o meio de acesso às diversas áreas de conhecimento e ação, preparando terreno para a equação do
projeto de investigação a desenvolver pelos doutorandos

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



Through the Diversity and Inclusive Education CU, one aims to promote the enabling process of educators (teachers
and other members of the schools’ staff) and other professionals - actors in formal and informal socio-educational
contexts, through social intervention networks (including the school), specialized commissions and local projects - for
research and intervention with diverse groups, both at the linguistic and cultural level, and groups with special
learning and developmental needs. 
The review of scientific and social knowledge available, through the search at bibliographic sources mainly based in
research, as well as the interdisciplinary approach to relevant themes and problems in the fields of diversity, cultural
studies, disability studies, inclusive education and social policies for inclusion, will be the means to access the various
areas of knowledge and action, preparing the ground for the equation of the research project to be developed by the
PhD students

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
NNa relação com os doutorandos serão mobilizadas diversas formas de trabalho pedagógico, incluindo atividades de
tipo apropriativo, orientadas para discussão e análise crítica de situações-problema; atividades de tipo transmissivo,
indispensáveis à clarificação de conceitos e modelos de análise, e intervenção social e educativa nos fenómenos
discutidos; finalmente, atividades de tipo incitativo, com recurso a simulação de incidentes críticos como forma de
desestabilizar representações e levar a tomadas de posição passíveis de fundamentação nos recursos teóricos
disponíveis. A apresentação e discussão dos resultados da pesquisa bibliográfica deverão ter em conta, quer as
diretrizes comuns, quer as linhas gerais de construção das sínteses e trabalhos, bem como a informação chave sobre
os conteúdos da UC fornecida pelos docentes e especialistas convidados.
Avaliação mista: trabalho individual escrito (50%), apresentação oral e mediação de debate (50%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the relationship with the PhD students, diverse forms of pedagogical work will be mobilized: activities of the
appropriative type, oriented towards the discussion and critical analysis of problematic situations; activities of the
transmissive type, essential for the clarification of concepts and models of analysis, plus social and educational
intervention in the phenomena discussed; and activities of the incitement type, in which the use of simulation of
critical incidents may be the way to destabilize representations and lead to the adoption of positions that can be
reasoned in the available theoretical resources. The presentation and discussion of the results of bibliographical
research should take into account both the common and general guidelines of synthesis and works, as well as the key
information on the contents of the CU provided by the teachers and invited experts.
Mixed assessment: individual written work (50%), oral presentation and debate mediation (50%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino e avaliação visam promover a progressiva capacitação e empoderamento dos estudantes
na identificação, seleção, gestão e síntese da informação científica relevante à construção dos seus Projetos de
Investigação (PI). Também, o acesso/contacto com especialistas na área específica em que pretendem desenvolver o
seu trabalho, constitui importante elemento de mediação entre os estudantes e o universo em que se propõem
investigar e no qual se integrarão do ponto de vista académico ao longo do curso. Através dos processos descritos,
os estudantes autonomizar-se-ão, gradualmente, dominando a gestão da informação relevante aos PI em construção e
criarão um sentido de pertença à comunidade académica, designadamente, o CIDTFF.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching and evaluation methodologies aim to promote the progressive empowerment of students in the identification,
selection, management and synthesis of scientific information relevant to the construction of their Research Projects
(RP). Also, the access/contact with experts in the specific area where they intend to develop their work is an important
element of mediation between the students and the universe in which they propose to develop their research and in
which they will integrate themselves from an academic point of view throughout the course. Through the processes
described, students will gradually become autonomous, mastering the management of information relevant to the RP
under development and will create a sense of belonging to the academic community, namely, the CIDTFF.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carvalho, L. Almeida, I., Felgueiras, I., Leitão, S., Boavida, J., Santos, P., Serrano, A., Brito, A., Lança, C., Pimentel, J.,
Pinto, A., Grande, C., Brandão, T., & Franco, V. (2019). Recommended Practices in Early Childhood Intervention.
Guidebook for Professionals. EURLYAID https://www.eurlyaid.eu/
Guralnick, M. (2019). Effective Early Intervention: the developmental systems approach. Univ Washington
ISSA (2019). Child-Centered, democratic preschool Classrooms. ISSA 
Sawaia, B. (org.) As Artimanhas da Exclusão. Análise Psicossocial e ética da desigualdade social. Vozes
O’Brien, P., Bonati, M., Gadow, F., & Slee, R. (2019). People with Intelectuall Disability Experiencing University. Sense
Schuelka, M., Johnstone, C., Thomas, G., & Artiles, A. (Eds.) (2019). The SAGE Handbook of Inclusion and Diversity in
Education. SAGE
Sukkar, H., Dunst, C., & Kirkby, J. (Eds.) (2017). Early Childhood Intervention. Working with families of young children
with SN. Routledge, TFG

Anexo II - Supervisão e Avaliação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Supervisão e Avaliação



9.4.1.1. Title of curricular unit:
Supervision and Evaluation

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324

9.4.1.5. Horas de contacto:
65 (45TP+20 OT)

9.4.1.6. ECTS:
12

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel de Oliveira Andrade (25 TP + 20 OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria João de Miranda Nazaré Loureiro (10 TP)
Betina da Silva Lopes (10 TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Construir e desenvolver conhecimento na área da Educação, nomeadamente nas áreas da supervisão e avaliação.
Sintetizar e problematizar de modo crítico e fundamentado conhecimento construído na área da Educação, com
enfoque nas questões da supervisão e da avaliação;
Identificar, analisar e problematizar conhecimento sobre temas, procedimentos, estratégias e instrumentos
emergentes da investigação em supervisão e avaliação;
Desenvolver competências de investigação científica em Educação que permitam estudar de forma autónoma e
colaborativa problemáticas situadas no âmbito da supervisão e avaliação; 
Manifestar empenho e compromisso pela criação de novas ideias, fundamentadas no conhecimento existente e
situadas em contextos de educação e de formação, de forma a compreender o papel da supervisão e da avaliação em
educação.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To build and develop knowledge in the area of Education, namely in the areas of supervision and evaluation.
To make synthesis and to problematize critically knowledge in the area of Education, focusing on the issues of
supervision and evaluation;
To identify, analyze and problematize knowledge on themes, procedures, strategies and instruments emerging from
research in supervision and evaluation; 
To develop scientific research skills in Education that allow the study of problems related to supervision and
evaluation in an autonomous and collaborative way; 
To show commitment to the creation of new ideas, based on existing knowledge and situated in contexts of education
and training, in order to understand the role of supervision and evaluation in education.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Conceito de supervisão: evolução, finalidades, quadros teóricos, contextos. 
Cenários, estilos e estratégias de supervisão: a formação como campo de exemplificação.
Observação: conceito e lugar no ciclo de supervisão.
Desenvolvimento profissional e estratégias de promoção (diário, narrativa, portefólio autoestudo, etc).
Avaliação educacional: avaliação como campo disciplinar e transdisciplinar, gerações da avaliação, modelos de
avaliação.
Avaliação: campos da avaliação (avaliação dos alunos, avaliação de programas, de cursos, de projetos, de escolas…),
conceitos associados, processos e instrumentos
Supervisão e avaliação de competências profissionais, entre outros, na área da educação, da saúde
Investigação em supervisão e/ou avaliação: análise e discussão de conceitos e projetos.



9.4.5. Syllabus:
Supervision concept: evolution, purposes, theoretical frameworks, contexts. 
Scenarios of supervision, styles and strategies: teacher education as an example of the domain. 
Observation: concept and place in the supervision cycle. 
Professional development and strategies for its promotion (diaries, narratives, self-studies portfolios, etc.). 
Educational evaluation: evaluation as a disciplinary and transdisciplinary field, generations of evaluation, models of
evaluation.
Evaluation: evaluation fields (evaluation of students, evaluation of programs, courses, projects, schools…), associated
concepts, processes and instruments.
Supervision and assessment of professional skills, among others, in the domains of education, and health.
Supervision and / or evaluation research: analysis and discussion of concepts and projects.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta unidade curricular visa criar oportunidades de construção de conhecimento individual e coletivo sobre conceitos,
projetos e resultados da investigação científica já realizada em supervisão e avaliação em educação, fazendo o
estudante contactar com os desenvolvimentos teóricos e metodológicos destas duas áreas, quer a nível nacional,
quer a nível internacional. Pretende-se, assim, proporcionar momentos de construção de conhecimento que permitam
o mapeamento do campo da educação no que diz respeito à supervisão e avaliação (identificando conceitos, autores,
escolas, projetos, resultados), em processos de informação e de reflexão individual e colaborativa que se baseiem em
conhecimento atualizado e relevante que sustente e concorra para a construção de projetos de investigação
inovadores e pertinentes.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit intends to create opportunities for building individual and collective knowledge about concepts,
projects and results of scientific research already carried out in evaluation and supervision in education, making the
student establish contact with the theoretical and methodological developments of these two areas, at national and
international levels. It is intended to provide moments of knowledge construction that allow the mapping of the field of
education related to supervision and evaluation (identifying concepts, authors, schools, projects, results), in
information/reflection processes, individual and collaborative that are based on updated and relevant knowledge. This
knowledge will support and contribute to the construction of relevant and innovative research projects.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino serão diferenciadas, visando contribuir para a construção de conhecimento individual e
coletivo na área da supervisão e avaliação. Os momentos de contacto organizam-se em aulas de tipo teórico-prático,
com momentos expositivos, centrados na apresentação de sínteses de revisão de literatura e de projetos de
investigação e desenvolvimento, e em momentos de trabalho individual e/ou colaborativo de discussão sobre o
trabalho realizado nas horas de contacto e/ou de trabalho autónomo. Os estudantes desenvolvem trabalho individual
e/ou colaborativo (em díade) de pesquisa, leitura e síntese de literatura relevante para a compreensão dos conceitos
mobilizados pela supervisão e/ou avaliação. A avaliação será formativa e sumativa, atribuindo: 10% à participação no
trabalho colaborativo; 20% à leitura e análise crítica de artigos; 20% à apresentação e discussão do quadro teórico de
teses; 50% a um trabalho de revisão de literatura sobre uma problemática particular.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies will be differentiated, aiming to contribute to the construction of individual/collective
knowledge about supervision and evaluation. The hours of contact are organized in theoretical-practical classes, with
expository moments, centered on the presentation of syntheses of literature review and development projects, and in
moments of individual and collaborative work of discussion on the subject. The work is also developed in hours of
autonomous work. Students develop individual and collaborative work (preferably in dyads) of reading and synthesis
of literature for the understanding of concepts mobilized by supervision and evaluation. The evaluation will be
formative and summative taking into account the result of different elements: 10% to participation in collaborative
work; 20% to reading and critical analysis of scientific papers 20% to the presentation and discussion of the theoretical
framework of theses; 50% to a literature review on a particular issue.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino desenvolvem-se de acordo com abordagens teórico-expositivas e teórico-práticas de
discussão e reflexão conjunta e dialógica, assente em pesquisa individual, procurando ir ao encontro dos objetivos
definidos para a unidade curricular. A leitura crítica de artigos, teses, relatórios de investigação científica nas áreas da
supervisão e da avaliação, assim como a produção de textos de revisão sistemática da literatura são exemplos de
atividades. As estratégias de ensino e de aprendizagem e avaliação são desenvolvidas de modo integrado, com
recurso a pesquisa autónoma, partilha, confronto e reconstrução de conhecimento sobre processos supervisão e de
avaliação. Espera-se, que os estudantes construam, aprofundem e consolidem conhecimento de forma ativa,
mobilizando a sua experiência e o seu conhecimento, respeitando os seus diferentes interesses de investigação
visando o desenvolvimento de competências de investigação científica em educação. A unidade curricular privilegia a
construção de um trabalho individual, que se traduz na identificação e construção de uma problemática particular a
cada estudante, com apresentação e fundamentação do estado da arte do conhecimento já produzido, conhecimento
este que servirá de base para a futura conceção e desenvolvimento de um projeto de investigação a defender no final
do primeiro ano. Este trabalho pressupõe a síntese de, pelo menos, 10 artigos publicados em revistas da
especialidade de qualidade reconhecida que os estudantes selecionarão em função da problemática do seu projeto.
As metodologias de ensino exploram ainda recursos e plataformas digitais.



9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodologies are developed according to theoretical-expository and theoretical-practical approaches of
joint and dialogical discussion and reflection, based on individual research, seeking to meet the objectives defined for
the course. Critical reading of scientific papers, theses, reports of scientific research in the areas of supervision and
evaluation, as well as the production of systematic literature review texts are examples of activities. Teaching and
learning and assessment strategies are developed in an integrated way, using autonomous research, sharing,
confrontation and reconstruction of knowledge about supervision and evaluation processes. Students are expected to
actively build, deepen and consolidate knowledge, mobilizing their experience and knowledge, respecting their
different research interests in order to develop scientific research skills in education. The curricular unit favors the
construction of an individual work, which it is translated into the identification and construction of a particular problem
for each student, with presentation and justification of the state of the art of the knowledge already produced. This
work should prepare the design and development of a research project to be defended at the end of the first year. This
work assumes the synthesis of, at least, 10 articles published in magazines of recognized quality that students will
select according to the problem of their project. Teaching methodologies also explore digital resources and platforms.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Bates, A., & Burbank, M. D. (2019). Agency in Teacher Supervision and Mentoring: Reinvigorating the Practice.
Routledge.
Cookson, C. (2018). Assessment terms half a century in the making and unmaking: from conceptual ingenuity to
definitional anarchy. Assessment & Evaluation in Higher Education, 43(6), 930–942. 
Ortigão, M.I. R., Fernandes, D., Pereira, T. V. & Santos, L. (Orgs.) (2019). Avaliar para aprender em Portugal e no Brasil:
Perspectivas teóricas, práticas e de desenvolvimento. Editora CRV. 
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Anexo II - Filosofia e História da Educação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Filosofia e História da Educação

 

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Philosophy and History of Education

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 324

9.4.1.5. Horas de contacto:
 65 (45TP+20 OT)

9.4.1.6. ECTS:
 12

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ana Paula da Silveira Simões Pedro (25TP + 20 OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Manuel Fernando Ferreira Rodrigues (20TP)



9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer as diversas correntes do pensamento filosófico-pedagógico.
Comparar o pensamento dos diferentes filósofos acerca da educação com a atualidade.
Refletir criticamente sobre os discursos filosófico-pedagógicos face aos principais acontecimentos histórico-políticos
da atualidade.
Realizar pesquisa alargada, reflexão crítica, capacidade de síntese, com vista à construção de saberes avançados,
potenciando o trabalho autónomo e colaborativo.
Compreender de que modo a educação, como objeto de conhecimento, é “um complexo plurifacetado e categorial
transformativo, escalar, interdisciplinar, com uma geografia variável e, direta ou indiretamente, afetado por ideologias”
(Magalhães, 2010)

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To Analyze the various currents of philosophical-educational;
Positioning oneself critically with respect to each of the main currents of
philosophical-educational;
to Compare critically different postures of philosophical thinkers about education with current
educational thinking;
to Reflect critically on the philosophical and pedagogical discourse in the face of
current political and historical events; 
to Know how to intervene ethically and critically in the educational systems.
To Carry out extensive research, critical reflection, synthesis capacity, with a view to building advanced knowledge;
To enhance autonomous and collaborative work. 
Understand how education, as an object of knowledge, is "a multifaceted and category-transforming complex, scalar,
interdisciplinary, with a variable geography and, directly or indirectly, affected by ideologies" (Magalhães, 2010).

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I
1. Conceito de formação (bildung)
2. Polissemia e problematicidade do conceito de educação
3. Fundamentos filosóficos da educação
4. Temas atuais em filosofia da educação

Módulo II
1. Tradição e inovação na ideologia educacional liberal
2. Escola e Estado-Nação
3. Escola e industrialização 
4. Escola e desenvolvimento

9.4.5. Syllabus:
Module I
1. Concept of training (bildung) 
2. Polysemy and problematicity of the concept of education 
3. Philosophical foundations of education 
4. Current themes about philosophy of education.

Module II
1. Tradition and innovation in liberal educational ideology 
2. School and Nation State 
3. School and industrialization 
4. School and development.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta UC pretende constituir um percurso formativo rigoroso, crítico, ético e filosoficamente argumentativo, bases
essenciais para a construção de pensamento educacional robusto. Pretende-se, pois, que os alunos desenvolvam um
pensamento autónomo em educação que seja fundamentado não com base em meras opiniões, mas antes em
argumentos filosóficos, baseados em factos científicos e históricos. Pretende-se, ainda, que os alunos sejam capazes
de refletir e avaliar o impacte ético destas no âmbito da educação, conhecer e comparar os diferentes discursos
filosóficos sobre educação e posicionarem-se critica e fundamentadamente perante os mesmos.
Após este módulo inicial, os alunos são convidados a estudar e a refletir sobre a Educação nos mais variados aspetos
de modo a compreenderem fenómenos como o da rotura com o papel da Família na Educação, a emergência e
crescente papel do Estado, e, mais tarde, do Estado Nacional, ou a “normalização educativa”.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This UC aims to constitute a rigorous, critical, ethical and philosophically argumentative formative path, essential
bases for the construction of robust educational thinking. It is intended, therefore, that students develop an
autonomous thought in education that is based not on the basis of mere opinions, but rather in philosophical
arguments, based on scientific and historical facts. It is also intended that students be able to reflect and evaluate their
ethical impact in the field of education, to know and compare the different philosophical discourses on education and
position themselves critically based on them. After this initial module, students are invited to study and reflect on
Education in various aspects in order to understand phenomena such as the rupture with the role of the Family in



Education, the emergence and growing role of the State, and later the National State, or the "educational
normalization".

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas proceder-se-á à apresentação dinâmica dos conteúdos programáticos quer de uma forma
expositiva quer de uma forma dialogante com os alunos através de alguns estudos de caso, discussão e análise sobre
as temáticas em causa. Serão igualmente discutidos textos fundamentais de alguns filósofos, criticamente analisados
excertos de filmes e documentários, promovidas a organização de debates e respetiva apreciação, e ainda, o
posicionamento crítico pessoal devidamente fundamentado.

Nas aulas teórico-práticas aprofundar-se-ão os conteúdos equacionados nas aulas teóricas através de um trabalho
individual. Para além disso, nestas aulas, será feita também uma orientação tutorial em aula para orientação dos
trabalhos individuais a apresentar.
A avaliação consiste: 1. Na realização de um exame final (50%); 2. Na realização de um trabalho escrito individual
(25%) e respetiva defesa oral (25%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the theoretical classes, the dynamic presentation of the program contents will be carried out both in an exhibition
and in a dialoguing way with the students through some case studies, discussion and analysis on the topics in
question. Fundamental texts of some philosophers will also be discussed, critically analyzed excerpts from films and
documentaries, promoted the organization of debates and their appreciation, and also the duly reasoned personal
critical positioning.

In the theoretical-practical classes, the contents equated in the theoretical classes will be deepened through individual
work. In addition, in these classes, a tutorial orientation will also be made in class to guide the individual work to be
presented.
Evaluation is consisting of:
1. realization of final examination (50%).
2. realization of individual Work and their written and oral presentation (25% each).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As atividades propostas, independentemente da sua natureza mais reflexiva (ex: análise de casos; análise e debate de
excertos de filmes) ou prática (ex: intervenção nas escolas, se possível, através de entrevistas e posterior tratamento
dos dados) são planeadas para ir ao encontro das necessidades mais prementes dos alunos quando confrontados
com a inevitabilidade de lidar com questões controversas que certamente se colocam às “escolas do futuro”. Desta
forma, prevê-se o desenvolvimento de competências e estratégias fundamentais capazes de fornecer uma resposta
eficaz, educativa e pedagogicamente apropriada. Para tal, afiguram-se não só necessárias como essenciais a
construção de um pensamento filosófico, histórico-educativo robusto e fundamentado acerca da realidade educativa
em geral, a análise e a reflexão critica dos principais acontecimentos políticos da atualidade com impacte nos
sistemas educativos atuais e a procura de um posicionamento autónomo e independente.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As the proposed activities, regardless of their more reflective nature (e.g. case analyses; analysis and debate of film
alumni) or practice (e.g. intervention in schools, if possible, through interviews and further treatment of data) are
planned to meet the most pressing needs of students when faced with the inevitability to deal with controversial issues
that certainly put the "schools of the future". Thus, it is envisaged the development of fundamental skills and
strategies capable of providing an effective and pedagogical response. To this end, it seems not only necessary but
essential to construct a philosophical-historical and educational-robust and reasoned thinking about reality in
education, the analysis and critical reflection of the main political events with an impact on current educational
systems and the search for an autonomous and independent position.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Arendt, H; Weil, E.; Russell, B.; Gasset, O. (2000). Quatro textos excêntricos. Lisboa: Relógio d’Água.
Bhatt, S. (2018). Philosophical Foundations of Education. Singapore. Springer.
Chomsky, N. (2003). Chomsky on democracy and education. NY: Routledge.
Carr, W.; Kemmis, S. (1995). Becoming critical. Education, knowledge and
action research. USA: The Falmer Press.
Dewey, J. (1985). Democracy and education. USA: Southern Illinois University.
Kant, E. (1996). Sobre a pedagogia. Trad. Francisco Fontanella. Piracaba. S.Paulo. Eds. Unimep.
Magrini, J. (2018). Plato’s Socrates, Philosophy and Education. London, UK. Springer Briefs in Education.
Smeyers, P. (2018). International Handbook of Philosophy of Education. Belgium, Ghent University and KU Leuven
Ghent. Springer.

Anexo II - Psicologia da Educação e Formação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Psicologia da Educação e Formação



9.4.1.1. Title of curricular unit:
Psychology of Education and Professional Development

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324

9.4.1.5. Horas de contacto:
65 (TP 45 + OT 20)

9.4.1.6. ECTS:
12

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Anabela Maria Sousa Pereira (45 TP+ 20 OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver conhecimento em torno de modelos teóricos da psicologia da educação, do desenvolvimento e da
motivação, articulado com os processos de promoção da qualidade e da aprendizagem em contexto escolar e não
escolar. 
Identificar e compreender necessidades e problemáticas especificas dos alunos suas competências cognitivas e
vivências individuais.
Aprofundar e aplicar o contributo da psicologia na gestão e intervenção na dinâmica educativa e comportamentos na -
sala de aula.
Valorizar e promover o bem-estar do indivíduo no processo educativo.
Desenvolver e fomentar competências de observação e de intervenção em diferentes contextos 
Refletir de que forma as intervenções pedagógicas e recursos às tecnologias educativas contribuem para o
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To develop knowledge around theoretical models of educational psychology, development and motivation, combined
with the promotion of quality processes and learning in school and non-school context
To identify and understand the specific needs and problems of the students and their cognitive competences and
individual experiences.
To increase the knowledge on and to use the contribution of psychology in the management and intervention in the
educational dynamic and in classroom behaviours.
To value and promote the well-being of the individual in the educational process.
To develop and promote different contexts observation and intervention competences.
Reflect on how pedagogical interventions and resources for educational technologies contribute to the development
student learning.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1.Interfaces da Psicologia da Educação, Psicologia do Desenvolvimento e Psicologia da Aprendizagem

2.Aprofundamento dos modelos teóricos 
2.1. Teorias de Aprendizagem e do Desenvolvimento humano 
2.2. Motivação e autorregulação 

3. Desenvolvimento de Competências de observação e intervenção psicológica 
3.1. Intervenção em problemáticas da infância e Adolescência 
3.2. Intervenção em problemáticas do adulto e idoso 



4. Intervenção psicológica nas dinâmicas do contexto educativo
4.1. Programas e Técnicas de gestão do comportamento individual e em grupo e nas dificuldades de aprendizagem
4.2. Programas de promoção de competências pessoas e sociais recorrendo à utilização de tecnologias educativas.

5. Questões e problemáticas em Psicologia da Educação

9.4.5. Syllabus:
1.Interfaces of Educational Psychology, Developmental Psychology and Learning Psychology

2.Development of Theorethical models of learning
2.1. Learning and development Theories 
2.2. Motivationa and selfregulation 

3.Observation Skills Development and Psychological Intervention
3.1. Intervention in Childhood and adolescence problematic
3.2. Intervention in Adult and elderly problems

4.Psychological intervention in the dynamics of the educational context 
4.1. Programs and techniques for managing individual behaviour and group and learning difficulties
4.2. Programs for the promotion of personal and social skills using educational technologies.

5. Issues and problems in Educational Psychology

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A qualidade do conhecimento e da intervenção em educação tem vindo a transformar-se velozmente, com enfoque na
intermultidisciplinaridade dos contributos que resulta da atividade científica onde se destaca a Psicologia da
Educação. O percurso humano encarado como um continuum propiciador de aprendizagem ao longo da vida, surge
agora associado a essa ação específica e cronológica com repercussões imediatas nas competências individuais e
bem assim nos processos de intervenção social educativa ou comunitária. A tudo isto deve juntar-se a
profissionalidade e os novos desafios que confinam com esta realidade e que remetem para novas problemáticas
societais relacionais, identitárias e psico-educativas. A coerência entre objetivos e conteúdos reside assim no
propósito de potenciar conhecimento autónomo e simultaneamente reflexivo bem como aprofundar competências de
intervenção psicológica na educação incentivadoras da mudança a nível individual e a nível da comunidade.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The quality of education in knowledge and intervention has become swiftly, focusing on intermultidisciplinarity the
contributions resulting from scientific activity which includes the Educational Psychology. The human route seen as
an enabling continuum of learning throughout life, now appears associated with particular chronological and action
with immediate impact on individual skills as well as in educational and social intervention processes or community.
To all this must join professionalism and new challenges bordering on this reality and referring to new relational
societal problems, identity and psychoeducational. Consistency between objectives and content resides as well as in
order to foster an autonomous and reflective simultaneously knowledge and deepening psychological intervention
skills in education boosters of change at the individual level and the community level.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas privilegiando a discussão orientada de temas e artigos relacionados com os conteúdos programáticos.
Experiências de campo, observações em contextos educativos e orientações tutórias. Serão utilizados materiais
referentes a estudo de caso e situações problemáticas de aprendizagem, vídeos, entrevistas e análise documental. A
pesquisa de artigos em bases indexadas bem como a sua análise crítica serão fomentadas. Pretende-se recorrer a
novas metodologias de ensino como o PBL (Project Based Learning). Será privilegiada a utilização da ferramenta de
trabalho - Moodle. Valorização de trabalho de grupo e individual. Na avaliação será tido em consideração o seguinte: 1.
Apresentação de trabalhos referentes a rubricas programáticas da UC, 25%; 2-Qualidade da participação nas sessões
de trabalho (e.g. competência comunicacional, sentido crítico, pertinência de questões, domínio e interligação de
conhecimentos), 25%; 3-Trabalho individual (formato artigo ou projeto), 50%.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes, focusing on guided discussion of topics and articles related to the syllabus.
Field experiences, observations in educational settings and tutorials guidelines.
Materials will be used relating to case study and problem learning situations, videos, interviews and document
analysis. It is intended to use new teaching methodologies such as PBL (Project Based Learning)
The research articles in indexed databases and their critical analysis will be encouraged. Will be privileged to use work
tool - Moodle.
Group work and individual appreciation
Assessment It will be taken in consideration: 1- Presentation of work on the programmatic lines of the course, 25%; 2-
Quality participation in workshops (eg communication skills, critical thinking, relevance of issues raised, domain and
interconnection of knowledge), 25% e 3- Individual written work (paper or project format), 50%.

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



Para o cumprimento dos objetivos a metodologia proposta pretende incentivar a autonomia o saber fazer e o sentido
critico sobre os conteúdos e experiências. A utilização das novas redes de informação será um meio facilitador da
aquisição de conhecimentos mais eficaz. A promoção de competências de investigação associadas ao estudo de caso
e análise reflexiva das problemáticas apoiadas nas referências bibliográficas especializadas bem como a análise
documental, e a experiência de campo, de suporte às situações de observação asseguram a coerência dos propósitos
que se pretendem com esta formação técnica e pedagógica obter os resultados pretendidos configurados em critérios
de unicidade metodológica e avaliativa.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
To fulfill the objectives the proposed methodology aims to encourage autonomy know-how and the critical sense about
the contents and experiences. The use of new information networks will be a facilitator through the acquisition of
knowledge more effective. Promoting research skills associated with the case study and reflective analysis of the
problems supported in the specialized bibliography and documentary analysis, and field experience, support the
observation situations ensure consistency of purpose that are intended with this training technical and pedagogical
achieve that result set of criteria of uniqueness methodological and evaluative.
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Frederickson, N., Miller, A., Cline, T., Gulliford, A., & Birch, S (2015). Educational Psychology: Topics in applied
psychology. Routledge. 
Santrock, J. (2021). Educational Psychology. MG-Hill.
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Anexo II - Projeto de Investigação em Administração e Políticas Educacionais

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Investigação em Administração e Políticas Educacionais 

 

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Research Project in Administration and Educational Policies

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 810

9.4.1.5. Horas de contacto:
 50 (30 TP + 20 OT)

9.4.1.6. ECTS:
 30

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 António Augusto Neto Mendes (10 TP + 20 OT)



9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
José Alexandre da Rocha Ventura e Silva (5 TP)
Dora Maria Ramos Fonseca de Castro (5 TP)
Maria Manuela Bento Gonçalves (5 TP)
Jorge Adelino Costa (5 TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer estudos de sistematização e meta-analise na área de APE.
Conhecer a agenda do CIDTFF na área de APE (temáticas, equipas e projetos) e relacioná-la com as agendas
regionais, nacionais e europeias.
Elaborar uma proposta de projeto de doutoramento (PD) na área de APE: título; resumo; palavras-chave; revisão de
literatura; metodologia; calendarização; resultados esperados; plano de disseminação e contingência; questões
éticas; bibliografia.
Justificar a relevância e atualidade do projeto, à luz das dinâmicas societais e desafios colocados aos sistemas de
educação e formação.
Defender a proposta de projeto em Prova final.
Desenvolver competências transversais (pesquisa, seleção e tratamento de informação, comunicação oral e escrita,
escrita académica, pensamento crítico; autonomia e responsabilidade; argumentação).
Desenvolver sentido de pertença à comunidade académica em que se insere.
Desenvolver relações interpessoais com pares e com outros investigadores.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand systematization studies and meta-analysis in the AEP area.
Be familiarized with the CIDTFF agenda in the AEP area (themes, teams and projects) and relate it to regional, national
and European agendas.
To develop a PhD project proposal (RP) in the AEP area: title; abstract; key words; literature review; methodology;
timing; expected results; dissemination and contingency plan; ethical issues; bibliography.
Justify the relevance and timeliness of the project, in light of societal dynamics and challenges posed to education and
training systems.
Present and defend the project proposal in Final Exam.
Develop transversal competences (search, selection and treatment of information, oral communication, academic
writing, critical thinking; autonomy and responsibility; argumentation).
Develop a sense of belonging to the academic community.
Develop interpersonal relationships with peers and other researchers.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
A investigação em APE. Problemáticas, metodologias, desafios
Sistematização do estado da arte. Estudos de metanálise.
Agendas de investigação em APE (regionais, nacionais, internacionais).
A investigação em APE no CIDTFF–conceitos agregadores, tópicos, equipas, projetos, agenda.
Construindo um projeto de doutoramento– conceção, desenho e discussão pública 
1.Projeto de Doutoramento - componentes e articulação 
-problemáticas, questões e objetivos
-seleção, tratamento e síntese de informação (métodos; bases de dados) 
-revisão da literatura
-escolhas metodológicas: critérios
-planificação do PD: cronograma e indicadores 
-resultados esperados
-estratégias de disseminação dos resultados
-plano de contingência
-bibliografia
2.PD: critérios de avaliação (qualidade, mérito, relevância).
3.Apresentação e defesa do PD: critérios de avaliação; comunicação oral; argumentação científica.
4.Questões éticas. Planificação dos procedimentos. 
5.Processo de Supervisão: direitos e deveres dos atores.

9.4.5. Syllabus:
Systematization of state of the art. and metanalysis studies.
AEP research agendas (regional, national, international).
AEP research at CIDTFF - aggregator concepts, topics, teams, projects, agenda.
Building a PhD project - conception, design and public discussion 
1. PhD Project - components and articulation 
- problems, and objectives
- selection and organization of scientific information (methods; databases) 
- literature review
- methodological options: criteria
- planning of the DP: timetable and indicators 
- expected results
- strategies for the dissemination of results
- contingency plan



- bibliography
2. RP project: evaluation criteria (quality, merit, relevance).
3. Presentation and defense of the RP: evaluation criteria; oral communication; scientific argumentation.
4. Ethical issues. Planning of procedures. 
5. Supervisory process: rights and duties of the actors.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A UC proporciona um percurso formativo rigoroso e crítico, ancorado na UI de acolhimento, conducente à elaboração
apresentação e discussão em Prova Final do PD. Após um módulo inicial em que se procede a um panorama da
investigação em APE, permitindo aos estudantes a identificação de problemáticas de investigação relevantes face ao
conhecimento já construído e às agendas de investigação em curso, serão abordadas as componentes de um PD e
respetivos procedimentos para a sua consecução. Serão analisados exemplos de PI em APE, com uma matriz de
critérios de qualidade. Espera-se que os estudantes desenvolvam competências transversais como pesquisa
bibliográfica, seleção e tratamento de informação, comunicação oral e escrita, escrita académica. 
A UC pretende ainda contribuir para o desenvolvimento de um sentido de pertença à comunidade académica, em
especial a que acolhe o PDE. Serão discutidos direitos e deveres de estudantes e supervisores, considerando
regulações da EDUA e CIDTFF.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The CU provides a rigorous and critical training course, anchored in the host RU, leading to the elaboration, the
presentation and the discussion of the RP in the Final Exam of the UC. After an initial module, in which an overview of
research in AEP is carried out, allowing students to identify relevant research issues in relation to the knowledge in the
area and the emergent research agendas, the components of a RP and its procedures for achieving them will be
addressed. Examples of RP in AEP will be analysed, taking into account a matrix of quality criteria. Students are
expected to develop cross-curricular skills such as bibliographic research, information selection and processing, oral
and communication, academic writing... 
The CU also aims to contribute to the development of a sense of belonging to the academic community, in particular
the one that hosts the PDE. The rights and duties of students and supervisors will be discussed, considering EDUA
and CIDTFF regulations.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas sessões serão privilegiadas metodologias: a) expositivas, de análise de estudos e de documentos e sua
discussão entre pares; b) de partilha entre os estudantes, os coordenadores de ramo, outros investigadores do
CIDTFF e doutorandos de anos anteriores; c) de trabalho autónomo e tutorial conducente ao desenvolvimento dos PI; 
d) de simulação de situações de discussão pública de projetos.
A avaliação tem uma dimensão formativa, centrada em tarefas, e uma sumativa, relativa à sua consecução. A
classificação final resulta dos seguintes produtos:
- Projeto de Investigação apresentado e discutido em Prova Final (80%), perante um júri constituído por um arguente
externo, o futuro supervisor, o Coordenador de ramo e/ou Diretor de curso;
- relatório-síntese e reflexivo final, sintetizando o percurso realizado e o contributo da prova, acompanhado do projeto
reformulado em versão final (20%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The sessions will focus on: a) expository methodologies, analysis of studies and documents and their discussion
among peers; b) sharing among students, branch coordinators, other CIDTFF researchers and PhD students from
previous years; c) autonomous and tutorial work leading to the development of RP; 
d) simulation of situations of public discussion of projects.
The evaluation has a formative, task-oriented dimension, and a summativeone, related to its achievement. The final
classification results from the following products:
- RP presented and discussed in Final Exam (80%), with a jury with external elements (researchers from other HE
institutions, the future supervisor, the branch coordinator and/or course director;
- summary report and final reflection, summarising the formative journey and the contribution of the RP discussion to
the RP final version (20%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A construção da proposta de PI envolve um conjunto de conhecimentos e competências a promover segundo
modalidades diversificadas, em articulação com as outras componentes curriculares do curso, em especial com as da
área da especialidade, permitindo aos estudantes a conceção de projetos relevantes face aos desafios nela
emergentes.
Neste contexto, é de crucial importância fomentar a familiaridade dos doutorandos com as equipas e projetos de
investigação na área de especialidade dentro do CIDTFF, promovendo a sua posterior integração na UI de acolhimento
do curso e em equipas científicas, criando condições favoráveis à sua formação como investigadores.
Assim, e tendo em conta a necessária articulação destes projetos com o plano científico do CIDTFF, será estimulado o
contacto dos doutorandos com equipas, estruturas, grupos de investigação, projetos e iniciativas deste centro.
Uma outra modalidade de formação passa pela partilha de experiências, quer entre os estudantes do Programa
Doutoral, quer com outros doutorandos do mesmo ramo que já experienciaram processos semelhantes, de forma a
socializar a formação, partilhar conhecimentos e competências, desenvolver a capacidade de trabalhar em equipa e
reforçar o sentido de pertença a esta comunidade de aprendizagem.
Refira-se ainda a forte carga de trabalho autónomo subjacente a todo o processo formativo, que se desenvolve a partir
das tarefas propostas, bem como do feedback a dar aos estudantes pelos seus pares (hetero-avaliação), pelos
docentes e por outros investigadores envolvidos, designadamente investigadores externos, durante a defesa do



trabalho realizado, momento que assume um pendor fortemente formativo e com base no qual será elaborada a versão
final do PI que se assume como condição para posterior registo do estudante em Tese.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The construction of the RP involves a set of knowledge and skills to be promoted according to diversified didactic
strategies, in articulation with the other CU of the course, especially those of the AEP area, allowing the students to
design relevant projects considering the emergent issues and challenges in the area.
In this context, it is crucial to foster the familiarity of the PhD students with the research teams and projects in the AEP
area within the CIDTFF, promoting their subsequent integration in the course's host RU and scientific teams, creating
favorable conditions for their training as researchers.
Thus, and considering the necessary articulation of the RP proposals with the scientific plan of CIDTFF, the contact of
PhD students with teams, structures, research groups, projects and initiatives of this centre will be stimulated.
Another type of training involves sharing experiences, both among PhD students and with other PhD students who
have already experienced similar processes, in order to socialize their RP, share knowledge and skills, develop the
ability to work in teams and strengthen the sense of belonging to the CIDTFF learning community.
The CU guide also preview a strong autonomous workload underlying the whole formative process, which develops
from the proposed tasks, as well as from the feedback to be given to the students by their peers (peer assessment),
teachers and other researchers involved, namely external researchers, during the defense of the RP, a moment that
assumes a dense formative character and on the basis of which the final version of the RP will be elaborated, which is
assumed as a condition for the student's later registration in Thesis.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Amado, J. (2013) Manual de investigação qualitativa em educação. Imprensa UC. 
Ball, S.J. (2017) The education debate. Policy and Politics in the Twenty-First Century. Policy Press.
Benavente, A. (2015) O que investigar em educação? Rev Lusófona Ed., 29, 9-23.
Bryman, A. (2016) Social research methods. OUP.
Byram, M.& Stoicheva, M. (Eds) (2020) The Doctorate Experience in Europe & Beyond. Routledge.
Nerad, M.& Evans, B. (Eds) (2014) Globalization and its Impacts on the Quality of PhD Education: Sense Publ.
O'Leary, Z. (2017) The essential guide to doing your research project. Sage.
Ozga, J. (2000) Investigação sobre Políticas Educacionais. Porto Editora.
Punita, G. (2013) Ethical considerations in educational research. IJAESS, 1(2), 17-22.
Swain, J. (Ed.) (2016) Designing research in education: Concepts & methodologies. Sage.
Thomas, G. (2017). How to do your research project. Sage.
Torres, L.& Palhares, J. A. (2014) Metodologia de Investigação em Ciências Sociais da Educação. Humus

Anexo II - Projeto de Investigação em Didática e Desenvolvimento Curricular

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Investigação em Didática e Desenvolvimento Curricular

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Research Project in Didactics and Curricular Development

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 810

9.4.1.5. Horas de contacto:
 50 (30 TP + 20 OT)

9.4.1.6. ECTS:
 30

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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



Maria Helena Almeida Beirão de Araújo e Sá (15TP + 20 OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Teresa Bixirão Neto (5TP)
Maria João de Miranda Nazaré Loureiro (5TP)
Alexandra Isabel Sá Pinto (5 TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer estudos de sistematização de conhecimento na área de especialização em DDC do doutorando.
Conhecer a agenda do CIDTFF em DDC (temáticas, equipas e projetos) e relacioná-la com as agendas regionais,
nacionais e europeias.
Elaborar uma proposta de projeto de doutoramento (PD): título; resumo; palavras-chave; revisão de literatura;
metodologia; calendarização; resultados esperados; plano de disseminação e contingência; questões éticas;
bibliografia, a defender em prova pública
Justificar a relevância e atualidade do projeto, à luz de desafios colocados aos sistemas de educação e formação
Desenvolver competências transversais de investigação na área da especialidade; de comunicação e transferência
dos resultados; de intervenção em contextos de ação profissional; de pensamento crítico, autonomia,
responsabilidade e argumentação.
Desenvolver relações interpessoais com pares e com outros investigadores e sentido de pertença à comunidade
académica.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand systematization studies and meta-analysis in the DCD area.
To be familiarized with the CIDTFF agenda in the DCD area (themes, teams and projects) and relate it to regional,
national and European agendas.
To develop a PhD project proposal in the domain of DCD (to be defended in the end of the 1st year), framed by the
strategic plan of the CIDTFF and justify its relevance and actuality, taking into account emerging challenges to the
education/training systems.
To extend transversal competences (search and selection and treatment of information, oral communication, academic
writing, critical thinking; argumentation; autonomy and responsibility); 
To develop interpersonal relationships with peer and other researchers and a sense of belonging to the academic
community.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
A investigação em DDC. Problemáticas, conceitos agregadores, metodologias, desafios
O panorama da investigação numa especialidade da DDC (conceitos, problemáticas, quadros de referencia). Estado da
arte
Agendas de investigação em DDC (regionais, nacionais, internacionais).
A investigação em DDC no CIDTFF –equipas, projetos, agenda

Construindo um projeto de doutoramento– conceção, desenho e discussão pública 
1. Projeto de Doutoramento (PD) - componentes e articulação 
- problemáticas, questões e objetivos
- seleção, tratamento e síntese de informação 
- revisão da literatura
- opções metodológicas justificadas
- cronograma e indicadores do PD
- resultados esperados
- estratégias de disseminação dos resultados
- plano de contingência
- bibliografia
2. PD: critérios de avaliação (qualidade, mérito, relevância)
3. Apresentação e defesa do PD: critérios de avaliação; comunicação oral; argumentação científica
4. Questões éticas.
5. Processo de Supervisão: direitos e deveres dos atores.

9.4.5. Syllabus:
Research trends in specific DCD areas (concepts, problems, frameworks). State of the art
DCD research agendas (regional, national, international).
DCD research at CIDTFF - topics, teams, projects, agenda.

Building a PhD project - conception, design and public discussion 
1. PhD Project (RP) - components and articulation 
- problems, and objectives/questions
- selection and organization of scientific information (methods; databases) 
- literature review
- methodological options: criteria
- planning of the DP: timetable and indicators 
- expected results
- strategies for the dissemination of results
- contingency plan



- bibliography
2. RP project: evaluation criteria (quality, merit, relevance).
3. Presentation and defense of the RP: evaluation criteria; oral communication; scientific argumentation.
4. Ethical issues. Planning of procedures. 
5. Supervisory process: rights and duties of the actors.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A UC proporciona um percurso formativo rigoroso e crítico, ancorado na UI de acolhimento, conducente à elaboração
apresentação e discussão da defesa pública do PD. No módulo inicial se procede à análise da investigação em DDC,
nas áreas de especialidade dos estudantes, permitindo-lhes a identificação de problemáticas relevantes face ao
conhecimento já construído e às agendas de investigação em curso. Seguidamente são abordadas as componentes de
um PD e respetivos procedimentos para a sua consecução. São analisados exemplos de PD em DDC, com uma matriz
de critérios de qualidade. Espera-se que os estudantes desenvolvam competências transversais como pesquisa
bibliográfica, seleção e tratamento de informação, comunicação oral e escrita, escrita académica. 
A UC pretende ainda contribuir para o desenvolvimento de um sentido de pertença à comunidade académica, em
especial do CIDTFF. São discutidos direitos e deveres de estudantes e supervisores, considerando regulações da
EDUA e CIDTFF.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The CU provides a rigorous and critical training course, anchored in the host RU, leading to the elaboration, the
presentation and the discussion of the RP in the Final Exam of the UC. After an initial module, in which an overview of
research in DCD is carried out, allowing students to identify relevant research issues in relation to the knowledge in
the area and the emergent research agendas, the components of a RP and its procedures for achieving them will be
addressed. Examples of RP in DCD will be analysed, taking into account a quality criteria framework. Students are
expected to develop cross-curricular skills such as bibliographic research, information selection and processing, oral
and communication, academic writing... 
The CU also aims to contribute to the development of a sense of belonging to the academic community, in particular
the one that hosts the PDE. The rights and duties of students and supervisors will be discussed, considering EDUA
and CIDTFF regulations.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas sessões serão privilegiadas metodologias: a) expositivas, de análise de estudos e de documentos e sua
discussão entre pares; b) de partilha entre os estudantes, os coordenadores de ramo, outros investigadores do
CIDTFF e doutorandos de anos anteriores; c) de trabalho autónomo e tutorial conducente ao desenvolvimento dos PD;
d) de simulação de situações de discussão pública de projetos.
A avaliação é formativa, centrada em tarefas, e sumativa, relativa à sua consecução. A classificação final resulta dos
seguintes produtos:
- Projeto de Investigação apresentado e discutido em Prova Final (80%), perante um júri constituído por um arguente
externo, o futuro supervisor, o Coordenador de ramo e/ou Diretor de curso;
- relatório-síntese e reflexivo final, sintetizando o percurso realizado e o contributo da prova, acompanhado do projeto
reformulado em versão final (20%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The sessions will focus on: a) expository methodologies, analysis of studies and documents and their discussion
among peers; b) sharing among students, branch coordinators, other CIDTFF researchers and PhD students from
previous years; c) autonomous and tutorial work leading to the development of RP; 
d) simulation of situations of public discussion of projects.
The evaluation has a formative, task-oriented dimension, and a summativeone, related to its achievement. The final
classification results from the following products:
- RP presented and discussed in Final Exam (80%), with a jury with external elements (researchers from other HE
institutions, the future supervisor, the branch coordinator and/or course director;
- summary report and final reflection, summarising the formative journey and the contribution of the RP discussion to
the RP final version (20%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A construção da proposta de PD envolve um conjunto de conhecimentos e competências a promover segundo
modalidades diversificadas, em articulação com as outras componentes curriculares do curso, em especial com as da
área da especialidade do doutorando, permitindo aos estudantes a conceção de projetos relevantes face aos desafios
nela emergentes e aos seus perfis específicos bem como motivações e interesses.
Neste contexto, é de crucial importância fomentar a familiaridade dos doutorandos com as equipas e projetos de
investigação na área de especialidade dentro do CIDTFF, promovendo a sua posterior integração na UI de acolhimento
do curso e em equipas científicas, assim criando condições estimulantes e favoráveis à sua formação como
investigadores.
Assim, e tendo em conta a desejável articulação destes projetos com o plano científico do CIDTFF, será estimulado o
contacto dos doutorandos com equipas, estruturas, grupos de investigação, projetos e iniciativas deste centro.
Uma outra modalidade de formação passa pela partilha de experiências, quer entre os estudantes do Programa
Doutoral, quer com outros doutorandos que já experienciaram processos semelhantes, de forma a socializar a
formação, partilhar conhecimentos e competências, desenvolver a capacidade de trabalhar em equipa e reforçar o
sentido de pertença a esta comunidade de aprendizagem.
Refira-se ainda a forte carga de trabalho autónomo subjacente a todo o processo formativo, que se desenvolve a partir
das tarefas propostas, bem como do feedback a dar aos estudantes pelos seus pares (hetero-avaliação), pelos



docentes e por outros investigadores envolvidos, designadamente investigadores externos, durante as provas finais
de discussão, momento que assume um pendor fortemente formativo e com base no qual será elaborada a versão final
do PD, assumida como condição para a posterior inscrição do estudante em Tese.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The construction of the RP involves a set of knowledge and skills to be promoted according to diversified didactic
strategies, in articulation with the other CU of the course, especially those of the DCD area, allowing the students to
design relevant projects considering the emergent issues and challenges in the area.
In this context, it is crucial to foster the familiarity of the PhD students with the research teams and projects in the DCD
area within the CIDTFF, promoting their subsequent integration in the course's host RU and scientific teams, creating
favorable conditions for their training as researchers.
Thus, and considering the necessary articulation of the RP proposals with the scientific plan of CIDTFF, the contact of
PhD students with teams, structures, research groups, projects and initiatives of this center will be stimulated.
Another type of training involves sharing experiences, both among PhD students and with other PhD students who
have already experienced similar processes, in order to socialize their RP, share knowledge and skills, develop the
ability to work in teams and strengthen the sense of belonging to the CIDTFF learning community.
The CU guide also preview a strong autonomous workload underlying the whole formative process, which develops
from the proposed tasks, as well as from the feedback to be given to the students by their peers (peer assessment),
teachers and other researchers involved, namely external researchers, during the defense of the RP, a moment that
assumes a dense formative character and on the basis of which the final version of the RP will be elaborated, which is
assumed as a condition for the student's later registration in Thesis.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alarcão, I. & Araújo e Sá; M.H. (2010). Era uma vez... a didáctica de línguas em Portugal. UA 
Byram, M. & Stoicheva, M. (Eds.) (2020). The Doctorate as Experience in Europe and Beyond. Routledge.
Nerad, M., & Evans, B. (Eds) (2014). Globalization and its Impacts on the Quality of PhD Education: Sense Publ.
Govil, P. (2013). Ethical considerations in educational research. International Journal of Advancement in Education and
Social Sciences, 1(2), 17-22.
Swain, J. (Ed.). (2016). Designing research in education: Concepts & methodologies. Sage.
Lederman & Abell (Eds) (2014). Handbook of research on science education. Routledge 
NRC (2012). A Framework for K-12 Science Education. National Academies Press
Vieira, F., Moreira, M., & Peralta, H. (2014). Research in foreign language education in Portugal (2006–2011): Its
transformative potential. Language Teaching, 47(2), 191-227. 
Thomas, G. (2017). How to do your research project. Sage

Anexo II - Projeto de Investigação em Diversidade e Educação inclusiva

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Investigação em Diversidade e Educação inclusiva

 

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Research Project in Diversity and Inclusive Education

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 810

9.4.1.5. Horas de contacto:
 50 (30 TP + 20 OT)

9.4.1.6. ECTS:
 30

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>



9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Ângela Coelho Henriques dos Santos (20 TP + 20 OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Rosa Lúcia de Almeida Leite Castro Madeira (10 TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer estudos de sistematização de conhecimento na área de especialização em DEI do doutorando.
Conhecer a agenda do CIDTFF em DEI (temáticas, equipas e projetos) e relacioná-la com as agendas regionais,
nacionais e europeias.
Elaborar uma proposta de projeto de doutoramento (PD): título; resumo; palavras-chave; revisão de literatura;
metodologia; calendarização; resultados esperados; plano de disseminação e contingência; questões éticas;
bibliografia, a defender em prova pública
Justificar a relevância e atualidade do projeto, à luz de desafios colocados aos sistemas de educação e formação
Desenvolver competências transversais de investigação na área da especialidade; de comunicação e transferência
dos resultados; de intervenção em contextos de ação profissional; de pensamento crítico, autonomia,
responsabilidade e argumentação.
Desenvolver relações interpessoais com pares e com outros investigadores e sentido de pertença à comunidade
académica.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand systematisation studies and meta-analysis in the DIE area.
To be familiarized with the CIDTFF agenda in the AEP area (themes, teams and projects) and relate it to regional,
national and European agendas.
To develop a PhD project proposal in the domain of DIE: (title; abstract; key words; theretical framework; mathodogie;
timetable expected results, - strategies for the dissemination of results, - contingency plan, bibliography) to be
presented in a public exam.
To justify the relevance and actuality of the RP, taking into account emerging challenges to the education/training
systems.
To develop transversal competences in the area od DIE such as communication and transferability of the results;
intervention in the professional contexts, oral communication, academic writing, critical thinking; autonomy ,
responsibility and argumentation); 
To develop interpersonal relationships with peer and other researchers and a sense of belonging to the academic
community.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
A investigação em DEI. Problemáticas, conceitos agregadores, metodologias, desafios
O panorama da investigação numa especialidade da DEI (conceitos, problemáticas, quadros de referência). Estado da
arte
Agendas de investigação em DEI (regionais, nacionais, internacionais).
A investigação em DEI no CIDTFF –equipas, projetos, agenda

Construindo um projeto de doutoramento– conceção, desenho e discussão pública 
1. Projeto de Doutoramento (PD) - componentes e articulação: 
- Problemáticas, questões e objetivos
- Seleção, tratamento e síntese de informação 
- Revisão da literatura
- Opções metodológicas justificadas
- Cronograma e indicadores do PD
- Resultados esperados
- Estratégias de disseminação dos resultados
- Plano de contingência
- Bibliografia
2. PD: critérios de avaliação (qualidade, mérito, relevância)
3. Apresentação e defesa do PD: critérios de avaliação; comunicação oral; argumentação científica
4. Questões éticas.
5. Processo de Supervisão: direitos e deveres dos atores.

9.4.5. Syllabus:
Research in the área of DEI. Problems, concepts, methodologies and challenges
Research trends in specific DIE areas (concepts, problems, frameworks). State of the art
DIE research agendas (regional, national, international).
DIE research at CIDTFF - topics, teams, projects, agenda.

Building a PhD project - conception, design and public discussion 
1. PhD Project (RP) - components and articulation 
- problems, and objectives/questions
- selection and organization of scientific information (methods; databases) 
- literature review
- methodological options: criteria



- timetable and indicators 
- expected results
- strategies for the dissemination of results
- contingency plan
- bibliography
2. RP project: evaluation criteria (quality, merit, relevance).
3. Presentation and defence of the RP: evaluation criteria; oral communication; scientific argumentation.
4. Ethical issues
5. Supervisory process: rights and duties of the actors.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A UC proporciona um percurso formativo rigoroso e crítico, ancorado na UI de acolhimento, conducente à elaboração
apresentação e discussão da defesa pública do PD. No módulo inicial se procede à análise da investigação em DEI,
nas áreas de especialidade dos estudantes, permitindo-lhes a identificação de problemáticas relevantes face ao
conhecimento já construído e às agendas de investigação em curso. Seguidamente são abordadas as componentes de
um PD e respetivos procedimentos para a sua consecução. São analisados exemplos de PD em DEI, com uma matriz
de critérios de qualidade. Espera-se que os estudantes desenvolvam competências transversais como pesquisa
bibliográfica, seleção e tratamento de informação, comunicação oral e escrita, escrita académica. 
A UC pretende ainda contribuir para o desenvolvimento de um sentido de pertença à comunidade académica, em
especial do CIDTFF. São discutidos direitos e deveres de estudantes e supervisores, considerando regulações da
EDUA e CIDTFF.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The CU provides a rigorous and critical training course, anchored in the host RU, leading to the elaboration, the
presentation and the discussion of the RP in the Final Exam of the UC. In the initial module, an overview of research in
DIE is carried out, allowing students to identify relevant research issues in relation to the knowledge in the area and
the emergent research agendas. After this module, the components of a RP and its procedures for achieving them are
addressed. Examples of RP in DIE are analysed, taking into account a quality criteria framework. Students are
expected to develop cross-curricular skills such as bibliographic research, information selection and processing, oral
communication, academic writing.
The CU also aims to contribute to the development of a sense of belonging to the academic community, in particular
the one that hosts the PDE. The rights and duties of students and supervisors will be discussed, considering EDUA
and CIDTFF regulations.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas sessões serão privilegiadas metodologias: a) expositivas, de análise de estudos e de documentos e sua
discussão entre pares; b) de partilha entre os estudantes, os coordenadores de ramo, outros investigadores do
CIDTFF e doutorandos de anos anteriores; c) de trabalho autónomo e tutorial conducente ao desenvolvimento dos PD;
d) de simulação de situações de discussão pública de projetos.
A avaliação é formativa, centrada em tarefas, e sumativa, relativa à sua consecução. A classificação final resulta dos
seguintes produtos:
- Projeto de Investigação apresentado e discutido em Prova Final (80%), perante um júri constituído por um arguente
externo, o futuro supervisor, o Coordenador de ramo e/ou Diretor de curso;
- Relatório-síntese e reflexivo final, sintetizando o percurso realizado e o contributo da prova, acompanhado do projeto
reformulado em versão final (20%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The sessions will focus on: a) expository methodologies, analysis of studies and documents and their discussion
among peers; b) sharing among students, branch coordinators, other CIDTFF researchers and PhD students from
previous years; c) autonomous and tutorial work leading to the development of RP; 
d) simulation of situations of public discussion of projects.
The assessment has a formative, task-oriented dimension, and a summative one, related to students achievement. The
final classification results from the following products:
- RP presented and discussed in Final Exam (80%), with a jury with external elements (researchers from other HE
institutions, the future supervisor, the branch coordinator and/or course director;
- summary report and final reflection, summarising the formative journey and the contribution of the RP discussion to
the RP final version (20%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A construção da proposta de PD envolve um conjunto de conhecimentos e competências a promover segundo
modalidades diversificadas, em articulação com as outras componentes curriculares do curso, em especial com as da
área da especialidade do doutorando, permitindo aos estudantes a conceção de projetos relevantes face aos desafios
nela emergentes e aos seus perfis específicos bem como motivações e interesses.
Neste contexto, é de crucial importância fomentar a familiaridade dos doutorandos com as equipas e projetos de
investigação na área de especialidade dentro do CIDTFF, promovendo a sua posterior integração na UI de acolhimento
do curso e em equipas científicas, assim criando condições estimulantes e favoráveis à sua formação como
investigadores.
Assim, e tendo em conta a desejável articulação destes projetos com o plano científico do CIDTFF, será estimulado o
contacto dos doutorandos com equipas, estruturas, grupos de investigação, projetos e iniciativas deste centro.
Uma outra modalidade de formação passa pela partilha de experiências, quer entre os estudantes do Programa
Doutoral, quer com outros doutorandos que já experienciaram processos semelhantes, de forma a socializar a



formação, partilhar conhecimentos e competências, desenvolver a capacidade de trabalhar em equipa e reforçar o
sentido de pertença a esta comunidade de aprendizagem. 
Refira-se ainda a forte carga de trabalho autónomo subjacente a todo o processo formativo, que se desenvolve a partir
das tarefas propostas, bem como do feedback a dar aos estudantes pelos seus pares (heteroavaliação), pelos
docentes e por outros investigadores envolvidos, designadamente investigadores externos, durante as provas finais
de discussão, momento que assume um pendor fortemente formativo e com base no qual será elaborada a versão final
do PD, assumida como condição para a posterior inscrição do estudante em Tese.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The construction of the RP involves a set of knowledge and skills to be promoted according to diversified didactic
strategies, in articulation with the other CU of the course, especially those of the DCD area, allowing the students to
design relevant projects considering the emergent issues and challenges in the area.
In this context, it is crucial to foster the familiarity of the PhD students with the research teams and projects in the DCD
area within the CIDTFF, promoting their subsequent integration in the course's host RU and scientific teams, creating
favourable conditions for their training as researchers.
Thus, and considering the necessary articulation of the RP proposals with the scientific plan of CIDTFF, the contact of
PhD students with teams, structures, research groups, projects and initiatives of this center will be stimulated.
Another type of training involves sharing experiences, both among PhD students and with other PhD students who
have already experienced similar processes, in order to socialize their RP, share knowledge and skills, develop the
ability to work in teams and strengthen the sense of belonging to the CIDTFF learning community.
The CU guide also preview a strong autonomous workload underlying the whole formative process, which develops
from the proposed tasks, as well as from the feedback to be given to the students by their peers (peer assessment),
teachers and other researchers involved, namely external researchers, during the defense of the RP, a moment that
assumes a dense formative character and on the basis of which the final version of the RP will be elaborated, which is
assumed as a condition for the student's later registration in Thesis.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Amado, J. (2013). Manual de investigação qualitativa em educação. Imprensa UC.
Armstrong, F., & Tsokova, D. (Eds) (2019). Action Research for Inclusive Education. Participation and Democracy in
Teaching and Learning. Routledge.
Bryman, A. (2016). Social research methods. OUP.
Creswell, J. W. (2010). Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto. Artmed
Fisher, M.H., Athamanah, L.S., Sung, C., & Josol, C.K. (2020) Applying the self-determination theory to develop a
school-to-work peer mentoring programme to promote social inclusion. Journal of Applied Research in Intellectual
Disabilities 33(2), 296-309. 
Maguvhe, M., Mphahlele, R., & Moonsamy, S. (Eds.) (2021). Empowering Students and Maximising Inclusiveness and
Equality through ICT. Series: Studies in Inclusive Education, V. 49. Brill 
Punita G. (2013). Ethical considerations in educational research. IJAESS, 1(2), 17-22
Thomas, G. (2017). How to do your research project. Sage

Anexo II - Projeto de Investigação em Supervisão e Avaliação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Investigação em Supervisão e Avaliação

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Supervision and Evaluation Research Project

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 810

9.4.1.5. Horas de contacto:
 50 (30 TP + 20 OT)

9.4.1.6. ECTS:
 30

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>



9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João de Miranda Nazaré Loureiro (20 TP + 20 OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Isabel de Oliveira Andrade (5 TP)
Betina da Silva Lopes (5 TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprofundar o conhecimento construído nas áreas da Supervisão e da Avaliação Educacional, de modo crítico e
fundamentado em estudos de sistematização e meta-analise;
Analisar a agenda de investigação do CIDTFF na área da Supervisão e da Avaliação (temáticas, equipas e projetos) e
relacioná-la com agendas regionais, nacionais e europeias;
Desenvolver uma proposta de projeto de doutoramento (PD) em Supervisão/Avaliação, enquadrada no plano
estratégico do CIDTFF e justificar a relevância, pertinência e atualidade, à luz de desafios colocados aos sistemas de
educação/formação (a defender em Prova Pública no final do 1.º ano);
Desenvolver competências transversais (pesquisa bibliográfica, seleção e tratamento de informação, comunicação
oral, escrita académica, pensamento crítico; autonomia e responsabilidade; argumentação); 
Colaborar com os pares, o supervisor e outros investigadores do CIDTFF, tendo em vista cultivar sentido de pertença
ao PD e à comunidade académica em que se insere.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To deepen the knowledge in the areas of Supervision and Evaluation and critically reflect on the nature of supervisory
and evaluative processes based on literature reviews;
To analyse the CIDTFF research agenda in the area of Supervision and Evaluation (themes, teams and projects) and
link it to regional, national and European agendas;
To develop a PhD project proposal in the domain of Supervision/Evaluation (to be defended in the end of the 1st year),
framed by the strategic plan of the CIDTFF and justify its relevance and actuality, taking into account emerging
challenges to the education/training systems;
To extend transversal competences (search and selection and treatment of information, oral communication, academic
writing, critical thinking; argumentation; autonomy and responsibility); 
To collaborate with colleagues, supervisor(s) and other members of the CIDTFF, in order to cultivate a sense of
belonging to the program and the educational academic community.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1 – Investigação em Supervisão e Avaliação - problemáticas, metodologias e desafios emergentes
Investigação em Supervisão e Avaliação (problemáticas, metodologias, resultados…) emergente de revisões de
literatura e de agendas de investigação na área, incluindo a do CIDTFF – conceitos agregadores, equipas, projetos
Módulo 2 – Construindo um projeto de doutoramento (PD) – conceção, desenho, discussão pública
1. Componentes e articulação do PD; problemáticas, questões/objetivos de investigação; enquadramento; opções
metodológicas; planificação da investigação; cronograma e indicadores de realização; resultados esperados;
estratégias de disseminação; plano de contingência; bibliografia.
2. Critérios de avaliação do PD (qualidade, mérito e relevância)
3. Defesa de um PD (critérios de avaliação; comunicação oral; argumentação científica)
4. Questões éticas (planificação dos procedimentos) 
5. Processos de supervisão e direitos/deveres de estudantes e supervisores (Carta de conduta).

9.4.5. Syllabus:
Module 1 – Supervision and Educational Evaluation - emerging issues, methodologies and challenges
Supervision and Evaluation research (problems, methodologies, results), emerging from literature reviews and
regional, national and international research agendas (CIDTFF agenda) - concepts, teams, projects, research issues
and challenges.
Module 2 – Development of a Phd project – design and public discussion. 
1. PhD project - components and articulation: problems, questions and research objectives; selection, literature
review; methodological options; research plan: schedule and performance indicators; ethical issues, expected results
and contribution; dissemination strategies; contingency plan; bibliography.
2. PhD project evaluation criteria (quality, merit and relevance).
3. Presentation and defence of the PhD project: evaluation criteria; oral communication strategies; scientific
argumentation.
4. Supervisory Processes and rights/duties of students and supervisors (Code of Conduct).

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A UC proporciona um percurso formativo rigoroso e crítico, ancorado na UI de acolhimento, conducente à elaboração
de um PD, a discutir em Prova Pública. A UC tem dois módulos: i) investigação na área, tendo em vista a definição de
problemáticas emergentes do conhecimento construído e de agendas de investigação atuais; ii) conceção do PD -
componentes do projeto e análise de PD defendidos (à luz de critérios de qualidade estabelecidos). Na UC promove-se



o desenvolvimento de competências transversais (pesquisa bibliográfica, seleção e tratamento de informação,
comunicação, espírito crítico, argumentação…). Pretende-se desenvolver sentido de pertença ao PD e à comunidade
académica, através da articulação do PD com outros projetos. Prevê-se discutir processos de supervisão da
investigação (estratégias de co-supervisão, explorando potencialidades das tecnologias digitais) e os direitos e
deveres de estudantes e supervisores (Carta de conduta).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The UC provides a rigorous and critical training path, anchored in the host RU, leading to the elaboration of a research
project, to be discussed publicly. The CU has two modules: i) emergent research issues taking into account literature
reviews and recent research agendas; ii) research design - components of the PhD project and the procedures for its
design. Examples of PhD projects will be analysed, taking into account the established quality criteria. This intends
deepen transversal competencies (bibliographic research, information selection and treatment, communication,
argumentation). The analysis of research agendas aims to facilitate the development of a sense of belonging to the
academic community and the articulation of the research project with other projects. Research supervision processes
are discussed (co-supervision strategies, exploiting the potential of digital technologies) and the rights and duties of
students and supervisors (Code of conduct)

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
São privilegiadas metodologias: a) expositivas, de análise de estudos e documentos e sua discussão entre pares; b)
de partilha entre os estudantes, os coordenadores de ramo, os supervisores e outros investigadores do CIDTFF e
doutorandos de anos anteriores; c) de trabalho autónomo e supervisionado por um docente a designar conducente ao
desenvolvimento do projeto de investigação; d) de simulação de situações de discussão pública de projetos.
A avaliação tem uma dimensão formativa, centrada em tarefas, e uma sumativa, relativa à consecução do projeto de
investigação. A classificação final resulta de:
- da classificação do projeto de investigação apresentado e discutido em Provas Públicas (80%), perante um júri
constituído por um arguente externo, o supervisor entretanto designado, o Coordenador de ramo e o Diretor de curso;
- relatório-síntese e reflexivo final, sintetizando o percurso realizado e o contributo da prova, acompanhado do projeto
reformulado em versão final (20%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The privileged methodologies include: a) dialogic presentations, analysis and discussion of studies and research
documents (reports, agendas, …); b) collaboration among students, coordinators, supervisors and other researchers
of the CIDTFF and doctoral candidates of previous years; c) autonomous work, supervised by a professor to be
designate, conducive to the development of the research project; d) simulation of projects public discussions.
The evaluation is formative, focused on tasks, and summative, related to the quality of the research project. The final
classification results from:
- the classification of the research project presented and discussed publicly (80%), before a jury composed by an
external member, the appointed supervisor, the branch coordinator or the PhD director;
- a final reflective report summarizing the progress as a researcher and the contribution of the public presentation of
the project, accompanied by the its final version of the project (20%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A construção da proposta de PD envolve um conjunto de competências a promover segundo modalidades
diversificadas, em articulação com as outras componentes curriculares do curso, em especial com as da área da
Supervisão e Avaliação, permitindo aos estudantes a conceção de projetos relevantes face aos desafios emergentes
da investigação na área. Neste contexto, é de crucial importância fomentar o aprofundamento do conhecimento na
área, através da análise de revisões de literatura e agendas de investigação na área da Supervisão e Avaliação atuais,
e familiarizar os doutorandos com as equipas e projetos de investigação na área de especialidade dentro do CIDTFF,
promovendo a sua posterior integração na UI de acolhimento do curso e em equipas científicas, criando condições
favoráveis à sua formação como investigadores. Assim, e tendo em conta a necessária articulação dos PD com
estratégia científica do CIDTFF, será estimulado o contacto dos doutorandos com equipas, estruturas, grupos de
investigação, projetos e iniciativas deste centro.
Uma outra modalidade de formação passa pela partilha de experiências, quer entre pares, quer com outros
doutorandos que já experienciaram processos semelhantes, de forma a socializar a formação, a partilhar
conhecimentos, a desenvolver competências de trabalho colaborativo e a reforçar o sentido de pertença a esta
comunidade de aprendizagem.
Refira-se ainda a forte carga de trabalho autónomo subjacente a todo o processo formativo, que se desenvolve a partir
das tarefas propostas, bem como do feedback a dar aos estudantes pelos seus pares (avaliação por pares), pelos
docentes, pelos orientadores e por outros investigadores envolvidos, designadamente investigadores externos. As
provas públicas são um momento que assume um pendor fortemente formativo e com base no qual é elaborada a
versão final do projeto de investigação.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The design of the PhD proposal involves a set of competences to be developed in diversified tasks, articulated with the
curricular components of the course of the first semester, in particular the UC in the area of Supervision and
Educational Evaluation, allowing students to design relevant projects taking into account emergent challenges. In this
context, it is crucial to deepen the students understanding, through the analysis of recent literature review and
research agendas, and to foster the familiarity of the doctoral students with the research teams and ongoing projects
in the area Supervision and Evaluation of the CIDTFF. Underlying this strategies is the belief that the promotion of the
students integration in the RU hosting the course and its research teams creates favourable conditions for the design
of a relevant PhD proposal and for the development of the research competences necessaire to conduct the research



project in the following academic years. Thus, and taking into account the necessary articulation of doctoral projects
with the CIDTFF scientific plan, the contact of doctoral candidates with the teams, structures, research groups,
projects and initiatives of this center is considered essential.
Collaborative work both among PhD students, with other doctoral candidates who have already experienced similar
processes and the research staff of the CIDTFF is crucial to socialize the students’ research interests, to share
knowledge, to develop collaborative working skills and to strengthen the sense of belonging to the CIDTFF learning
community. 
Furthermore it should be stressed the strong autonomous workload underlying the entire learning process, developed
taking into consideration the CU tasks, as well as the feedback to be given to students by their peers (peer
assessment) teachers, advisors and other researchers, in particular external researchers. The public defence of the
PhD proposal is a highly formative appraisal that guides the revision of final version of the PhD project.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bates, A., & Burbank, M. D. (2019). Agency in Teacher Supervision and Mentoring: Reinvigorating the Practice.
Routledge
Byram, M. & Stoicheva, M. (Eds.) (2020). The Doctorate as Experience in Europe and Beyond. Routledge.
Dupriez, V., & Malet, R. (2013). L'évolution dans les sysèmes scolaires: Accommodements du travail et reconfiguration
des professionnalités. De Boeck Superieur
Govil, P. (2013). Ethical considerations in educational research. International Journal of Advancement in Education and
Social Sciences, 1(2), 17-22.
Lane, R., Parrila, R., Bower, M., Bull, R. Cavanagh, M. Forbes, A., Jones, T., Khosronejadtoroghi, M., Leaper, D.,
Pellicano, L. Powell, S., Ryan, M. & Skrebneva, L. (2019). Literature review: formative assessment evidence and
practice. AITSL. 
McFadden, A & Williams, K (2020). Teachers as evaluators: Results from a systematic literature review. Studies in
Educational Evaluation, 74. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2019.100830

Anexo II - Projeto de Investigação em História e Teoria da Educação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Investigação em História e Teoria da Educação

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Research Project in History and Theory of Education

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 810

9.4.1.5. Horas de contacto:
 50 (30 TP + 20 OT)

9.4.1.6. ECTS:
 30

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ana Paula da Silveira Simões Pedro (20 TP + 20 OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Manuel Fernando Ferreira Rodrigues (10 TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Conhecer estudos de sistematização e meta-analise na área de HTE.

 Elaborar uma proposta de projeto de doutoramento (PD): título; resumo; palavras-chave; revisão de literatura;



metodologia; calendarização; resultados esperados; plano de disseminação e contingência; questões éticas;
bibliografia.
Justificar a relevância e atualidade do projeto, à luz das dinâmicas filosóficas, éticas, históricas, políticas e sociais e
dos desafios colocados por estas aos sistemas de educação e formação.
Defender a proposta de projeto em prova final.
Desenvolver competências transversais (pesquisa, seleção e tratamento de informação, comunicação oral e escrita,
escrita académica, pensamento crítico; autonomia e responsabilidade; argumentação).
Desenvolver relações interpessoais com outros investigadores.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To know systematization and meta-analysis studies in the area of HTE. Prepare a proposal for a doctoral project (PD),
title; summary; keywords; literature review; methodology; timing; expected results; dissemination and contingency
plan; ethical issues; Bibliography. To justify the relevance and timeliness of the project, in the light of philosophical,
ethical, historical, political and social dynamics and the challenges posed by them to education and training systems.
Defend the project proposal in Final Proof. To develop transversal competencies (research, selection and treatment of
information, oral and written communication, academic writing, critical thinking; autonomy and responsibility;
argumentation). Develop interpersonal relationships with other researchers.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1.Sistematização do estado da arte em HTE. Estudos de metanálise: problemáticas, quadros conceptuais e
metodológicos de referência. 

2. Projeto de doutoramento– conceção e desenho 
- problemáticas, questões e objetivos
- seleção, tratamento e síntese de informação (métodos; bases de dados) 
- revisão da literatura
- escolhas metodológicas: critérios
- planificação do PD: cronograma e indicadores 
- resultados esperados
- estratégias de disseminação dos resultados
- plano de contingência
- questões éticas 
- bibliografia
3. PD: critérios de avaliação (qualidade, mérito, relevância)
4. Apresentação e defesa do PD: critérios de avaliação; comunicação oral; argumentação científica

9.4.5. Syllabus:
1. State-of-the-art systematization Meta-analysis studies PhD project - design, design and public discussion 

2. PhD Project (PD) 
- problems, issues and objectives
- selection, processing and synthesis of information (methods; databases)
- literature review 
- methodological choices: criteria 
- PD planning: schedule and indicators
- expected results
- strategies for disseminating results
- contingency plan
- ethical issues 
- bibliography 
3. PD: evaluation criteria (quality, merit, relevance) 
4. Presentation and oral defence of the DP: evaluation criteria; oral communication; scientific argumentation

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Com esta UC pretende-se proporcionar um percurso formativo rigoroso, argumentativo e crítico, subjacente à
preparação, elaboração, apresentação e discussão em Prova Pública do PD. No módulo inicial procede-se à análise da
investigação em HTE, permitindo aos alunos a identificação de problemáticas relevantes face ao conhecimento já
construído e às agendas de investigação em curso. Seguidamente são abordadas as componentes de um PD e
respetivos procedimentos para a sua consecução. São analisados exemplos de PD em HTE, com uma matriz de
critérios de qualidade. Espera-se que os estudantes desenvolvam competências transversais como pesquisa
bibliográfica, seleção e tratamento de informação, comunicação oral e escrita, escrita académica. 
A UC pretende ainda contribuir para o desenvolvimento de um sentido de pertença à comunidade académica. São
discutidos direitos e deveres de estudantes e supervisores, considerando regulações da EDUA.

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

With this UC it is intended to provide a rigorous, argumentative and critical formative path, underlying the preparation,
preparation, presentation and discussion in Public Test of the PD. The initial module analyzes HTE research, allowing
students to identify relevant problems in the face of the knowledge already constructed and the ongoing research
agendas. The components of a PD and its procedures for achieving it are then addressed. Examples of PD in HTE are
analyzed, with an array of quality criteria. Students are expected to develop transversal skills such as bibliographic



research, selection and treatment of information, oral and written communication, academic writing. THE UC also
intends to contribute to the development of a sense of belonging to the academic community. The rights and duties of
students and supervisors are discussed, considering EDUA regulations.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas sessões serão privilegiadas metodologias: a) expositivas, de análise de estudos e de documentos e sua
discussão entre pares; b) de trabalho autónomo e tutorial conducente ao desenvolvimento dos PI; 
c) de simulação de situações de discussão pública de projetos.
A avaliação tem uma dimensão formativa, centrada em tarefas, e uma sumativa, relativa à sua consecução. A
classificação final resulta dos seguintes produtos:
- Projeto de Investigação apresentado e discutido em Prova Final (80%), perante um júri constituído por um arguente
externo, o futuro supervisor, o Coordenador de ramo e/ou Diretor de curso;
- relatório-síntese e reflexivo final, sintetizando o percurso realizado e o contributo da prova, acompanhado do projeto
reformulado em versão final (20%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the sessions will be privileged methodologies: a) exhibitions, analysis of studies and documents and their
discussion between peers; b) autonomous work and tutorial leading to the development of IP; c) simulation of
situations of public discussion of projects. The evaluation has a formative dimension, centred on tasks, and a
summation, related to its achievement. The final classification results from the following products: - Research Project
presented and discussed in Final Exam (80%), before a jury consisting of an external arguer, the future supervisor, the
Branch Coordinator and/or Course Director; - summary and final reflexive report, synthesizing the course performed
and the contribution of the race, accompanied by the project reformulated in final version (20%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A construção da proposta de PD envolve um conjunto de conhecimentos e competências a promover segundo
modalidades diversificadas, em articulação com as outras componentes curriculares do curso, em especial com as da
área da especialidade do doutorando, permitindo aos estudantes a conceção de projetos relevantes face aos desafios
nela emergentes e aos seus perfis específicos bem como motivações e interesses.
Neste contexto, é de crucial importância fomentar a familiaridade dos doutorandos com as equipas e projetos de
investigação na área de especialidade, promovendo a sua posterior integração na UI de acolhimento do curso e em
equipas científicas, assim criando condições estimulantes e favoráveis à sua formação como investigadores.
Assim, será estimulado o contacto dos doutorandos com equipas, estruturas, grupos de investigação, projetos com UI
de interesse.
Uma outra modalidade de formação passa pela partilha de experiências, quer entre os estudantes do Programa
Doutoral, quer com outros doutorandos que já experienciaram processos semelhantes, de forma a socializar a
formação, partilhar conhecimentos e competências, desenvolver a capacidade de trabalhar em equipa e reforçar o
sentido de pertença a esta comunidade de aprendizagem.
Refira-se ainda a forte carga de trabalho autónomo subjacente a todo o processo formativo, que se desenvolve a partir
das tarefas propostas, bem como do feedback a dar aos estudantes pelos seus pares (hetero-avaliação), pelos
docentes e por outros investigadores envolvidos, designadamente investigadores externos, durante as provas finais
de discussão, momento que assume um pendor fortemente formativo e com base no qual será elaborada a versão final
do PD, assumida como condição para a posterior inscrição do estudante em Tese.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The construction of the PD proposal involves a set of knowledge and competencies to be promoted according to
diversified modalities, in conjunction with the other curricular components of the course, especially with those in the
area of the doctoral specialty, allowing students to design relevant projects in the face of the challenges in it and their
specific profiles as well as motivations and interests. In this context, it is of crucial importance to promote the
familiarity of doctoral students with research teams and projects in the area of expertise, promoting their subsequent
integration into the iu of the course and in scientific teams, thus creating stimulating conditions and favorable to their
training as researchers. Thus, the contact of doctoral students with teams, structures, research groups, projects with
IU of interest will be encouraged. Another form of training involves sharing experiences, both among the students of
the Doctoral Program and with other doctoral students who have already experienced similar processes, in order to
socialize the training, share knowledge and skills, develop the ability to work as a team and reinforce the sense of
belonging to this learning community. It is also the strong autonomous workload underlying the entire training
process, which develops from the proposed tasks, as well as the feedback to be given to students by their peers
(hetero-evaluation), by teachers and other researchers involved, namely external researchers, during the final
discussion exams, a moment that takes a strongly formative step and on the basis of which the final version of the PD
will be elaborated , assumed as a condition for the subsequent registration of the student in Thesis.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ESTEBAN, J. (2002). Memoria, hermenéutica y educación. Biblioteca Nueva.
FOUCAULT, M. (2000). As palavras e as coisas. Martins Fontes São Paulo. 
GARCÍA , J.F. (Ed.) (2002). El ensayo, entre la filosofía y la literatura. Editorial Comares.
NUSSBAUM, M. C. (2001). El cultivo de la humanidad. Andrés Bello.
JAEGER, W (1995). PAIDEIA. A formação do homem grego. Martins Fontes. 
HABERMAS, J. (2010). O discurso filosófico da Modernidade. Editora Texto.
Stubb, J. et al. (2014) Conceptions of research: the doctoral student experience. Studies in Higher Education, 39(2), 2
51-264



Swain, J. (Ed.). (2016). Designing research in education: Concepts and methodologies. Sage
Thomas, G. (2017). How to do your research project. Sage

Anexo II - Projeto de Investigação em Psicologia da Educação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Investigação em Psicologia da Educação

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Research Project in Educational Psychology

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 810

9.4.1.5. Horas de contacto:
 50 (30 TP + 20 OT)

9.4.1.6. ECTS:
 30

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Anabela Maria Sousa Pereira (30 TP + 20 OT)

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Aprofundar o conhecimento na área da Psicologia da Educação, de modo crítico e fundamentado em estudos de

sistematização e meta-analise.
 Desenvolver competências especificas de investigação associadas à área da Psicologia da Educação.

 Desenvolver competências transversais (pesquisa bibliográfica, seleção e tratamento de informação, comunicação
oral, escrita académica, pensamento crítico; autonomia e responsabilidade; argumentação)

 Desenvolver uma proposta de projeto de doutoramento (PD) em Psicologia da Educação, enquadrada no plano
estratégico do CIDTFF e outros Centros de Investigação bem como justificar a relevância pertinência e atualidade, à
luz de desafios colocados aos sistemas de educação/formação (a defender em Prova Pública no final do 1.º ano)

 Promover relações interpessoais entre pares, com a equipa de orientação, com outros investigadores da UA e equipas
de investigação (quer nacionais quer internacionais).

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To critically deepen the knowledge in the areas of Educational Psychology based on literature and meta-analytical

studies
To develop research competences related with the area of Educational Psychology 

 To develop transversal competences (search and selection and treatment of information, oral communication,
academic writing, critical thinking; argumentation; autonomy and responsibility); 

 To develop a PhD project proposal in the domain of Supervision/Evaluation (to be defended in the end of the 1st year),
framed by the strategic plan of the CIDTFF and justify its relevance and actuality, taking into account emerging
challenges to the education/training systems;

 To nurture interpersonal relationships with peer, supervisors, researchers working at the UA and other research teams
(both national and international.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 



A) A investigação em Psicologia da Educação/PE: problemáticas, metodologias e desafios emergentes
Panorama da investigação na área científica da PE e a sistematização do estado da arte, emergente de revisões de
literatura e de agendas de investigação no CIDTFF, noutros centros de Investigação nacional e internacional. 
B) Construindo um projeto de doutoramento: planeamento, conceção, desenho, discussão pública e avaliação 
1. Componentes e articulação do PD; problemáticas, questões/objetivos de investigação; enquadramento; opções
metodológicas; planificação da investigação; cronograma e indicadores de realização; resultados esperados;
estratégias de disseminação; plano de contingência; bibliografia.
2. Critérios de avaliação do PD (qualidade, mérito e relevância)
3. Defesa de um PD (critérios de avaliação; comunicação oral; argumentação científica) 
4. Questões éticas (planificação dos procedimentos 
5. Processos de supervisão e direitos/ deveres de estudantes e supervisores

9.4.5. Syllabus:
A)Research in Educational Psychology: emerging issues, methodologies and challenges
Research (problems in Educational Psychology-EP (problems, methodologies, results), emerging from literature
reviews and regional, national and international research agendas (CIDTFF agenda)-concepts, teams, projects,
research issues and challenges.
B) Building a PhD project-conception, design and public discussion 
1.PhD sessions and articulation: problems, and objectives/questions; selection and organization of scientific
information (methods; databases); literature review; methodological options: criteria; planning of the RP: timetable;
expected results; strategies for the dissemination of results; contingency plan; bibliography
2.RP project: evaluation criteria (quality, merit, relevance).
3.Presentation and defense of the RP (evaluation criteria; oral communication; scientific argumentation).
4. Ethical issues (planning of procedures). 
5.Supervisory process (rights and duties of the actors).

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os objetivos da UC são proporcionar ao estudante um percurso formativo rigoroso e crítico; promover o
conhecimento aprofundado e atualizado na área científica da educação, em particular na Psicologia da Educação, com
formação teórica e metodológica rigorosa; oferecer uma formação avançada que contribua para a capacidade de
resolução de problemas críticos nas áreas da investigação e da inovação em vários contextos da Psicologia da
Educação. 
Com um módulo inicial, pretende-se que este permita aos estudantes identificarem as problemáticas de investigação
relevantes tendo em consideração o conhecimento existente e as agendas de investigação em curso, e definirem um
posicionamento investigativo próprio, original e criativo. 
Posteriormente, serão abordadas as componentes de um projeto de doutoramento, tendo como referentes critérios de
qualidade. 
Espera-se ainda que os estudantes desenvolvam competências e um sentido de pertença ao projeto, ao PD e à
Comunidade Académica.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives of the CU are to provide a rigorous and critical formative journey; to promote in-depth and updated
knowledge in the scientific area of education, particularly in Educational Psychology, with rigorous theoretical and
methodological training; to offer advanced training that contributes to the ability to solve critical problems in the areas
of research and innovation in various contexts of the area of Educational Psychology. 
In the initial module, it is intended to enable students to identify relevant research problems taking into account
existing knowledge and ongoing research agendas, and to define their own investigative, original and creative
positioning. 
Subsequently, the components of a PhD project will be addressed, with reference to quality criteria. 
Students are also expected to develop research competences (transversal and specific) and a sense of belonging to
the Academic Community (CIDTFF and global community of research in Educational Psychology).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas sessões são privilegiadas metodologias:
a) expositivas: análise de estudos e de documentos e respetiva discussão entre pares; 
b) de partilha entre os estudantes, os coordenadores de ramo, outros investigadores do CIDTFF e doutorandos de
anos anteriores, outros investigadores externos à UA;
c) ativas: trabalho autónomo e tutorial conducente ao desenvolvimento dos PD; 
d) simulação: promoção de situações de discussão pública de projetos.

A avaliação é composta por duas dimensões: 1) a formativa que se centra em tarefas; e 2) a sumativa, relativa à sua
consecução. 
A classificação final a atribuir resulta de:
- Apresentação e discussão do PD em Prova final (80%), perante um júri constituído por um arguente externo, o futuro
supervisor, o Coordenador de ramo e/ou Diretor de curso;
- Entrega de um relatório-síntese e reflexivo final, em que se relata o percurso realizado e o contributo da prova
pública, acompanhado do projeto reformulado em versão final (20%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The privileged pedagogical strategies are:
a) oral presentation: analysis of studies and documents and their discussion among peers; 



b) discussions to share research agendas and project among students, branch coordinators, other CIDTFF researchers
and PhD students from previous years, as well as other researchers outside the UA;
c) active autonomous and tutorial work leading to the development of DPs; 
d) simulation: promotion of public discussion of projects.

The evaluation has two dimensions: 1) formative, task-oriented; and 2) summative, relative to the students
performance and the RP. The final classification takes into account:
- the presentation and discussion of the RP in a Final Exam (80%), with a jury involving an external participant, the
future supervisor, the branch coordinator and/or course director;
- summary report and final reflection, summarising the formative journey and the contribution of the RP discussion to
the RP final version (20%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A construção da proposta de PD envolve um conjunto de conhecimentos e competências através de modalidades
diversificadas, em articulação com as outras componentes curriculares do curso, particularmente com as da área da
especialidade em Psicologia da Educação, de forma a que os estudantes concebam projetos relevantes face aos
desafios nela emergentes.
Neste contexto, é de crucial importância fomentar a familiaridade dos doutorandos com as equipas e projetos de
investigação na área de especialidade, em particular dentro do CIDTFF, promovendo a sua posterior integração na UI
de acolhimento do curso e em equipas científicas consolidadas, para que sejam criadas condições de acolhimento
favoráveis à sua formação como investigadores e o contacto dos doutorandos com equipas, estruturas, grupos de
investigação, projetos e iniciativas deste centro.
Uma outra modalidade de formação passa pela partilha de experiências, quer entre os estudantes do Programa
Doutoral, quer com outros doutorandos que já experienciaram processos idênticos, de forma criar espaços formativos
de socialização, de partilha de conhecimentos e competências, estimulando a capacidade de trabalhar em equipa e
reforçar o sentido de pertença a esta comunidade de aprendizagem.
Refira-se, ainda, a forte componente de trabalho autónomo subjacente a todo o processo formativo, que se desenvolve
a partir das tarefas propostas, do feedback fornecido aos estudantes pelos seus pares (heteroavaliação), pelos
docentes e por outros investigadores envolvidos, designadamente investigadores externos, designadamente aquando
das provas finais, momento que assume um pendor fortemente formativo e com base no qual será elaborada a versão
final do PD e criadas as condições para posterior inscrição do doutorando em tese.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The construction of the RP involves a set of knowledge and skills to be promoted according to diversified didactic
strategies, in articulation with the other CU of the course, especially those of the Educational Psychology (EP) area,
allowing the students to design relevant projects considering the emergent issues and challenges in the area.
In this context, it is crucial to foster the familiarity of the PhD students with the research teams and projects in the EP
area within the CIDTFF, promoting their subsequent integration in the course's host RU and scientific teams, creating
favorable conditions for their training as researchers.
Thus, and considering the necessary articulation of the RP proposals with the scientific plan of CIDTFF, the contact of
PhD students with teams, structures, research groups, projects and initiatives of this centre will be stimulated.
Another type of training involves sharing experiences, both among PhD students and with other PhD students who
have already experienced similar processes, in order to socialize their RP, share knowledge and skills, develop the
ability to work in teams and strengthen the sense of belonging to the CIDTFF learning community.
The CU guide also preview a strong autonomous workload underlying the whole formative process, which develops
from the proposed tasks, as well as from the feedback to be given to the students by their peers (peer assessment),
teachers and other researchers involved, namely external researchers, during the defense of the RP, a moment that
assumes a dense formative character and on the basis of which the final version of the RP will be elaborated, which is
assumed as a condition for the student's later registration in Thesis.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Byram, M. & Stoicheva, M. (Eds.) (2020). The Doctorate as Experience in Europe and Beyond. Routledge
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research methods in education. Routledge. 
Corno, L & Anderman, E. (Eds).(2016) Handbook of Educational Psychology. Routledge
Kwan, B. (2009). Reading in preparation for writing a PhD thesis: Case studies of experiences. J of English for
Academic Purposes, 8(3): 180-191
Mertens, M. (2015). Research Methods in Education and Psychology: Integrating Diversity with Quantitative and
Qualitative Approaches. SAGE
Siddaway, A.; Wood, A. & Hedges L. (2019). How to Do a Systematic Review: A Best Practice Guidefor Conducting and
Reporting Narrative Reviews, Meta-Analyses, and Meta-Syntheses. Annu. Rev. Psychol. 70:747-770,
doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102803 
Stubb, J. et al. (2014) Conceptions of research: the doctoral student experience. Studies in Higher Education, 39(2),
251-264

Anexo II - Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tese

9.4.1.1. Title of curricular unit:



Thesis

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
DTE / CE

9.4.1.3. Duração:
anual /annual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
1620

9.4.1.5. Horas de contacto:
40 OT

9.4.1.6. ECTS:
60

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Helena Almeida Beirão de Araújo e Sá (40 OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Todos os Docentes da área do ciclo de estudos poderão orientar as teses, sendo contabilizadas no seu serviço
docente.
All the Professors that work in the area of the doctoral program can supervise students and thus be involved in this
course.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Pesquisar bibliografia relevante para o projeto de investigação (PI).
- Preparar, validar e aplicar instrumentos de recolha de dados (quantitativos e/ou qualitativos).
- Tratar, analisar e discutir os dados, em função da sua tipologia e do dispositivo conceptual e categorial.
- Redigir o relatório da investigação, segundo normas da escrita académica.
- Participar nas dinâmicas da comunidade académica, divulgando os resultados de investigação em encontros e
publicações.
- Disseminar os resultados, para públicos diversificados, com diferentes modalidades de comunicação,
comprometendo-se com ciência aberta.
- Demonstrar autonomia e espírito crítico. 
- Comprometer-se com uma conduta ética e uma perspetiva de responsabilidade social.
- Desenvolver o sentido de pertença ao Programa Doutoral e à comunidade académica em que se insere
- Promover relações interpessoais entre pares e com especialistas, conducentes à consolidação de uma comunidade
de investigação em Educação.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To analyse relevant literature for the research project (RP).
- Preparing, validating and applying data collection instruments (quantitative and/or qualitative).
- Analysing and discussing data, according to its typology and conceptual and categorical framework.
- Writing the research report, according to the standards of academic writing.
- To participate in the dynamics of the academic community, disseminating the results of research in meetings and
publications.
- Disseminate the results, to different audiences, with using diversified communication tools, in a perspective of open
science.
- Demonstrate autonomy, responsibility and critical thinking. 
- To commit to an ethical conduct in research and to a perspective of social responsibility.
- To develop a sense of belonging to the Doctoral Programmer and to the academic community of which he/she is a
member.
- To promote interpersonal relationships among peers and with experts.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
As temáticas específicas definem-se em função da singularidade dos PI e abarcam:
- Abordagens teóricas específicas – paradigmas, teorias, conceitos e suas relações; mapas de literatura e de
conceitos.



- Revisão sistemática da literatura: tipos, processos, softwares de apoio
- Técnicas específicas de recolha e tratamento de dados. Gestão dos dados de investigação
- Publicação em revistas da especialidade: antes, durante e depois – processos, critérios e práticas.
- Avaliação de textos científicos (processos, critérios, práticas)
- Supervisão de investigação (atores, modalidades, papéis, funções, relações interpessoais). O papel das
comunidades de pares.
- Responsabilidade social da investigação em Educação. Ciência aberta e ciência cidadã
- Conduta ética e responsável na investigação em Educação
- Literacia da informação científica e escrita académica
- Comunicação de Ciência: modalidades, suportes e dinâmicas, em função dos objetivos e público-alvo.

9.4.5. Syllabus:
The specific topics are defined according to the uniqueness of the RP and also transversal themes that include:
- Specific theoretical approaches - paradigms, theories, concepts and their relationships; literature and concept maps.
- Systematic literature review: types, processes, support software
- Specific techniques of data collection and processing. Management of research data
- Publication in scientific journals: before, during and after - processes, criteria and practices.
- Evaluation of scientific documents (processes, criteria, practices)
- Research supervision (actors, modalities, roles, functions, interpersonal relations). The role of peer in research
communities.
- Social responsibility of research in Education. Open science and citizen science
- Ethical and responsible conduct in research in Education.
- Information Literacy, including academic writing
- Communication of Science: modalities, media and dynamics, according to the objectives and target audience

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Procura-se em Tese desenvolver competências de análise e reflexão crítica, sistematização, comunicação e
colaboração, e, ainda, competências de investigação, no sentido da intervenção e inovação educativa informada e
responsável. 

Deste modo, cada estudante deve apropriar-se de referenciais teóricos e metodológicos capazes de sustentar as suas
opções de investigação e de intervenção, e mobilizá-los, de modo articulado e coerente, no sentido da execução da
sua investigação, assim desenvolvendo, nas suas múltiplas vertentes, a sua literacia cientifica. Neste processo, a
conduta ética é fundamental e merecerá uma análise particular, em articulação com códigos e procedimento
estabelecidos na área e institucionalmente. Ainda, a comunicação dos resultados junto de diferentes públicos é
requerida, numa perspetiva, por um lado, de integração na comunidade académica, de conhecimento das suas regras,
códigos e linguagens, e, por outro, de compromisso com o valor da investigação em Educação.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The CU Thesis seeks to develop analysitical and critical reflection, systematization, communication and collaboration
competences. The CU also aims to develop research competences required for intervention and educational
innovation informed and responsible. 
Thus, each student must develop theoretical and methodological references capable of supporting their research and
intervention options, and mobilise them, in an articulated and coherent way, towards the execution of their research,
thus developing, in its multiple aspects, their scientific literacy. In this process, ethical conduct is fundamental and the
object of particular analysis, articulated with the established codes and procedures in the field and institutionally.Also,
the communication of the results to different publics is required, aiming, on the one hand, the students' integration in
the academic community (rules, codes and languages), and, on the other hand, the commitment to the value of
research in Education.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia diversificada, em função dos estudantes e dos PI: formação de grupos com agendas específicas;
metodologias individualizantes, definidas entre orientador e orientandos.
As sessões transversais podem incidir sobre: revisão da literatura (pesquisa bibliográfica, uso de bases de dados e
agregadores, paradigmas teóricos, conceitos operatórios); técnicas e instrumentos de recolha e análise de dados;
comunicação de ciência (relatórios, comunicações, artigos, redes sociais); publicação, políticas de acesso aberto,
impacto e métricas; perfis e identificadores únicos na Web; avaliação da investigação e revisão por pares;
responsabilidade social (conduta responsável, ciência aberta, sustentabilidade da investigação, relação com os
atores, valor democrático da investigação).
Os recursos dos SBDIM ( “Apoio à Investigação”) e os programas de formação do CIDTFF serão mobilizados.
Avaliação: participação em eventos (comunicação de ciência; eventos científicos); publicação; relatórios

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Diverse strategies are explored, according to the needs of students and their RP. These include: the creation of with
specific agendas as well as individualised approches, defined between the tutor and mentees.

The transversal sessions focus on: literature review (literature search, use of databases and aggregators, theoretical
paradigms, operative concepts); techniques and tools for data collection and analysis; science communication
(reports, papers, articles, media intervention); research publication, open access policies, impact and metrics; web
profiles and unique identifiers; research evaluation and peer review; the social responsibility of research.



The resources of SBDIM ("Research Support") and the training programmes for young researchers of the CIDTFF will
be mobilized.
Evaluation: participation in events (science communication; scientific events); publication; reports

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Esta unidade curricular tem em conta a diversidade dos PI, centrando-se no estudante, na sua investigação em curso e
na potencial interação de ambos com a comunidade académica (outros estudantes, supervisores, especialistas) e, de
um modo mais lato, com toda a comunidade educativa e com a sociedade em termos amplos. Apela, assim, ao
envolvimento e à agência dos doutorandos, em estreita articulação com as equipas de orientação, na definição
concreta do tipo de seminários e metodologias de ensino considerados mais significativos e relevantes, a cada
momento do processo em curso. Neste âmbito, procura-se, por um lado, a consolidação de competências de literacia
científica, com forte enfoque na escrita académica e, por outro, de divulgação e disseminação do saber construído no
âmbito de cada um dos projetos, com forte enfoque na publicação e em aumentar a visibilidade e o impacto da
investigação realizada, num entendimento implicado da investigação em Educação como atividade muito relevante
para o desenvolvimento do conhecimento e das sociedades democráticas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This curricular unit takes into account the diversity of students RP, focusing on the student, his/her ongoing research
and the potential interaction of both with the academic community (other students, supervisors, experts) and, more
broadly, with the whole educational community and society at large. Thus, it calls for the involvement and agency of
the doctoral students, in close articulation with the supervision teams, in the concrete definition of the type of
seminars and teaching methodologies considered most significant and relevant at each moment of the ongoing
process. In this context, we seek, on the one hand, the consolidation of scientific literacy competences, with a strong
focus on academic writing and, on the other hand, the disclosure and dissemination of knowledge built within each of
the projects, with a strong focus on publication and on increasing the visibility and impact of the research carried out,
in an implicit understanding of research in Education as a very relevant activity for the development of knowledge and
democratic societies.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia relevante em cada projeto de investigação. 
Livros, teses e artigos de revistas científicas atuais relevantes e adequadas a cada projeto de investigação.

Books, chapters, scientific papers, considered relevant for each research project.

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


