
duração 
5 semanas 
Cada formando deverá 
dedicar 5 horas semanais a 
cada conteúdo. No total, a 
formação terá a duração de 25 
horas. 
 
datas de realização 
15 outubro a 19 de novembro 
2019  

 
preço de inscrição 
160 € 
 
este valor inclui: 
certificado de formação  
e uma variedade de materiais 
selecionados pela formadora  
 
descontos 
15% para empresas/
instituições que façam 
simultaneamente três ou mais 
inscrições no mesmo curso. 
Descontos não acumuláveis. 
 
notas 
valores isentos de IVA 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
 
modalidade de ensino 
eLearning 

Este curso funciona 
totalmente online e não requer 
que faça login em horários 
específicos. Pode  frequentar 
o curso ao seu próprio ritmo, 
tendo em atenção que existem 
tarefas obrigatórias para cada 
semana do curso. 

 
 
 
 
 
inscrições e informações 
helena.soares@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

Fundamentação 
Em muitos locais do globo, temos vindo a assistir a uma crescente marketização do 
Ensino Superior, onde os processos de ensino e aprendizagem se têm tornado uma 
mercadoria (commodity), tendo um impacto profundo na forma como estudantes e staff* 
atuam e interagem entre si, assim como nos processos pedagógicos e de construção de 
conhecimento. 
Parcerias entre estudantes e staff (de staff-student partnerships) assentam em princípios 
e valores de natureza equitativa, democrática, dinâmica e transformadora. Modelos ou 
frameworks de parcerias entre estudantes e staff fornecem uma base de reflexão sobre 
uma variedade de práticas pedagógicas que podem ser adotadas. Parcerias entre 
estudantes e staff oferecem, pois, oportunidades e formas alternativas de trabalho 
pedagógico entre os que estão envolvidos enquanto parceiros. Em comum às várias 
formas de operacionalização de parcerias temos o potencial transformador das 
experiências e/ou práticas, tanto para os estudantes como para aqueles de quem são 
parceiros.  
Parcerias entre estudantes e staff têm o potencial para contribuir, entre outros aspetos, 
para (i) a melhoria da motivação de estudantes e staff relativamente a um projeto comum; 
(ii) o desenvolvimento e consolidação de diversas competências transversais e 
empregabilidade dos estudantes; (iii) o desenvolvimento de um sentimento de pertença e 
empoderamento dos estudantes; (iv) o desenvolvimento de diversas abordagens 
académico-pedagógicas relativas a processos de ensino, aprendizagem e investigação de 
cariz participativo; e (vii) a promoção de responsabilidade partilhada sobre um projeto 
educativo comum, em que estudantes e staff estão envolvidos (Bovill et al., 2015; Cook-
Sather, Bovill & Felten, 2014; Shulman, 2004). 
* Staff pode agregar docentes e investigadores, assim como pessoal administrativo e 
profissional que tenham contacto com estudantes em diversas circunstâncias (por 
exemplo: staff de Gabinetes Pedagógicos, de Bibliotecas, etc.). 
 
 
Objetivos gerais  
- Sistematizar, com base na literatura da especialidade, modelos e frameworks de 
parcerias entre estudantes e staff; 
- Promover a reflexão sobre a adoção de várias formas de parcerias entre estudantes e 
staff de forma a inovar o processo pedagógico do Ensino Superior (Universitário e 
Politécnico) em diversas áreas disciplinares. 
 
Destinatários 
Staff – docentes, investigadores e outros que contactem com estudantes (ex.: bibliotecas) 
- de qualquer domínio científico do Ensino Superior Universitário e/ou Politécnico. . 
Número máximo de formandos por turma: 15 
 
Metodologia 

Todas as semanas cada formando deverá aceder à plataforma Moodle de forma a: 
(i) visualizar o vídeo-tutorial relativo a cada conteúdo programático (calendarização 
descrita em outra secção) e  
(ii) realizar a(s) respetiva(s) atividade(s) semanal(ais), seja de cariz individual (neste caso, 
estando em contacto apenas com a formadora), seja de cariz coletivo (neste caso, 
requerendo que participe em alguma discussão pela partilha de ideias e ou recursos). No 
entanto, tentará ser privilegiado um método mais interativo entre os participantes, sempre 
com feedback da formadora em todos os momentos.  
 
 

PARTNERING - Parcerias entre estudantes e staff: 
Oportunidades para inovar o processo pedagógico 
do Ensino Superior 
 



Certificado 

No final do curso, 
receberá um certificado 
emitido pela 
UNAVE/Universidade 
de Aveiro, onde 
consta uma avaliação 
qualitativa genérica de 
“aprovado”. Os 
conteúdos 
programáticos serão 
também identificados 
no certificado e será 
mencionado se o 
formando realizou as 
tarefas propostas, 
interagiu com Colegas, 
realizou o trabalho final 
e cumpriu os prazos 
estabelecidos 
semanalmente. No 
certificado, para além 
dos conteúdos 
ministrados é feita 
referência às 25 horas 
de formação . A 
UNAVE é uma entidade 
formadora certificada 
pela DGERT.  
 
Plataforma Moodle 
O programa de 
formação eLearning 
assenta na existência 
de um servidor 
dedicado ao ensino a 
distância, usando o 
Moodle como 
plataforma. A 
plataforma dispõe de 
ferramentas destinadas 
a criar um ambiente 
que pode ser definido 
como sala virtual. 
Recorrer-se-á à 
ferramenta fórum da 
plataforma Moodle para 
os formandos 
colocarem questões 
e/ou dúvidas, para se 
promoverem 
discussões e/ou 
reflexões propostas 
semanalmente, assim 
como para partilhar 
conteúdos (por 
exemplo: artigos, 
exemplos de boas 
práticas, sites). Toda a 
documentação e meios 
de estudo são 
disponibilizados na 
plataforma Moodle, 
sendo compostos por: 
vídeo-tutoriais, fóruns 
de discussão, 
bibliografia de 
referência para cada 
tópico semanal, 

referências a 
materiais de estudo 
selecionados pela 

Documentação 
Todos os materiais serão produzidos e/ou disponibilizados pela formadora, na plataforma Mo-
odle. 
 
 
Avaliação 
A formação compreende diversas tarefas: realização de reflexões individuais a serem enviadas à 
formadora, participação em discussões/reflexões no fórum da plataforma Moodle, interação com 
colegas que estejam a a participar na formação, partilha de conteúdos e cumprimento dos pra-
zos.  
 

conteúdos programáticos 
 
Semana 1 (5 horas) 
1.1. Conceito de ‘parceria’ 
1.2. Modelos e frameworks de parcerias entre estudantes e staff 
1.3. Princípios e valores em iniciativas de parcerias entre estudantes e staff 
 
Semana 2 (5 horas) 
2.1. Parcerias em ensino, aprendizagem e avaliação 
2.2. Parcerias em investigação na área disciplinar de estudante e staff 
 
Semana 3 (5 horas) 
3.1. Parcerias na área do Scholarship of Teaching and Learning – investigação aplicada na 
área da Pedagogia do Ensino Superior 
3.2. Parcerias na área de desenho curricular e consultadoria pedagógica 
 
Semana 4 (5 horas) 
4.1. Parcerias integradoras 
 
Semana 5 (5 horas) 
5.1. Sessão síncrona entre formadora e formandos (duração: 1h30-2h) 
5.2. Trabalho individual final (restantes horas) 

Coordenadora  

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade da Prof.ª Doutora Lu-
cília Santos, Professora Associada da Universidade de Aveiro. É membro integra-
do do Centro de Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores 
(CIDTFF-UA) e membro associado do CEMDR-X-UC. É membro eleito do Steering 
Committee da Rede de Universidades Europeias de Formação Contínua (eucen) 
com os pelouros de ligação à Europa em Investigação e Ensino Vocacional 
(TVET/VET/Apprenticeships).  

 

Formadora 

A Doutora Ana Vitória Baptista é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas 
(Estudos Portugueses) pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 
(2005). Desde cedo demonstrou um particular interesse por questões pedagógicas, 
o que a conduzir a tirar Mestrado em Ciências da Educação na Universidade de 
Aveiro, concluído em abril de 2009. Prosseguiu para Doutoramento, tendo defendi-
do a sua tese sobre a qualidade do processo de supervisão da investigação douto-
ral, em finais de maio de 2013. O júri foi unânime e foi aprovada com distinção e 
louvor. Atualmente, trabalha na reputada instituição Queen Mary University of Lon-

don como Learning and Teaching Advisor na equipa de Learning Development: http://
www.learningdevelopment.qmul.ac.uk  


