
duração 
8 temas, 8 semanas 
Cada formando deverá 
dedicar 5 horas semanais a 
cada conteúdo. No total, a 
formação terá a duração de 40 
horas.   
 
datas de realização 
5 novembro a 14 de janeiro; A 
primeira parte em elearning 
até ao natal, com a oferta de 
uma sessão presencial em 
Aveiro (2h). Contínua a 2ª 
parte em elearning até dia 14 
de janeiro) 
 
preço de inscrição 
 180 € 
 
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. 

 
local de realização 
Instalações da UNAVE/  
Universidade de Aveiro 
 
inscrições e informações 
helena.soares@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

Fundamentação 
Apesar de parecer que o Processo de Bolonha já está enraizado na cultura e nos 
costumes pedagógicos da comunidade do Ensino Superior, nos últimos anos já pouco se 
tem refletido, publicamente, sobre o seu impacto pedagógico no Ensino Superior. 
Observamos cada vez com mais frequência que um maior número de estudantes entra no 
Ensino Superior para qualquer nível (1º, 2º e/ou 3º ciclos) e, principalmente, com um perfil 
cada vez mais heterogéneo. Face a esta massificação, podemos questionar sobre as 
taxas de sucesso e abandono dos estudantes de qualquer ciclo de estudos. Estes vários 
aspetos levam-nos, pois, a refletir sobre os fatores que intervêm no sucesso académico 
do estudante: uma temática bastante bem trabalhada e fundamentada por um grupo de 
investigadores da Universidade de Aveiro. Tendo em consideração o contexto 
genericamente descrito, podemos questionar: qual é o papel do docente na promoção do 
sucesso académico do estudante, apoiado em premissas do Processo de Bolonha? Como 
é que o docente estimula esse sucesso académico dos estudantes e, simultaneamente, 
se desenvolve pessoal e profissionalmente? Que estratégias pedagógicas são colocadas 
em prática para otimizar o processo de ensino e aprendizagem do estudante, assim como 
do desenvolvimento profissional do docente? O enfoque desta formação está colocado na 
otimização da prática docente, em termos de estratégias pedagógicas ativas que 
deveriam ser usadas com mais frequência pelos docentes do Ensino Superior. Neste 
sentido, esta formação visa potenciar uma reflexão sobre estratégias de ensino e 
aprendizagem usadas pelos docentes, assim como das que são propostas no âmbito 
deste curso. 
 
Objetivos gerais  
Promover a reflexão sobre a prática pedagógica dos docentes do Ensino Superior 
(Universitário e Politécnico), principalmente em termos de estratégias de ensino e 
aprendizagem que costumam usar; - Estimular uma postura reflexiva e questionadora 
sobre a prática pedagógica dos docentes do Ensino Superior, nomeadamente em termos 
de estratégias de ensino e aprendizagem ativas que poderão vir a explorar no futuro.  
 
Destinatários 
Docentes de qualquer domínio científico do Ensino Superior Universitário e/ou Politécnico. 
Número máximo de formandos por turma: 10. 
 
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.  
 
Documentação 
Todos os materiais serão produzidos e/ou disponibilizados pela formadora, na plataforma 
Moodle. 
 
Requisitos 
- Conhecimentos básicos de informática na ótica do utilizador em ambiente Windows ou 
MacOs; - Computador com ligação à Internet; - Disponibilidade semanal de 5 horas 
(aproximadamente)  

 

e-EXPECT: 

Estratégias Pedagógicas Ativas no Ensino Superior 
8 temas, 8 semanas 



Conteúdos programáticos 
Semana 1- ICE-BREAKER e contextualização da tópico da formação (5 horas) 
1.1. Filosofia de ensino (de Teaching Philosophy) 
1.2. Política educativa de ensino superior e o conceito de sucesso académico  
 
Semana 2. ENGAGE – estratégias ativas de curta duração (5 horas) 
2.1. Estratégias pedagógicas ativas de curta duração a serem usadas em diversas tipologias de 
aula e com um número variável de estudantes  
 
Semana 3. LINK – ligação entre ensino e investigação (5 horas) 
3.1. Ligação entre ensino e investigação (de Linking Teaching and Research) 
3.2. Envolvimento de estudantes de 1º ciclo em atividades de investigação, dentro e fora da sala 
de aula (de Undergraduate Research) 
 
Semana 4. COOP – cooperação (5 horas) 
4.1. Aprendizagem cooperativa (de Cooperative Learning)  
 
Semana 5. SOLVE – resolução de problemas (5 horas) 
5.1. Aprendizagem baseada em problemas (de Problem-based Learning)  
 
Semana 6. PROF – portefólio e amigo crítico (5 horas) 
6.1. Portefólio reflexivo 
6.2. Amigo crítico (de Critical Friend) 
 
Semana 7. FLIP-FLAP - flipped classroom (5 horas) 
7.1. Flipped classroom 
7.2. Estratégias com base em ferramentas online 
 
Semana 8. WRAP UP – síntese e desafios futuros (5 horas) 
8.1. Síntese de temáticas e discussões 
8.2. Desafios futuros  
 
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 prazos.  
 

Coordenadora  

A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade da Prof.ª Doutora 
Lucília Santos, Professora Associada da Universidade de Aveiro. É membro 
integrado 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). O seu interesse por questões pedagógicas conduziu-a ao Mestrado em 
Ciências da Educação na Universidade de Aveiro, que concluiu em 2009. 
Prosseguiu para Doutoramento, tendo defendido a sua tese sobre a qualidade do 
processo de supervisão da investigação doutoral, em 2013. Atualmente, trabalha na 
reputada instituição Queen Mary University of London como Teaching and Learning 
Advisor na equipa de Learning Development (http://
www.learningdevelopment.qmul.ac.uk), onde entre outros, presta assessoria 

individual aos docentes. Mais informações no seu website académico: https://qmul.academia.edu/
AnaVitoriaBaptista  

 
Testemunhos sobre as edições anteriores 
“Gostei de sentir na comunicação escrita e nos comentários online a paixão da professora pela matéria lecionada. 
Estávamos a estimular/inspirar-nos mutuamente”,Veronika Joukes (UTAD), in “e-EXPECT: Estratégias 
Pedagógicas Ativas no Ensino Superior” (2015). 
 

“INCRÍVEL! Com conhecimento profundo do tema, motivadora, otimista e muito acessível”, Ana Rodrigues 
(ISCAP), in “e-EXPECT: Estratégias Pedagógicas Ativas no Ensino Superior” (2015). 
 
"O curso superou as minhas expectativas”, Gil Fraqueza, in “e-EXPECT: Estratégias Pedagógicas Ativas no Ensino 
Superior” (2017) 

Certificado 

No final do curso, 
receberá um certificado 
emitido pela 
UNAVE/Universidade 
de Aveiro, onde consta 
uma avaliação 
qualitativa genérica de 
“aprovado”. Será 
mencionado se o 
formando realizou as 
tarefas propostas, 
participou nos fóruns de 
discussão, partilhou 
conteúdos e cumpriu os 
prazos estabelecidos 
semanalmente. No 
certificado, para além 
dos conteúdos 
ministrados é feita 
referência às 40 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 
formadora e 
disponíveis na 
internet.  


