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Apresentação breve
A Unidade Curricular pretende desencadear uma reflexão acerca do papel, das
competências e das tarefas do orientador/supervisor do trabalho académico,
fundamentalmente no âmbito da pós-graduação. Embora sejam identificados os domínios
continuamente referenciados e estudados neste campo – e que serão retomados no início
das várias sessões presenciais pelo docente responsável –, a estratégia da UC converge
unicamente no sentido de que cada formando identifique, delimite e problematize, também
a partir da literatura, um conjunto de interrogações que vem tomando como significativas
para si mesmo. Trata-se, portanto, de continuar a ensaiar nesta UC um gesto informado de
natureza eminentemente autorreflexiva, dirigindo-a agora especificamente para a prática
da orientação/supervisão. Numa palavra, procuraremos, a um tempo, conhecer as grandes
questões que fazem funcionar o campo e aprofundar de forma sustentada aquelas que mais
“têm conversado” com cada um dos formandos no interior destas práticas docentes.

Objetivos / Competências

Conteúdos








A persona orientador/supervisor. Crenças e perguntas frequentes que nos assaltam
Estilos, conceções e modelos de orientação/supervisão.
A relação orientador-orientando. Motivações, crenças, estratégias de gestão e afetos
Orientação individual e grupal. Tutoria e seminário.
Produção académica e feedback sobre trabalhos escritos
Formação e desenvolvimento pessoal do orientador/supervisor

Estratégias
É proposto aos alunos o desafio de trabalharem uma questão/problema a partir de um ou
vários artigos ou capítulos de livros. Para facilitar este trabalho é fornecida em excel uma
listagem de cerca de 6 dezenas de artigos sobre supervisão/orientação, aparecidos nas
principais revistas de Pedagogia do Ensino Superior; não é porém obrigatório que se
cinjam a ela. Em cada sessão – a partir da 3ª – teremos a apresentação e discussão de
tópicos e conteúdos programáticos em torno de um ou dois textos, previamente
selecionados.
É sugerido que os formandos, depois das suas apresentações, redijam uma pequena
reflexão sobre o(s) texto(s) escolhido(s) que poderá ser incorporada no seu portfolio final.

Recursos
Indicar recursos e fontes de apoio à UC que poderão ser mobilizados, incluindo recursos e ferramentas digitais.

Na plataforma de elearning (elearning.ulisboa.pt) são disponibilizados diversos recursos e
materiais de apoio ao desenvolvimento das atividades da unidade curricular, entre os quais
um conjunto de artigos e capítulos de livros.
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