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Apresentação breve / Descrição geral
Esta unidade curricular insere-se no domínio de formação Ensinar e aprender no ensino
superior, o qual se centra no papel do docente como suporte da aprendizagem do aluno. A
unidade curricular pretende promover a reflexão dos formandos sobre práticas e opções
pedagógicas, mobilizando a experiência profissional de cada um, bem como o conhecimento e
análise crítica dos debates correntes e da investigação científica acerca de ensino e
aprendizagem no ensino superior.

Objetivos / Competências
Indicar objetivos específicos e competências visadas na UC, articulados com os objetivos gerais da pósgraduação.res.

Nesta unidade curricular espera-se que o formando adquira/desenvolva competências de gestão
curricular, análise e planeamento de práticas pedagógicas. Para tal, é fundamental que seja capaz de
sistematizar e refletir sobre conceções de currículo e práticas de gestão curricular, alunos, professores
e finalidades do ensino superior. Pretende-se, ainda, que o formando desenvolva estratégias de
trabalho colaborativo entre pares e desenvolva atitudes de partilha e reflexão crítica sobre opções
curriculares e estratégias de ensino-aprendizagem.
Conteúdos
Indicar tópicos de conteúdos desenvolvidos na UC, em articulação vertical e horizontal com as demais UC.






Currículo: conceitos e teorias
Paradigmas curriculares
Trabalho docente e gestão curricular
Estratégias de ensino

Estratégias
Explicitar as estratégias que serão privilegiadas na UC, de acordo com a abordagem curricular adotada na PósGraduação.








Identificação e caracterização de conceções e de práticas pedagógicas
Estudo e análise de casos relatados na literatura científica
Elaboração de reflexões críticas sobre questões pedagógicas
Partilha, análise e reflexão crítica de experiências e estratégias de ensino
Visualização e debate de pequenos filmes sobre ensino superior e pedagogia
Apresentações orais dos formandos

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

Literatura científica:
 Base de dados com artigos 2012-2018 (espaço comum no mooddle)
Videos:
 Conferência
Miguel
Zabalza
(2013):
https://www.youtube.com/watch?v=RlJL6mGdgNI
 Conferências do CINDU (Congresso Internacional de Docência Universitária) 20092019: http://cindu2019.webs.uvigo.es/index_po.html
 Desafios da docência universitária, depoimento de Lee Schulman em 2010:
https://www.youtube.com/watch?v=v4OBdYhiX9A
 “What does good university teacher look like?” (2016, Nominees for the award by
Times Higher Education): https://www.youtube.com/watch?v=km0b5RIr9Dk
 EUA 2018 Trends – Learning and Teaching in the European Area of Higher Education:
https://www.youtube.com/watch?v=AmJGszHIe9w
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