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PARTE I 

1. O CONTEXTO 
 

1.1. Novos públicos no Ensino Superior: oportunidade ou ameaça? 
 
Segundo a Estratégia de Lisboa, aprovada no Conselho Europeu de Lisboa, em Março de 
2000, a Europa pretende ser - até 2010 -  o espaço mais competitivo à escala global sem pôr 
em causa a coesão social e a sustentabilidade ambiental,  baseando a aposta no 
conhecimento e na inovação como factores de competitividade, coesão e emprego (CE, 2000). 

O documento “Facing the challenge - The Lisbon strategy for growth and employment“, do 
Grupo de Alto Nível, apresentado no Conselho Europeu de 4 e 5 de Novembro de 2004 e o 
relatório “Rethinking the European ICT Agenda”, da Presidência Holandesa, de Agosto de 
2004 apresentaram propostas para revitalizar a Agenda de Lisboa (CE, 2004). 

Finalmente o Conselho Europeu da Primavera de 2005 decidiu relançar a Estratégia de Lisboa 
focalizando-a nos objectivos do Crescimento e do Emprego, procurando promover a 
competitividade, a coesão e o desenvolvimento sustentável, através da solidez das contas 
públicas, da qualificação e da inovação (CE, 2005). 

Neste quadro, cada País da União Europeia comprometeu-se a elaborar e executar um 
Programa Nacional de Reformas para o horizonte 2005/2008, tendo em conta as 24 directrizes 
comuns de referência (Lisbon Guidelines). O Programa Nacional de Acção para o Crescimento 
e o Emprego (PNACE) 2005-2008 foi a resposta portuguesa às novas linhas de orientação da 
Estratégia de Lisboa e constituiu uma referência de enquadramento para as políticas 
governamentais de âmbito macroeconómico, microeconómico e de qualificação e emprego.  

Em Abril de 2008 realizou-se em Lisboa a Conferencia Internacional sobre O Ensino Superior 
na Sociedade do Conhecimento (OECD, 2008) que culminou o Exame Temático realizado 
durante três anos em 24 países da OCDE e que:   

o fez uma análise comparativa a nível internacional sobre os resultados das 
políticas aplicadas no ensino superior;  

o deu destaque às políticas e iniciativas de sucesso nos países participantes;  

o sugeriu um guia para as políticas de desenvolvimento do ensino superior;  

o identificou prioridades de follow-up do trabalho a realizar a nível nacional, 
regional e internacional; 

o identificou medidas a tomar.  
 

Reconhecendo-se o forte crescimento global do ensino superior nos países participantes – de 
68 milhões de inscritos em 1991 para 132 milhões em 2004 - verificou-se ainda que a 
diversificação de públicos, com acentuado aumento do número de mulheres, com uma 
participação crescente de adultos e com uma variedade cada vez maior no extracto 
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económico-social e origem étnica bem como na formação antecedente, coloca desafios 
crescentes à governança do sector.   
 

A internacionalização e a aposta na qualidade, implicando o reconhecimento do papel central 
da acreditação são uma das tendências mais importantes que influenciaram os sistemas de 
ensino superior ao longo dos últimos decénios. Desde o nício dos anos 80 que a qualidade se 
tornou o tema central das políticas de ensino superior (OECD, 2008: 7). 
 
Este tema foi reforçado nas conclusões e recomendações, nomeadamente quando se 
identificam explicitamente entre os principais desafios: 

o o de adaptar a garantia de qualidade à diversidade das ofertas  

o o de encorajar os estabelecimentos a responder melhor às necessidades dos públicos 
adultos. 

   
Em Portugal, como foi reconhecido pelo Ministro da Educação no Country Background Report 
(OECD, 2006),  o crescimento das inscrições no ensino superior é igualmente forte passando 
de 106316  em  1985 para 187193 em 1995 e 400831 em 2002. No entanto, este crescimento 
é ainda muito insuficiente dado em 2002 ser apenas de 11,4% a taxa de escolarização no 
ensino superior.  
 
Quanto à qualificação académica dos portugueses, a Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto (ARP, 
2005), que alterou, pela segunda vez, a Lei de Bases do Sistema Educativo (ARP, 1986) 
consagrou o desígnio de que todos os cidadãos possam ter acesso à aprendizagem ao longo 
da vida, modificando as condições de acesso ao ensino superior para os que nele não 
ingressaram na idade de referência, atribuindo aos estabelecimentos de ensino superior a 
responsabilidade pela sua selecção e criando condições para o reconhecimento da experiência 
profissional dos candidatos. Esta abertura do ensino superior a novos públicos e o papel das 
instituições de ensino superior neste processo foi regulamentada através do Decreto-Lei nº 
64/2006 (MCTES, 2006a), de 21 de Março. 
 
Viveu-se então, em 2006/07, em quase todas as Universidades Portuguesas, tal como na 
Universidade Moderna - Campus Lisboa (UML), o primeiro ano de adequação das 
Licenciaturas ao Processo de Bolonha e, simultaneamente, de ingresso de novos alunos pela 
via daquele Decreto-Lei,  que veio abrir as portas a candidatos com mais de 23 anos, 
independentemente das habilitações académicas de que são titulares, desde que não tenham 
habilitação de acesso para o curso pretendido mas para quem os resultados das provas 
prestadas - que incluem a análise valorativa do curriculum profissional - sejam suficientes. Em  
OECD (2008b), o Secretário de Estado para a Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de 
Portugal reconhece que com este novo processo de ingresso entraram em 2006/07, no ensino 
superior cerca de 10890 adultos, valor que contrasta frotemente com os cerca de 900 adultos 
entrados em 2005/06, por processo semelhante.   
 
Num quadro de diminuição dos públicos tradicionais (menores de 23 anos com 12º ano 
completo) e de concorrência forte entre as instituições universitárias europeias, com a abertura 
e incentivo à mobilidade proporcionada e encorajada pelo Processo de Bolonha, a aposta na 
angariação de novos alunos, numa faixa complementar da população, foi naturalmente 
encarada, à partida e incontestavelmente, por todos quantos se preocupavam com a gestão e 
sustentabilidade do ensino superior, como uma grande oportunidade a não desperdiçar.  
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Mas tal oportunidade não estava, à partida, isenta de ameaças, como constatavam, já em 
2005,  Simão et al. (Simão, Santos, Costa, 2005: 33,34): apesar de o sistema de avaliação, até 
à presente data, não ter permitido uma avaliação objectiva e sistemática dos principais 
indicadores e tendências da rede nacional de ensino superior, há certos registos que, por 
evidentes, não podem ser ignorados. Citam-se, como exemplos elucidativos: 
 

a) Uma cedência de índole facilitadora no acesso ao ensino superior, iniciada 
perante a massificação da procura e que se tem vindo a agravar com a 
diminuição do número de candidatos face à evolução demográfica; 

b) Uma concomitante e estranha competitividade institucional na procura de 
elevados contingentes de ingressos, numa óptica essencialmente 
quantitativa, porventura como reflexo perverso dos mecanismos de 
financiamento;   

c) (…) 
d) A persistência de absurdos índices de insucesso escolar, insusceptíveis de 

uma sustentação futura face aos inaceitáveis desperdícios pessoais e 
materiais a que conduzem; 

e) (…) 
f) O tratamento incipiente, diríamos quase inexistente, das questões 

associadas à emergência de novos públicos, nomeadamente quanto a 
formas inovadoras para o seu recrutamento e a avaliação de aprendizagens 
prévias, formais e não formais, apesar de uma consciencialização crescente 
para a perspectiva de educação e formação ao longo da vida. 

 
Tenha-se em conta que a abertura do Ensino Superior a pessoas sem as habilitações 
académicas de acesso, fora já iniciada em Portugal, com os exames ad-hoc, em 1970 e depois 
continuada, em 1994, com os exames extraordinários de avaliação de capacidade para acesso 
ao ensino superior (Portaria nº 122/94 de 24 de Fevereiro) mas tivera persistentemente um 
diminuto sucesso, como se vê pelo apuramento dos resultados nacionais constantes do  
quadro seguinte  (Fonte: DGES, 2004, citado em Simão et al.  2005: 148):  
 

  Ano  

Situação dos Candidatos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Realizaram prova LP 3026 2762 3009 3459 3180 3227 3794 3360 

Não admitidos na prova LP 1956 1720 1929 2178 2045 2287 2539 2489 

Admitidos na prova LP 1070 1042 1080 1281 1135 940 1255 871 

% 35% 38% 36% 37% 36% 29% 33% 26% 

Aprovados no exame 575 584 632 702 647 578 732 - 

% 19% 21% 21% 20% 20% 18% 19% - 

    
Quadro 1.1-1. Resultados nos exames extraordinários 

 
Como aí comentam Simão et al. (2005: 148, 149) os números globais destes alunos são 
irrisórios perante as necessidades e potencialidades da sociedade portuguesa, as 
percentagens de aprovação e ingresso manifestamente baixas, atingindo de forma constante, 
em cada um dos anos, apenas 20% dos candidatos.(…). 
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Significa isto que esta validação de competências e capacidades não pode compaginar-se com 
uma prova de incidência escolar, como é o caso da “prova específica” e, de igual modo, com 
uma “entrevista” que se oriente, como tem sido tradição, para a afirmação subjectiva de uma 
“vocação” individual. Deste modo, o diminuto número de ingressos por esta via e o tipo de 
provas de acesso não introduziam grande diversidade, no universo universitário português, até 
2005. 
 
Com a promulgação do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março (MCTES, 2006a) operou-se uma 
reorientação destas provas, tal como preconizado por Simão et al, segundo o quadro de 
referência da Declaração de Bolonha e atribuindo às universidades a integral responsabilidade 
no processo de avaliação de capacidades.  
 
Para muitas das universidades – e tal é o caso da UML - o peso relativo dos alunos entrados 
por esta via é suficientemente significativo para induzir, de facto, uma profunda mudança de 
perfil global da população estudantil e ter também, necessariamente, consequências ao nível 
dos modelos e métodos de formação.  
 
Nesta universidade coube e cabe ao Observatório Académico, actualmente designado 
Gabinete de Avaliação e Acreditação – da responsabilidade da autora – o acompanhamento 
deste processo de mudança. 
 
A primeira questão que se colocava era se teria a Universidade condições para assumir a 
responsabilidade de integrar esses novos públicos.  
 
De facto, entre muitos dos alunos com as habilitações académicas de acesso e entre muitos 
dos professores foi simultaneamente alastrando a inquietação quanto à possibilidade de 
degradação da qualidade do ensino nas universidades, dadas as lacunas de preparação 
antecedente desses mesmos novos alunos. 
 
De facto, dois tipos de ameaça espreitavam e espreitam esta boa oportunidade:  
 

o a facilitação das aprovações ao longo do novo percurso pedagógico, como forma de 
obviar às lacunas de preparação prévia, diminuindo a exigência e a qualidade do ensino 
e degradando o valor das licenciaturas no mercado de trabalho; 

o a manutenção do nível de exigência em paralelo com a manutenção dos mesmos 
métodos de ensino e avaliação, com uma muito provável alta taxa de insucesso e 
abandono escolar dos novos alunos angariados ao abrigo do Decreto-Lei 64/2006, 
defraudando fortemente as expectativas destes e das instituições que os acolheram.   

 
 
Sendo pertinentes estas preocupações consideramos que uma forte  aposta na 
flexibilidade seria inevitável para a conciliação de um empenhamento aberto na 
angariação destes novos públicos com a superação das ameaças apontadas 
isto é, mantendo a exigência e qualidade do ensino a par de um sucesso 
equilibrado nas diversas tipologias de perfis dos alunos.  
  

Esta ideia, como todas as outras afirmações subsequentes em caixa, serão retomadas na  
Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
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Com efeito, conforme comentam Simão et al. (2005: 47, 48), o papel central atribuído às 
instituições de ensino superior no Comunicado de Berlim tem muito a ver com o sentido 
profundo do Processo de Bolonha, que, como salientamos vai muito para além da questão das 
estruturas de graus a que por vezes tende a ser reduzido, constituindo, acima de tudo, uma 
oportunidade única para se encararem a sério os problemas de fundo que afectam a 
organização do ensino superior, problemas esses resultantes em grande parte da manutenção 
de referenciais desactualizados para a organização curricular dos cursos e as metodologias de 
ensino praticadas, as quais não atendem minimamente às novas realidades de um ensino 
superior de 1º ciclo massificado. (Santos, S.M., 2002) 
 
Efectivamente, de um modo geral os percursos curriculares continuam a ser muito rígidos, não 
tirando verdadeiro partido das potencialidades do sistema de créditos; o ensino é 
predominantemente magistral, pouco motivador para corpos discentes cada vez mais 
heterogéneos; os conteúdos cognitivos são privilegiados face a capacidades e competências 
horizontais de natureza pessoal e interpessoal,  que são hoje em dia imprescindíveis, o que, 
face ao crescimento acelerado do conhecimento, tende a tornar os currículos enciclopédicos; 
por sua vez, as metodologias de aprendizagem não são, de um modo geral, propiciadoras da 
aquisição das referidas capacidades e competências horizontais. E acrescentam: O Processo 
de Bolonha, ao apontar para quadros de qualificações definidas a partir dos objectivos da 
formação (…) está na realidade a induzir uma nova forma de organização do ensino, centrada 
no formando e nos objectivos da formação, flexível em relação aos diversos percursos 
curriculares que poderão conduzir a objectivos de formação equivalentes, e que coloque uma 
maior ênfase nos processos de aprendizagem, associados ao relacionamento activo do 
estudante com o saber.  
 
Aliás, garantir a flexibilidade dos modelos de formação é um dos objectivos norteadores do 
Processo de Bolonha. Admitindo como primordial objectivo da docência o apoio ao aluno, 
preparando-o para dirigir a sua própria aprendizagem – que se desenvolverá ao longo da vida 
– e, nomeadamente, tendo presente a grande diversidade de perfis da nova população 
universitária – diversidade que não decorre apenas da flexibilização do processo de ingresso 
mas também da mobilidade dos estudantes - a flexibilidade dos modelos de formação 
adoptados é essencial enquanto facilitadora da aquisição, pelo aluno, de maior autonomia, de 
maior responsabilidade, de maior iniciativa, de melhor visão crítica e independência, de maior 
capacidade de resolução de problemas.  
 
Assim, em 2006/07, na UML, a aposta foi feita nos vectores da flexibilidade e da atenção à 
diversidade (Ventura, 2007b) e o presente documento aborda, sinteticamente, as acções já 
empreendidas ou a empreender na investigação dos vectores determinantes na alteração dos 
modelos e métodos de formação face à emergência de um perfil, com menores habilitações 
académicas, com que se acede diferenciadamente ao ensino superior.   
 

1.2.  O processo de selecção, segundo o Decreto-Lei 64/2006 
 
Segundo o preâmbulo do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março (MCTES, 2006a: 1) pretende-
se a promoção de igualdade de oportunidades no acesso a este grau de ensino, atraindo 
novos públicos, numa lógica de aprendizagem ao longo de toda a vida. (...) [segundo] regras 
que facilitem e flexibilizem o ingresso e o acesso ao ensino superior, nomeadamente a 
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estudantes que reúnam condições habilitacionais específicas, (...) indivíduos que, não estando 
habilitados com um curso secundário ou equivalente, façam prova, especialmente adequada, 
de capacidade para a sua frequência. Por outro lado, pretende-se garantir, nesse processo, a 
seriação dos resultados, dado que (Cap. IV, Artº 11) aos candidatos aprovados é atribuída, 
pelo júri, uma classificação final expressa no intervalo 10-20 da escala numérica inteira de 0 a 
20. 
 
Conforme se depreende, de um ponto de vista nacional, são duplos os objectivos instrumentais 
do processo de selecção: 
 

o garantir maior flexibilidade no acesso ao Ensino Superior; 

o garantir a explicitação de critérios e a comparabilidade de resultados da selecção. 
 

1.3. As práticas de autoavaliação na Universidade Moderna de Lisboa 
 
A autoavaliação dos Cursos de Primeiro Ciclo (Licenciaturas) é prática que tem sido 
encorajada pelos Ministérios que sucessivamente têm assumido a tutela do Ensino Superior 
em Portugal (actualmente o Ministério da Ciência Tecnologia e do Ensino Superior - MCTES) e 
tem sido assumida, desde 2003/04, pela Universidade Moderna de Lisboa, incidindo sobre 
duas ou três Licenciaturas sorteadas em cada ano.  
 
A autora exerce, desde Outubro de 2003, as funções de Responsável pelo Observatório 
Estratégico de Avaliação e Prospecção da UML, actualmente o Gabinete de Avaliação e 
Acreditação, tendo tido a seu cargo, desde essa data, entre outras, as actividades de recolha, 
tratamento e organização da informação relativa aos processos de autoavaliação e avaliação 
externa da universidade e ao registo da adequação dos cursos ao processo de Bolonha. O 
Observatório Académico dava assim, em 2005/07, o suporte técnico permanente à Reitoria e à 
Comissão de Avaliação, presidida pelo Vice-Reitor e integrada pelos responsáveis dos Órgãos 
Académicos e Coordenadores das Licenciaturas em avaliação.   
 
O modelo de avaliação proposto pelo MCTES (CNAVES, 2005) segue de perto o Modelo 
Europeu de Gestão da Qualidade. 
 
Foram realizadas várias avaliações externas e auto-avaliações das Licenciaturas da 
Universidade Moderna de Lisboa mas nunca foi, até hoje, realizada uma autoavaliação global 
da instituição. No entanto, das diversas auto-avaliações parcelares realizadas, evidenciaram-
se várias lacunas organizativas, nomeadamente: 
 

o Necessidade de uma clarificação da estratégia da universidade e da sua 
entidade instituidora implicando um efectivo alinhamento dos processos de 
negócio com essa mesma estratégia; 

o Necessidade de melhoria na eficiência da gestão de processos e de meios; 

o Necessidade de reformulação dos sistemas e tecnologias de informação interna 
e comunicação externa da universidade, de forma consequente e integrada, 
como suporte dos processos; 
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o Necessidade de superação de persistentes e graves dificuldades financeiras, 
por parte da entidade instituidora. 

 
Como pontos fortes citavam-se: 
 

o Um efectivo empenhamento e claro compromisso da Reitoria, dos Órgãos 
Académicos e dos Coordenadores com os valores da qualidade, seguido 
também pela generalidade dos membros do Corpo Docente e Funcionários; 

o Uma boa capacidade de trabalho e liderança colaborativa; 

o Um nível de desempenho pedagógico e de satisfação dos alunos classificado 
com bom e muito bom; 

o Mudança de liderança e esforços prosseguidos pela actual Direcção da 
entidade instituidora para resolução dos problemas financeiros. 

 
 
1.3.1. As medidas tomadas 
 
Durante os anos de 2003 a 2006 muitas das medidas tomadas visaram a correcção de 
deficiências na gestão de processos e de meios.  
 
As tarefas desenvolvidas no Observatório Académico – em colaboração estreita com a Reitoria 
e com os Conselhos Científico e Pedagógico - centraram-se em torno de três projectos 
prioritários para a Universidade: 

 

o Contribuição para a tarefa de reformulação de um sistema articulado de 
informação / comunicação da Universidade, servindo simultaneamente as 
actividades de avaliação (autoavaliação e avaliação externa) e as actividades 
de comunicação (através do site da Universidade em http://lisboa.umoderna.pt); 

o Colaboração na preparação dos dossiês para avaliação das Licenciaturas e 
para registo da adequação a Bolonha de todos os cursos de licenciatura e de 
mestrado da Universidade;  

o Colaboração na preparação de regras de transição e equivalência entre planos 
de estudo. 

 
Por proposta da autora foi iniciada uma colaboração com a Sisconsult, para aplicação do 
Método Learn na Universidade. Este método, com reconhecimento internacional significativo, 
proporciona uma abordagem top down, sistémica e integrada, às arquitecturas dos processos 
da organização e permite a definição de objectivos e indicadores de médio e curto prazo para 
controlo do desempenho global e seu desdobramento pelos processos de negócio até ao nível 
de cada posto de trabalho. (…) Constrói-se assim um Balanced Scorecard orientado a 
processos, numa filosofia BPM (Business Process Management), integrado com as 
preocupações de [(re)habilitação de] Recursos Humanos, no que respeita a responsabilidades, 
competências, avaliação de desempenho e necessidades de formação, e em cumprimento dos 
referenciais da qualidade e excelência. (Coelho, 2005b: 152, 153). Este método fora já 
aplicado com sucesso em Universidades públicas portuguesas (Porto e Minho). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 8/294 
  

Da aplicação do método obtêm-se, em articulação coerente, nomeadamente:  
 

o toda a arquitectura de processos; 

o os planos e programas das actividades, priorizados e quantificados; 

o a especificação de aplicações informáticas a adquirir ou desenvolver; 

o os manuais de qualidade para certificação.  
 
Infelizmente, por limitações financeiras, este projecto não foi ainda continuado para além da 1ª 
fase – clarificação da estratégia e definição da matriz de objectivos e processos prioritários. 
Espera-se, no entanto, que venha a ser retomado, dada a necessidade imperativa de 
alinhamento estratégico dos processos de segundo nível, de quantificação dos objectivos e de 
apuramento de resultados, avaliados face aos objectivos identificados e aprovados, através da 
aplicação dos instrumentos de controlo igualmente alinhados.  
 
Na estratégia colaborativamente detalhada surgem, com máxima prioridade, quatro objectivos 
estruturantes:  
 

o A. Aumentar o nº de alunos (dimensão da UML) 

o B. Aumentar a rendibilidade da UML 

o D. Melhorar a competitividade da oferta de formação 

o H. Aumentar a notoriedade da Universidade 
  
Em paralelo com o Observatório Académico responsabilizou-se a autora também por dois 
novos Projectos, assumidos como prioritários, na medida em que contribuem fortemente para 
a realização daqueles objectivos estratégicos: 
 

o O desenvolvimento do novo site da Universidade (contribuinte para o objectivo 
H); 

o O processo de ingresso de novos alunos (candidatos com mais de 23 anos e 
sem habilitações académicas suficientes) pela via do Decreto-Lei 64/2006, de 
21 de Março, e sua integração na vida académica (contribuinte para os 
objectivos A, B, D e, indirectamente, H). 

 

1.4. A aplicação do Decreto-Lei 64/2006 na UML 
 
Na UML, o Decreto-Lei 64/2006 foi acolhido como uma oportunidade promissora. O processo 
de selecção e de integração dos candidatos com mais de 23 anos foi, desde o início, concebido 
pela autora e aplicado sob sua supervisão. 
 
Todas as provas foram normalizadas, sendo tais normas previamente explicadas a todos os 
intervenientes - docentes do júri, funcionários de atendimento e candidatos. (Ventura, 2007  e 
2007b). 
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Na concepção deste processo teve-se, desde o início, em conta a necessidade de precaver as 
ameaças de facilitismo acima identificadas, pelo que se definiu no processo de ingresso, um 
terceiro objectivo a atingir na medida em que a exigência de competências à saída é a mesma 
para todos os alunos:  
 
 

 
por via da normalização e da correcta aplicação das normas deverá garantir-se 
não só a transparência e adequação do processo de avaliação e selecção, mas 
também, a capacidade de melhor adequação dos modelos formativos aos perfis 
de candidatos seleccionados, na medida em que a informação recolhida no 
processo de ingresso permita caracterizar adequadamente tais perfis.  
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
Com efeito, ao aceitar um candidato para entrar num dos seus Cursos de Licenciatura, por esta 
via de acesso, a UML está implicitamente a afirmar que ele tem capacidade para ingresso no 
ensino superior, nesta universidade e naquele curso, isto é, que será capaz de aprender o que 
lhe será exigido, no contexto académico que a Universidade lhe vai proporcionar. Ora, nestas 
circunstâncias, o compromisso assumido passa pela modificação do contexto tradicional de 
ensino/aprendizagem (orientado para públicos jovens, com o 12º ano e provas específicas 
superadas) e sua adequação aos novos perfis.  
 
 

1.4.1. O Projecto 23+: motivação para uma investigação contextualizada 
 
Conforme se referiu acima a entrada por esta nova via facilmente poderia tornar-se fonte de 
desequilíbrio e frustração de expectativas – quer as dos novos alunos quer as da instituição - 
caso não fosse adequadamente acompanhada e avaliada. Com efeito esta entrada significou, de 
facto, uma profunda mudança de perfil global da população estudantil, com matrícula de um 
número significativo de alunos adultos, com importantes lacunas na formação académica, com 
poucos hábitos e métodos de estudo, mas experientes, exigentes e ávidos de aprender. Teria 
por isso também, necessariamente, consequências profundas ao nível dos modelos e métodos 
de formação que, na UML, o Observatório Académico, hoje designado por Gabinete de 
Avaliação e Acreditação, deveria e deverá continuar a acompanhar, sempre que possível 
identificando e incentivando a adopção de práticas pertinentes a tais níveis.  
   
Justificou-se nestes termos a decisão do então Vice-Reitor, Professor Doutor Fernando Jorge 
Cardoso, tomada na UML em 2006, de definir como um Projecto prioritário - o Projecto 23+ - 
com o objectivo primordial de garantir um percurso bem sucedido aos novos perfis de alunos 
que acederam à universidade por esta nova via.  
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Figura 1.4-1. O Projecto 23+ 
 
 
 
E, consequentemente, desta decisão decorreu a necessidade de uma reflexão aprofundada 
sobre todo o percurso, que envolveu a criação de condições de lançamento e monitorização do 
Projecto referido, de que se ocupou, numa primeira fase, o trabalho preparatório e a 
dissertação para obtenção do Diploma de Estudos Avançados de 3º Ciclo, realizados pela 
autora (Ventura, 2007b) e de que se ocupa, em sequência, o trabalho de Tese de 
Doutoramento ora apresentado. 
 
Nos Quadros 1.4-1 e 1.4-2 sintetizam-se o quadro teórico e orientações enquadratórias dos 
trabalhos na 1ª fase e a sua incidência, nesses trabalhos, ao nível:  
 

o do Projecto 23+; 

o dos processos novos do Projecto 23+. 
 
De um ponto de vista global, a avaliação do Projecto 23+ exigiu: 
 

o A avaliação de todos os processos que o compõem; 

Candidatura e Ingresso 

Decisão estratégica de 
implementar este regime de 

acesso na UML  Reitoria 

Integração e Apoio ao Aluno 

Progressão e Avaliação 

C.Científico 

O.Académico 

Decreto-Lei 
64/2006 

Operação e Controlo 

Disponibilização de Recursos 

Melhoria Contínua 
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o A avaliação da articulação entre processos; 

o A avaliação do grau de consonância e dissonância do Projecto com a estratégia 
e objectivos da instituição; 

o A avaliação do grau de consonância e dissonância do Projecto com as boas 
práticas universitárias na educação de adultos. 

 
A avaliação de Processos, de acordo com as orientações enquadratórias assumidas (EFQM), 
classificou como Muito adequados, Adequados, Pouco Adequados, Desadequados ou 
Inexistentes os seguintes aspectos especificadores de cada processo: Definição, 
Formalização, Participação, Divulgação, Aplicação, Resultados atingidos, Objecto de negócio, 
Integração com os restantes processos, Consonância e contributo para a Estratégia da 
instituição. (Ventura, 2007b). 
 
A avaliação do Projecto 23+ baseou-se na confirmação do contributo do Projecto para os 
Processos Prioritários da Universidade, quer na sua consequente incidência na matriz de 
Objectivos Estruturantes e Operacionais da Instituição quer na constatação de evidências de 
uma situação aferida como Muito consonante, Consonante, Pouco consonante, Dissonante ou 
Inexistente face às Boas Práticas no Ensino Universitário de Adultos. (Ventura, 2007b). 
 
Nos Quadros 1.4–3, A e B, sintetizam-se os resultados globais de tal avaliação, as 
recomendações e questões em aberto, aconselhando o aprofundamento da investigação. As 
descrições, avaliações e recomendações realizadas, processo a processo encontram-se na  
Secção III - Anexo V. 
 
Como se verificará, os trabalhos da 2ª fase da investigação, de que se ocupará a presente 
Tese de Doutoramento, tomaram como ponto de partida algumas das Questões a Investigar do 
Quadro 1.4-3 A  e do Quadro 1.4-4 (células a cinza), deixando-se as restantes, nomeadamente 
a difusão e o aprofundamento do uso do e-learning, para etapas de investigação 
subsequentes. 
 
A justificação dos fundamentos desta opção será argumentada sinteticamente  no Cap. 4. 
 
Refere-se no entanto desde já que se assumiu neste trabalho um conceito de autoavaliação 
que vai para além das técnicas de recolha de dados e seu tratamento visando a descrição da 
situação (uma das tendências marcantes na autoavaliação das universidades segundo Estrela, 
e Simão (2003)). De facto pretendeu-se ir mais além e procurar propor um desenho da 
autoavaliação que essencialmente promova a compreensão dos vectores que permitirão a 
acção conjunta visando o alcance de melhorias.    
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Quadro 
Teórico 

Orientações 
enquadratórias 

Incidência nos trabalhos de investigação - 1ª Fase: trabalhos para obtenção do Diploma de Estudos Avançados de 
3º Ciclo (Ventura, 2007b)  

Modelo 
Europeu de 
Gestão da 
Qualidade 

(EFQM) 

Arquitectura 
de Sistemas: 
Método 
LEARN  

(BPM) 

Numa instituição 
organizada por Projectos e 
com a gestão orientada a 
Processos a avaliação e 
consequente melhoria 
contínua passam 
integralmente pela 
avaliação dos processos, 
em particular dos 
processos de mais alta 
prioridade. 

Foram realizadas várias avaliações externas e autoavaliações das Licenciaturas da 
UML, segundo o modelo proposto pela EFQM. 

Foi realizada uma Intervenção, com aplicação do Método LEARN, obtendo-se a 
clarificação da estratégia e definição da matriz de objectivos e processos prioritários 
da UML. 

Verificou-se a grande importância do Projecto 23+ dada: 

- A sua consonância com o objectivo - expresso no Acordo de Bolonha - de 
flexibilização do acesso ao Ensino Superior para novos públicos, nomeadamente 
adultos, activos, reconhecendo as suas experiências profissionais; 

- A sua consonância com a Lei de Bases do Sistema Educativo Português e a Lei 
nº 49/2005, de 30 de Agosto, que modificou as condições de ingresso no ensino 
superior para os que nele não entraram na idade de referência, atribuindo aos 
estabelecimentos de ensino superior a responsabilidade pela sua selecção e 
criando condições para o reconhecimento da experiência profissional dos 
candidatos; 

- A sua consonância com a estratégia e a sua forte contribuição para a realização 
dos quatro objectivos estruturantes prioritários da UML, onde este Projecto se 
desenvolve.  

Avaliação da 
Flexibilidade 

Avaliar a flexibilidade da 
resposta a novos públicos  
é imperativo.  Dimensões 
em análise: o perfil dos 
alunos, as tarefas, os 
métodos didácticos, o 
tempo, o apoio. 

Verificou-se o significativo grau de diversidade introduzida nos públicos das 
Licenciaturas da UML com a aplicação do Decreto-Lei nº 64/2006 (cerca de 50% dos 
alunos matriculados em Unidades Curriculares do 1º ano entraram por esta via).  
Concluiu-se que à diversidade de públicos deveria ser apresentada uma resposta 
globalmente flexível, sob pena de serem defraudadas as expectativas internas e 
externas criadas e os objectivos estrategicamente assumidos. 

Baseado o trabalho, ao nível 
macro, no reconhecimento: 

- Da necessidade de garantir a 
flexibilização da resposta global 
da universidade à diversidade 
de públicos; 

- Da necessidade de aplicar 
uma metodologia de 
autoavaliação consonante com 
o Modelo Europeu de Gestão 
da Qualidade;  

- Da importância da adopção 
de um método de desenho de 
processos (apoiado no 
LEARN), ao nível do Projecto 
23+, que permita uma clara 
articulação com os restantes 
processos da instituição e dos 
seus objectivos com os 
objectivos estruturantes, de 
curto e médio prazo da 
instituição – desenho facilitador 
da avaliação do seu grau de 
formalização, dos resultados da 
sua aplicação e da sua 
integração na estratégia e 
desempenho global da UML. 

 
Quadro 1.4-1. Fundamentação da Avaliação do Projecto 23+ 
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Quadro Teórico Orientações enquadratórias Incidência nos trabalhos de investigação - 1ª Fase: trabalhos para obtenção do Diploma 
de Estudos Avançados de 3º Ciclo (Ventura, 2007b)  

Avaliação da 
literacia na leitura 
e escrita  

Avaliação da 
literacia na 
resolução de 
problemas 

Avaliação da 
literacia 
mediatizada 

No estudo PISA 2000 a literacia da leitura foi 
definida como “a capacidade de cada indivíduo 
compreender, usar textos escritos e reflectir sobre 
eles, de modo a atingir os seus objectivos, a 
desenvolver os seus próprios conhecimentos e 
potencialidades e a participar activamente na 
sociedade” 

No PISA 2003, assume-se que “a resolução de 
problemas é a capacidade de um indivíduo usar 
processos cognitivos para confrontar e resolver 
situações reais e interdisciplinares, nas quais o 
caminho para a solução não é imediatamente óbvio, 
em que os domínios de literacia ou áreas curriculares 
passíveis de aplicação não se inserem num único 
domínio”. 

Estendendo a definição de Damásio (Ventura, 
2007b)  a literacia mediática pode ser descrita como 
"a capacidade de reconhecer, descodificar, 
compreender e exprimir correctamente um argumento 
em qualquer medium de expressão multimédia. 

No Processo de Ingresso as provas escritas colocam 
questões com um nível de complexidade descrito para 
os níveis 3 e 4 da escala usada no estudo PISA 2003. 
Uma das questões faz apelo ao uso de informação 
mediatizada, apresentada no decurso da prova. 
Considerou-se que o nível 3 corresponderia a 
classificações entre 50% e 70% e o nível 4 acima de 
70%. Por isso, aos candidatos que não atingiram 70% 
foi aconselhada vivamente a frequência da Unidade 
Curricular Vestibular “Aprender Melhor – Metodologias, 
Instrumentos e Práticas”, recomendação que estes, na 
sua larga maioria, seguiram.  

Na entrevista final fez-se a análise valorativa do 
curriculum profissional.  

A aplicação de uma bateria de Testes de Aptidão 
Vocacional (PMA) - cujos resultados não foram 
considerados vinculativos mas apenas indicativos - 
constituiu informação importante para a identificação 
dos perfis dos alunos e suporte das tutorias 
individualizadas. 

Reconhecer as 
aprendizagens 
experienciais 

A formação contínua dos adultos não pode ser  
encarada como uma ferramenta correctiva ou 
adaptativa mas antes como uma componente 
integrante da construção, em contínuo, da 
competência e da identidade social e profissional.” 

A valorização das aprendizagens experienciais foi feita, 
ainda que limitadamente – quer na entrevista de pré-
selecção quer na entrevista final, sendo continuada no 
Processo de Integração e Apoio ao Aluno. 

Sendo nova a necessidade e 
oportunidade de resposta das 
universidades portuguesas a 
estes novos públicos a avaliação 
da flexibilidade de dois dos 
processos integrantes do Projecto 
23+ - precisamente o Processo 
de Ingresso dos maiores de 23 
anos e o Processo de Integração 
e Apoio ao Aluno - exigiriam uma 
mais fina atenção, quer na 
concepção quer na avaliação. 

Por isso se considerou importante 
ter em conta o enquadramento 
teórico e as práticas de avaliação 
dos níveis de literacia, dado ser 
esta a tarefa central no Processo 
de Ingresso e igualmente atender 
ao enquadramento teórico e às 
práticas de educação de adultos 
e de reconhecimento das 
aprendizagens experienciais para 
uma mais correcta concepção, 
aplicação e avaliação do 
processo de Integração e Apoio 
ao Aluno.  

 
Quadro 1.4-2. Fundamentação do Desenho e Avaliação de Processos Novos no Projecto 23+ 
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Processos 
Avaliação 

 (0 a 4) 
Recomendações (Ventura, 2007b) Questões a 

investigar 

Ingresso 3,8 

Flexibilização das inscrições podendo o aluno escolher um lote maior ou menor de Unidades Curriculares, de diversos 
níveis do plano de estudos desde que sem precedências não realizadas, de forma a compatibilizar o seu investimento 
financeiro, de tempo e empenhamento, com as suas reais disponibilidades anuais, minimizando assim insucessos 
previsíveis e rendibilizando os seus actuais conhecimentos e experiência profissional.   

Creditação da experiência profissional e da formação profissional certificada, exibidas pelo aluno, nomeadamente na 
avaliação total ou parcial em certas Unidades Curriculares. 

Integração 
e Apoio ao 
Aluno 

3,6 

Reajuste do programa da Unidade Curricular “Aprender Melhor – metodologias, instrumentos e práticas” e das condições 
de integração das tutorias na vida académica. 

Avaliação do grau de integração e satisfação dos novos alunos com a vida académica, nomeadamente avaliação das 
necessidades de apoio. 

Avaliação dos resultados globais obtidos no 1º ano, nomeadamente face aos alunos oriundos das vias regulares de 
ensino, e seu cruzamento com os perfis-tipo caracterizados em tutoria, para identificação de medidas de melhoria a 
tomar. 

Divulgação e debate do processo de ingresso e integração tendo em vista a sua credibilização e aprofundamento 

Progressão 
e Avaliação 

3,1 

Para todas as Unidades Curriculares, no 1º dia de aulas, devem ser explicitados e disponibilizados na Internet, no 
mínimo, a programação completa da Unidade Curricular (objectivos / capacidades a adquirir, programa detalhado, 
articulação com outras Unidades Curriculares do plano de estudos da licenciatura, metodologia de leccionação e de 
avaliação, recursos bibliográficos), os materiais de apoio, os roteiros de exercícios ou trabalhos a realizar e um exame-
tipo. 

Os resultados da avaliação contínua (o feedback formativo e, no mínimo, o resultado do exame simulado) devem 
igualmente ser atempadamente publicitados, sob pena de não cumprirem a sua função de reajuste das condições de 
aprendizagem.  

Deve ser continuada a avaliação global do processo com os resultados do 2º semestre (ano completo). 

Aproveitar a 
caracterização do 
perfil do aluno, 
recolhido no 
processo de 
Ingresso, para 
melhoria dos 
processos 
subsequentes. 

Aprofundar uma 
melhor 
interligação entre 
o processo de 
integração e 
apoio ao aluno e 
o processo de 
progressão e 
avaliação dos 
alunos, de forma 
a melhorar os 
seus  resultados 
académicos. 

 
Quadro 1.4–3A. Balanço da Avaliação de Processos no Projecto 23+ 
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Processos 
Avaliação 

 (0 a 4) 
Recomendações (Ventura, 2007b) Questões a 

investigar 

Operação 
e Controlo 

2,4 

A aceitação de alunos com as características acima identificadas exige uma real flexibilização dos modelos de formação, 
nomeadamente quanto:  

- Ao adequado, atempado e fidedigno registo da matéria dada nos sumários;  

- ao grau de profundidade que cada aluno entenda prosseguir (distinguindo-se, em cada uma das componentes ou provas, nos 
sistemas de avaliação propostos, os níveis de exigência mínimos, médios e máximos e correspondentes níveis de 
classificação); 

- aos diferentes graus de disponibilidade dos alunos (identificando os pontos-chave da matéria a abordar e os momentos de 
presença/contacto aconselháveis e indispensáveis).  

Exige também o adequado investimento para reformulação do sistema de gestão de alunos,  nomeadamente permitindo o 
pagamento de propinas on line e a disponibilização das notas, a obtenção de certificados e outra documentação pessoal, 
também on line. 

 

Recursos 2,3 

A diversidade e dispersão de recursos na Web tem vantagens e desvantagens a assinalar: 

- O sistema de gestão do conhecimento da Universidade não existe e está bem longe a possibilidade da sua implementação 
com grau mínimo de eficácia. Repensar o relançamento do seu projecto de base; 

- Os alunos têm de procurar junto de cada professor os recursos adequados ao estudo proposto na Unidade Curricular e têm 
sido os alunos os impulsionadores da generalização do recurso à Internet, necessidade à qual é indispensável responder 
mais e melhor.  

Melhoria 
Contínua 

2,7 

Face a potenciais desajustes entre a experiência profissional e pessoal dos alunos, as suas estratégias de estudo e as 
estratégias pedagógicas adoptadas pelos professores ressalta a necessidade de: 

- fornecimento, aos docentes, de informação contextual sobre a diversidade de perfis dos alunos, possibilitando uma melhor 
compreensão dos novos desafios que se colocam à leccionação tradicional; 

- realização de acções de sensibilização / formação dos professores para flexibilizar os modelos de formação;  

- formalização dos processos de avaliação e controlo da leccionação, com o feedback adequado e atempado. 

Retomar o 
projecto de 
reorganizaçã
o interna 
orientado 
para o 
alinhamento 
estratégico 
dos 
processos e 
dos seus 
resultados e 
dos 
instrumentos 
de controlo e 
melhoria. 

Quadro 1.4–3B. Balanço da Avaliação de Processos no Projecto 23+ 
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Globalmente considerou-se bastante impressiva a forte consonância do Projecto 23+ com a 
estratégia e com os objectivos estruturantes e de curto prazo da Instituição. Aspecto 
dissonante preocupante: o diminuto investimento na vertente do e-learning. 
 
Por outro lado, embora se possa dizer que as práticas evidenciadas no registo informativo da 
UML apontam para a existência de um grau mínimo de consonância (2,5) com o referencial 
adoptado na 1ª fase dos trabalhos de investigação quanto a boas práticas internacionais, no 
ensino superior, em educação de adultos, muito há ainda a melhorar numa óptica de 
excelência. (Ventura, 2007b) 
 
Assim recomendou-se uma atenção prioritária: 
 

 

o À amplificação do debate interno e à tomada de decisão para concretização 
das metas a atingir no Projecto de forma a  garantir a sua quota parte de 
execução dos Objectivos acima referenciados; 

o À extensão e aprofundamento da solução de e-learning  - actualmente 
apenas disponível para o Processo de Integração e Apoio ao Aluno e na 
leccionação de algumas Unidades Curriculares – de forma a suportar o 
Projecto 23+ no seu conjunto; 

o À amplificação da valorização e creditação efectiva da experiência 
profissional do aluno, nos vários cursos de licenciatura; 

o Ao aumento da flexibilidade nas metodologias de ensino/aprendizagem e de 
avaliação;  

o Ao aumento da flexibilidade no apoio global ao aluno (através do sistema de 
gestão da informação nos serviços académicos). 

 

Quadro 1.4–4. Recomendações de melhoria do Projecto 23+ 
 
Tendo em conta o perfil de interesses e responsabilidades da autora procurou-se neste 
trabalho dar resposta, em síntese, às seguintes questões: 
 

 
Como responder às recomendações de aumento da flexibilidade nas 
metodologias de ensino/aprendizagem e de avaliação? Será possível aproveitar 
a caracterização do perfil do aluno, recolhido no processo de Ingresso e 
aprofundar uma melhor interligação deste processo com o processo de 
Integração e apoio ao Aluno e com o processo de Progressão e Avaliação dos 
alunos, de forma a melhorar os  resultados académicos destes? 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção I) 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS 
 

2.0. Posicionamento 
 
Entende-se, como Mialaret, que, no caso das Ciências da Educação, não é por se tratar de 
ciências humanas, de um domínio onde se proporciona o encontro de indivíduos e grupos, de 
um domínio onde a subjectividade se introduz sub-repticiamente, que é crível que possamos 
fazer não importa o quê sob a denominação de investigação científica (Mialaret, 2004, 36) e 
assume-se, como ele explicita, que se a finalidade principal da investigação científica é melhor 
conhecer, explicar, compreender o mundo em que vivemos, ainda que sem querer, custe o que 
custar, estabelecer relações directas, imediatas, actuais, com as pesquisas feitas, é evidente 
que se estas não permitem, a curto ou médio prazo, uma certa melhoria da prática, podemos 
questionar-nos, com razão, sobre a sua utilidade,  ressalvando o caso das investigações de 
tipo histórico, cujos resultados em relação com a prática futura se colocam a mais longo prazo. 
 
Também Rayou (2004: 157) refere como fraquezas da investigação, em França, em Ciências 
da Educação, a fraca cumulatividade e a desconexão social referindo que, em grande número 
de casos, se trata de investigações em educação e não para a educação. A esta desconexão 
social está também ligada, segundo o autor, a débil difusão dos resultados nas comunidades 
de prática, o que pressupõe uma necessidade de melhor abordagem dos complexos 
processos de apropriação/disseminação das práticas e resultados a que estas conduzem.  
 
A este propósito, o autor cita o Relatório de Prost, A. (2001) e o seu alerta contra a falsa 
linearidade entre investigação e aplicação (Rayou, P., 2004: 159) afirmando a necessidade de 
proporcionar um meio de trocas onde os problemas dos actores são identificados pelos 
investigadores mesmo quando eles não tenham a tarefa imediata de lhe dar resposta e onde 
as contribuições dos investigadores são conhecidas pelos actores mesmo que não façam uso 
directo delas. Mas, para que os saberes circulem neste meio, é necessário que também aí se 
transformem. E acrescenta que o conceito de investigação contextualizada, permite escapar 
ao dilema paralisante que pretendia que uma investigação em educação fosse fundamental ou 
aplicada (Rayou, P., 2004: 160) considerada, neste caso, como aplicada a investigação que o 
não é, por ausência do rigor científico exigível.   
 
Assim, com frequência, como é o caso do presente trabalho, são precisamente as indagações 
e inquietações suscitadas pela prática que desencadeiam e alimentam a investigação, sendo 
que, com os resultados desta, se espera não só um aumento do conhecimento na comunidade 
científica mas também uma articulação com melhorias na prática que a suscitou. 
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Aliás, assume-se que a docência, no contexto da educação universitária,  é 
precisamente um espaço privilegiado de exercício da actividade de investigação 
e de relacionamento de curto prazo com a prática docente, numa relação 
dialéctica que a ambas potencia. A investigação contextualizada, em educação 
universitária, é, por isso, uma via potencialmente promissora. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Pelo que, desde já, se procura, a par do rigor dos processos de investigação, a lisibilidade 
partilhada (Mialaret, 2004: 25) dos mesmos processos e resultados, na medida em que, como 
Mialaret bem relembra, “é impossível a reprodução total [de um ponto de vista estrito] das 
experiências relatadas numa situação de educação”. (Mialaret, 2004: 25) 
 
Ora, como afirma Delattre (1990: pgr. 6), A finalidade de toda a ciência é chegar a enunciados 
precisos, desprovidos de ambiguidade, ligados entre si num quadro descritivo ou explicativo 
coerente e susceptíveis de serem objecto de amplo consenso. Estes objectivos requerem, 
simultaneamente, a observação conveniente dos factos, a definição de conceitos bem 
adaptados ao domínio de estudo escolhido e uma elaboração teórica que, a partir destes 
conceitos, forneça a linguagem da ciência considerada. (…) Com efeito, explicar os fenómenos 
é, em definitivo, explicitar as ligações que existem entre eles, mostrar que quando certos factos 
se produzem há outros que necessariamente ocorrem. 
 
Ora, relativamente à construção de consensos, reconhece-se que a lógica está intimamente 
associada às condições que despertam em nós o sentimento de evidência que está na base 
do acordo que podemos conceder aos enunciados que nos são propostos. (…) Mas a lógica 
pode aplicar-se a dados e a realidades muito diversas. Pode também ser mais ou menos 
sofisticada, quer dizer, comportar um maior ou menor número de operações e de regras. (…). 
Cada Unidade Curricular científica, conforme os seus próprios conceitos fundamentais e 
segundo as operações às quais estes se prestam é assim levada a utilizar uma lógica mais ou 
menos elaborada. Todos os cambiantes são possíveis, entre o rigor extremo da linguagem 
matemática mais refinada e as aproximações da linguagem corrente. Aquilo que o matemático 
tem necessidade de demonstrar, pode revelar-se evidente no quadro de uma lógica menos 
exigente. Inversamente, não é raro, em certas Unidades Curriculares, usarem-se noções que, 
pela sua imprecisão semântica, podem parecer deficientes aos especialistas das ciências 
exactas. (…) A cada contexto correspondem conceitos próprios e uma lógica fraca ou forte. 
 
Daí decorre que cada Unidade Curricular constrói o seu domínio de conhecimentos 
relativamente coerente e coordenado mas demasiado fechado sobre si mesmo. E este fecho 
dificulta fortemente qualquer abordagem científica interdisciplinar. 
 
É sempre muito difícil transcrever os conhecimentos de uma disciplina, ou as questões que ela 
se coloca, no quadro conceptual e no formalismo de outra disciplina. Este é o maior obstáculo 
à investigação interdisciplinar e simultaneamente o seu maior desafio. 
 
Citando de novo Delattre (1990: pgr. 12), a noção de sistema é uma das mais gerais que se 
conhece. (…) qualquer Disciplina e qualquer técnica se confrontam com sistemas. Este 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 19/294 
  

conceito permite-nos, portanto, dispor de um substrato comum a uma grande variedade de 
fenómenos, permitindo uma abordagem unificada. 
 
Ora, refere Morais (2005: 276), [como] é sabido, um conceito apresenta-se no âmbito de uma 
teoria. Teorias não faltam que usem o conceito de sistema, proliferando na Física, na Biologia, 
na Psicologia, na Sociologia, na Administração, em tantos campos do saber científico. Ou de 
Teorias que usem o conceito de sistema como sua matriz essencial: Teoria Geral dos 
Sistemas (ou Teoria do Sistema Geral), Cibernética, Autopoiese, etc. 
 
Em particular, nas teorias sistémicas das organizações, adoptou-se frequente e brilhantemente 
o conceito de sistema aberto, integrado e autorregulado como central na descrição, explicação 
do funcionamento e proposta de intervenção orientada. Com consequências significativas na 
modelação dos sistemas de informação de suporte à autorregulação.  
 
Ora o conceito de Autopoiese vem aparentemente contestar, não a aplicação do conceito de 
sistema mas a modelação sistémica dos seres vivos e das organizações sociais como 
sistemas abertos, na medida em que afirma expressamente ser o seu fechamento uma 
propriedade essencial: conceito teórico e experimental conhecido hoje por Autopoiese 
(Autopoiesis) (…) influencia diferentes campos do pensamento e da acção (Biologia, 
Economia, Direito, Sociologia, etc.). Segundo aqueles autores [Maturana & Varela] Autopoiese 
é uma Ciência (com derivações Filosóficas) que explica o funcionamento dos seres vivos (daí 
a Biologia e as metáforas nas diferentes direcções). Os seres vivos terão “autoprodução”, 
autonomia, capacidade de boot-strap, fechamento operacional na sua praxis. (Morais, 2005: 
281, 282) 
 
Por outro lado, embora as teorias da Complexidade apareçam frequentemente, na literatura 
científica, em ruptura com as teorias dos Sistemas – na medida em que estas identificam como 
características relevantes, para os seus sistemas, as finalidades enquanto relações invariantes 
com o ambiente, as quais garantem a sua manutenção ou não enquanto sistemas – as teorias 
da Complexidade, admitindo ainda como conceito central o de sistema, definem sistemas 
complexos como sendo aqueles onde elementos e partes constitutivas interagem 
dinamicamente e de forma suficientemente intrincada, para que os resultados não possam a 
nenhum momento ser previstos, em que tantas variáveis estão simultâneamente a a agir e 
rectroagir, entre si e dentro do sistema, para que o seu comportamento global só possa ser 
interpretado como consequência emergente da soma contextual da miríade de 
comportamentos neles integrados (segundo Casti, citado em Guedes, 1999: 117, 118). 
   
A Teoria (Geral) de Sistemas ou Teoria do Sistema Geral segundo Le Moigne – uma teoria (ou 
feixe de teorias) ainda em desenvolvimento, cujo aparelho conceptual tem vindo a ser 
maturado ao longo da segunda metade do século XX –   é, de facto, bem complementada pela 
Teoria da Autopoiese, “permitindo uma leitura mais alargada” (Magalhães, 2005a) daquela 
quando aplicada às organizações. 
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Pela simplicidade dos conceitos subjacentes, exprimíveis com recursos mínimos 
da Teoria de Conjuntos, usar-se-á, no presente trabalho, a linguagem dos 
Sistemas – e dos Processos que descrevem/explicam o seu funcionamento - 
como suporte à abordagem interdisciplinar que se entende necessária, na 
investigação contextualizada proposta. 
   

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 

 
 
Aliás, o posicionamento não é novo. Continuando a citar Delattre (1990: pgr. 13, 14): Foi 
exactamente a partir deste conceito fundamental [o sistema] que se desenvolveram a maior 
parte das tentativas interdisciplinares durante os decénios que nos precederam.  (…) 
Assemelham-se a todos os esforços de síntese, cuja utilidade foi reconhecida em todas as 
épocas como forma de compensar as desagregações provocadas pelos progressos da análise. 
É certo que a ciência não pode progredir senão por esta combinação de uma análise cada vez 
mais fina e de uma síntese que permite reencontrar a unidade a partir dos elementos 
revelados pela análise.  
 
E assim procurar-se-ão garantir, concomitantemente, os enquadramentos teóricos e 
instrumentais que suportem uma análise suficientemente fina e rigorosa, verificando a cada 
passo a sua adequação ou afastamento face à linguagem unificadora adoptada, buscando 
construir um todo coerente e legível, que permita descrever os fenómenos observados, as 
relações aduzidas e que fundamente a metodologia de intervenção que se pretende gizar. 
 
No Quadro 2.0-1 organiza-se o caminho conceptual a percorrer: partindo da linha superior, das 
indagações geradas na prática (a verde), identificam-se numa segunda linha os quatro grandes 
níveis semânticos (a cinza) sobre os quais a sintaxe sistémica irá operar – Mudança. Espaço 
Europeu de Educação Superior (EEES), Melhoria Contínua e Diferenciação de Públicos no 
EEES.  
 
Nas linhas abaixo organizam-se as abordagens Disciplinares que concorrerão, com as suas 
visões dos fenómenos em causa (marcos teóricos), para a síntese interdisciplinar que se 
proporá no final dos trabalhos. 
 
 

 
De facto, pretende-se fundamentar e justificar a construção de uma Metodologia 
de Autoavaliação Colaborativa da Flexibilidade, que suporte uma inovação 
sustentada na actividade educativa.  
   

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
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No decurso do Processo de Bolonha, os 
novos públicos no Espaço Europeu de 
Educação Superior (EEES) constituem 

Oportunidade ou Ameaça? 

 

Uma forte aposta na flexibilidade para 
manter a exigência e qualidade do 

ensino permite um sucesso equilibrado 
para as diversas tipologias de perfis? 

 
Como interpretar / explicitar a diferenciação 

tipológica de tais perfis? 

       
Mudança  EEES  Melhoria Contínua  Diferenciação de Públicos 

      
Mudança e Aprendizagem Organizacional  Modelo europeu de gestão da qualidade   

       
    Gestão por processos – Método LEARN   
       

    Flexibilidade – melhor resposta a públicos 
diversos 

 Avaliação de Aptidões Vocacionais 

       
    Inovação orientada e sustentada  Avaliação da literacia na leitura e escrita 
       
      Avaliação da literacia na resolução de problema 
       
      Avaliação da literacia mediatizada 
       

      O reconhecimento das aprendizagens experienciais e a 
educação de adultos 

       

      Factores determinantes no rendimento académico no 
primeiro ano de frequência da universidade 

 
Quadro 2.0 –1. O Quadro de Referência: uma abordagem interdisciplinar da avaliação de processos educativos 
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2.1. A mudança, o conhecimento e a aprendizagem organizacional 
 
Pensar a mudança, no Espaço Europeu de Ensino Superior, participar na mudança, promover 
a mudança, reflectir sobre os impactes e o sentido da mudança é obrigação de todo o docente 
universitário onde quer que desempenhe a sua actividade.  
 
Mas no contexto do presente trabalho, a reflexão sobre mudança torna-se central, 
nomeadamente no seu relacionamento com a aprendizagem organizacional. 
 
Hedberg (1981), sugere que o conceito de mudança significa um simples comportamento de 
ajustamento defensivo a um estímulo, nomeadamente a uma mudança no ambiente interno ou 
externo da organização, enquanto o de aprendizagem organizacional envolve a compreensão 
das razões inerentes àquelas mudanças ambientais, para além da resposta comportamental. 
Contudo, o autor enfatiza que nem todas as formas de aprendizagem requerem compreensão, 
admitindo que a simples adaptação, sem a compreensão das relações causais inerentes, pode 
fazer parte de um tipo de aprendizagem, ou melhor, pode constituir um nível elementar de 
aprendizagem. (Parente, 2006: 89,90).  
 
Assim, num processo de aprendizagem estabelecem-se associações cognitivas entre 
acontecimentos e acções passados, presentes e futuros e avalia-se a eficácia destes 
encadeamentos associativos na produção de novos saberes, na adopção ou melhoria de 
novas técnicas e na gestão de novas atitudes.  
 
Ou seja, conforme afirma a mesma autora, ainda que se defenda uma concepção de mudança,  
(…) enquanto processo contínuo e progressivo, nem sempre desencadeado de forma 
intencional e estratégica, nem sempre concretizado num estado final representativo de um 
ponto de chegada (…) determina que as modalidades de implementação adoptadas se 
configurem como um parâmetro central de análise. (…) a forma como se gerem as mudanças 
influencia, de maneira decisiva, as suas consequências em termos da possibilidade, ou não, 
de serem acompanhadas por processos de aprendizagem mais ou menos alargados (…) para 
os indivíduos, para os grupos ou equipas e para as organizações no seu todo. 
 
As modalidades de implementação das mudanças (…) condicionam a apropriação que os 
sujeitos fazem do processo nos seus vários momentos, vertentes e no seu conjunto, 
assumindo esta apropriação configurações diferenciadas entre empresas. 
 
Por seu turno, os sujeitos envolvidos no processo de mudança e aqueles sobre os quais as 
mesmas incidem adoptam-no e interiorizam-no segundo uma racionalidade própria, 
desenvolvendo, face ao mesmo, comportamentos mais ou menos favoráveis, isto é, de adesão 
ou resistência. (Parente, 2006: 92). 
 
E acrescenta a autora que uma estratégia antropocêntrica, que se pauta pelo envolvimento 
dos trabalhadores, tem maior probabilidade de desencadear uma apropriação intensa da 
mudança e de resultar num processo de aprendizagem; a adaptação será, por sua vez, a 
configuração assumida no caso da opção por uma estratégia tecnocêntrica, que tenderá a 
promover uma apropriação superficial das alterações, consequência, nomeadamente, de uma 
imposição das mesmas. (Parente, 2006: 92). E refere que nem sempre tal acontece, 
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nomeadamente em ambientes com conteúdos de trabalho empobrecedores, mas não é este, 
manifestamente, o nosso universo de estudo. 
 
Ou seja, segundo esta autora os  processos de aprendizagem, durante a mudança, 
encontram-se condicionados pelo carácter tendencialmente antropocêntrico ou tecnocêntrico 
assumido pela combinação de um conjunto de factores mais latos que, na nossa perspectiva, 
resultam de variáveis organizacionais — particularmente, a organização e o conteúdo da 
actividade de trabalho — e de variáveis gestionárias — práticas de gestão dos recursos 
humanos (RH) e de gestão directa (Parente, 2006: 93). 
 
De facto, desde os finais do século XX que se pode dizer que a aposta nos processos de 
mudança torna-os quase omnipresentes, frequentemente contínuos, nas organizações, 
inseridas em ambientes onde imperam a instabilidade, a incerteza e a variabilidade da 
concorrência numa economia mundial globalizada e face à qual essas mesmas organizações  
têm de se posicionar e, actuando, responder ou, eventualmente, antecipar as transformações 
em curso. 
 
Ora, sendo a aprendizagem um processo cumulativo e construtivo de evolução do 
conhecimento, com memorização dos efeitos das experiências passadas (Lopes, 1998: 1) ela 
remete para o desenvolvimento cognitivo e comportamental do sujeito. Mas nem sempre a 
mudança constitui uma oportunidade de aprendizagem ou resulta num processo de 
aprendizagem, nomeadamente em ambientes com conteúdos de trabalho empobrecedores, 
mas não é este, manifestamente, o nosso universo de estudo.) 
 
Segundo Parente (2006: 95) a aprendizagem refere-se a um processo de endogeneização das 
mudanças pelos sujeitos, resultando na introdução de alterações necessariamente ao nível 
cognitivo e, eventualmente, ao nível comportamental, o que não significa que se concretize 
apenas no domínio individual (…) A aprendizagem individual é então condição necessária, 
ainda que não suficiente, para a aprendizagem colectiva e organizacional. Estes dois últimos 
níveis de aprendizagem implicam que os saberes sejam transferidos, partilhados e 
generalizados, para além dos sujeitos individuais, a outros colectivos de trabalho, 
designadamente a grupos ou equipas (aprendizagem colectiva), ou a toda a empresa. 
 
A tendência actual para a valorização do trabalho em grupo e de projecto, aconselhada, pelo 
menos, desde os anos 30 do século XX, nomeadamente pela escola das relações humanas e 
pelo Tavistock Institute, resulta da experiência comprovada acerca do trabalho colectivo como 
um meio de transformação conjunta dos indivíduos, dos colectivos e das organizações 
finalizado na melhoria da eficácia organizacional (Parente, 2006: 95). 
 
Mas não são apenas os processos de mudança estratégica que potenciam processos de 
aprendizagem. Segundo Lopes (1998: 16), a aprendizagem na actividade de trabalho depende 
fundamentalmente da natureza e da complexidade dos problemas que o trabalhador tem de 
enfrentar no seu desempenho laboral. De acordo com esta concepção, a aprendizagem 
assume um carácter eminentemente informal, afastado de qualquer decisão de formação 
explícita e formal. (Parente, 2006: 95). 
 
A partir de estudos que abrangeram centenas de gestores,  Argyris e Schon (1978; 1996) 
comprovaram que cada indivíduo ou organização tem dois tipos de teoria da acção - as teorias 
oficiais ou teorias expostas e as teorias-em-uso. De facto, as organizações, tal como os 
indivíduos, têm um funcionamento racional e estrategicamente orientado por normas, crenças 
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e valores, que estão presentes nas suas teorias da acção. Ao nível dos indivíduos, as teorias 
oficiais estão patentes na forma como afirmam actuar face a uma determinada situação e as 
teorias-em-uso referem-se à teoria que os indivíduos accionam na realidade ao praticar certa 
acção. Esta pode ou não ser compatível com a teoria oficial, não tendo os sujeitos, 
frequentemente, consciência da incompatibilidade entre elas. Ao nível organizacional, as 
teorias oficiais remetem para tudo o que é assumido de forma explícita pelas empresas, 
nomeadamente, as normas que regulam o desempenho, as estratégias desenvolvidas com 
objectivos de concretização dessas normas e os pressupostos que orientam as estratégias e 
normas. As teorias-em-uso reportam-se aos fundamentos dos comportamentos quotidianos 
das empresas, assumindo, frequentemente, um carácter tácito. 
 
Segundo os autores, a aprendizagem organizacional desenvolve-se, fundamentalmente, em 
dois ciclos:  
 

o Caso os trabalhadores se relacionem com as mudanças nos meios externo e 
interno da organização, detectando erros e corrigindo pontualmente os seus 
comportamentos, mas não questionando as características centrais da teoria-
em-uso organizacional, estamos perante  um ciclo de single loop learning: 
adaptativa, correctiva ou incremental, baseada numa retroacção única e linear.  

o A double loop learning, é considerada num nível de aprendizagem superior, na 
medida em que implica a alteração das normas e dos pressupostos 
organizacionais, permitindo em simultâneo a correcção dos erros e uma 
intervenção sobre as causas que os originaram, como resultado de uma 
avaliação dos valores e directrizes da organização. Define novas prioridades e 
normas ou reestrutura as existentes, reformulando a teoria oficial. Deste modo, 
os valores propícios a este tipo de aprendizagem tem por base a possibilidade 
quer de se dispor de informações válidas para se fazerem escolhas informadas, 
quer de se controlar a aplicação destas escolhas de modo a poder corrigir os 
erros (Argyris, 1998). 

 

 

A proposta de Argyris e Schon inclui um terceiro ciclo de aprendizagem transversal, no qual os 
sujeitos aprendem ao reflectir sobre os contextos prévios da aprendizagem, ao identificar quais 
as situações facilitadoras e inibidoras do processo, ao questionar as experiências passadas da 
organização e ao inventar novas estratégias, inserindo os resultados da aprendizagem no 
acervo de aquisições individuais e públicas (Argyris e Schon, 1978).  
 
Neste ciclo, os processos de aprendizagem relacionam-se directamente com os conteúdos da 
aprendizagem e com os seus resultados e justificam a permanência ou alteração de quadros 
de referência que orientam as acções individuais e as práticas organizacionais. 
 
Mas a mudança pode implicar apenas uma simples adaptação individual, uma mera alteração 
comportamental que não origina qualquer tipo de desenvolvimento cognitivo da parte dos 
sujeitos, podendo mesmo traduzir-se numa deterioração dos saberes, que Argyris e Schon 
(1978; 1996) denominam de entropia organizacional. 
 
Aliás, o conceito de Hedberg (1981: 18), de desaprendizagem como um processo através do 
qual os sujeitos se desfazem dos saberes detidos, rompem com eles e abrem caminho para 
novas respostas e novos saberes traduz a face optimista daquela realidade.   
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Os conceitos de aprendizagem organizacional e de organização aprendente são retomados 
por Magalhães (2005b: 20) que refere, precisamente, que o conceito de organização 
aprendente constitui uma das propostas mais atraentes apresentadas aos gestores e aos 
pensadores organizacionais, na última década. (…) Como é do conhecimento de qualquer 
gestor, as organizações adquirem vida própria e são apenas parcialmente controláveis através 
dos sistemas de gestão tradicionais. (…) a organização aprende, transforma-se ou estagna, 
não só através das escolhas planeadas do seu gestor mas, sobretudo, através das 
consequências emergentes das pressões da envolvente externa e da acção colectiva dos seus 
colaboradores. 
 
Criticando as aplicações conceptuais dos sistemas abertos integrados e autorregulados à 
modelação do comportamento organizacional, este autor admite que com alguns ajustamentos 
conceptuais importantes é possível  aplicar a teoria da autopoiese dos sistemas biológicos aos 
sistemas sociais e às organizações. Esta aplicação é de extrema importância dado que pode 
oferecer toda uma nova gama de explicações e interpretações para fenómenos ainda pouco 
conhecidos (…) como é o caso do fenómeno do conhecimento organizacional. (Magalhães, 
2005b: 58)  
 
Com efeito, segundo releva, este novo paradigma permite interpretar as organizações como 
redes semi-fechadas de interacções recorrentes, responsáveis por comportamentos sociais 
complexos, autónomos e auto-referenciais. Esta nova sustentação epistemológica mostra a 
forma como as organizações adquirem (ou não) as suas capacidades (i. é conhecimento) para 
geração e manutenção da ordem, do crescimento e da renovação. Mostra também, de uma  
forma muito clara, as razões por detrás da incapacidade natural das organizações para 
mudarem e para se auto-reformarem.  (Magalhães, 2005b: 86). 
 
Assim, o conhecimento organizacional desenvolve-se através do relacionamento entre os seus 
membros, enquanto inseridos naquela rede.   
 
No que se refere às relações entre o conhecimento individual e colectivo, a proposta-chave da 
teoria de Nonaka & Takeuchi (1995) é a de que os processos interactivos de conversão do 
conhecimento, entre tácito e explícito (socialização, exteriorização, interiorização e 
combinação), são os processos nucleares na criação do conhecimento e envolvem a 
participação humana em quatro níveis: o indivíduo, o grupo, a organização e o nível inter-
organizações. 
 
Assume-se que o conhecimento tácito individual é amplificado ao longo dos quatro modos de 
conversão do conhecimento até ser cristalizado nos níveis ontológicos mais elevados 
(organizacional ou inter-organizacional) e que os movimentos entre as modalidades da 
conversão do conhecimento são caracterizados por quatro processos: diálogo, networking, 
aprender-fazendo e construção de um campo ou de um clima (field building). (Magalhães, 
2005b: 75). 
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Figura 2.1-1 Modelo baseado no ciclo de conversão do conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1995) 

 
 
Os quatro tipos de conversão e os quatro processos estão intimamente ligados. A 
exteriorização é provocada através do diálogo ou da reflexão colectiva. A combinação é 
provocada pelo networking do conhecimento criado ou existente nas diferentes partes da 
organização. A acção ou o aprender-fazendo são os factores-chave da interiorização. 
Finalmente, a socialização começa com a construção de um campo de interacção que facilita a 
partilha das experiências e dos modelos mentais dos membros. A criação de conhecimento 
organizacional, que resulta do funcionamento deste sistema dinâmico, é definida como o 
processo que amplifica organizacionalmente o conhecimento criado por indivíduos e o 
cristaliza como parte da rede do conhecimento da organização” (Nonaka & Takeuchi, 1995). 
(Magalhães, 2005b: 76). 
 
Compreende-se assim quanto a criação e manutenção de um campo de interacção é crucial 
para a criação e difusão do conhecimento: segundo esta teoria, os sistemas de conhecimento 
organizacional só podem funcionar se existir um contexto facilitador, um tempo e um espaço 
específicos que incluam o espaço-tempo das relações interpessoais. O conhecimento criado 
entre indivíduos tem de ser partilhado, recriado e amplificado através de interacções com 
outros. 
 
O conceito de clima organizacional - percepção partilhada e duradoura, criada no seio de um 
grupo, sobre os atributos essenciais de uma dada organização – assume também que a sua 
função primordial é a de orientar o comportamento individual conformando-o com as 
exigências organizacionais, reforçando o semi-fechamento da organização. 
 
Balanceando as perspectivas de gestão mais significativas – o que representa a gestão 
segundo o Velho e o Novo Paradigma - propõe Magalhães (2005b: 123) a sua perspectiva 
sobre o conceito de ACÇÃO. Inspirado nos escritos de Engestrom (1991) e Blackler (1993), 
propomos o seguinte: 
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(1) As pessoas não se limitam a pensar, as pessoas agem sobre o mundo e fazem-no de 
forma colectiva. Acção e actividade têm as suas origens na interacção do foro individual com o 
foro social e são, portanto, conceitos centrais na teoria organizacional. 
 
(2) Acção e actividade nas organizações são mediadas por vários tipos de mecanismos, tais 
como a linguagem, as emoções, as regras sociais ou os procedimentos organizacionais, que 
têm a capacidade de transformar os relacionamentos entre indivíduos e entre grupos. 
 
(3) Acção e actividade são fruto de aprendizagem, através da participação activa. Os recém-
chegados aprendem participando no sistemas de actividades do grupo, interpretando as 
práticas antigas e criando práticas novas. 
 
(4) A acção e as actividades estão localizadas historicamente e evoluem ao longo do tempo. 
 
(5) Os sistemas de actividades são caracterizados por incoerência, inconsistência, conflitos e 
dilemas, que se transformam em importantes oportunidades de aprendizagem, individual e 
colectiva. 

 
Quanto à gestão estratégica, isto é, à forma como se interligam os  valores e os 
relacionamentos com a missão, a visão, os processos ou as competências, afirma Magalhães 
(2005b: 110, 123) ser o modelo dialéctico de acção-contexto, sugerido pela teoria de 
estruturação de Giddens (1984), pela teoria da cognição actuada de (enacted cognition) de 
Maturana e Varela (1980; 1987/1992) e pelos escritos de Weick sobre sensemaking o modelo 
mais coerente. E reforça:  
 

 
Este modelo [dialéctico de acção-contexto] permite compreender a forma como, 
ao implementar a estratégia, a gestão alimenta e desenvolve simultaneamente o 
conhecimento organizacional, através de mecanismos de constituição de 
culturas e contextos. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 

2.2. A melhoria contínua de processos pedagógicos 

2.2.1. O Modelo Europeu de Gestão da Qualidade 
 
Assumida, no sub-capítulo precedente, a indissociável inter-relação entre mudança, 
conhecimento e aprendizagem organizacional, constatou-se ser a acção organizacional (que 
pressupõe as inter-acções individuais) o catalizador da produção de novo conhecimento. 
Referiram-se também algumas características dos sistemas de actividades, como incoerência, 
inconsistência, conflitos e dilemas, que se transformam em importantes oportunidades de 
aprendizagem, individual e colectiva.    
 
E evidenciou-se a forma como as organizações adquirem (ou não) as suas capacidades 
(conhecimento) para geração e manutenção da ordem, do crescimento e da renovação: 
através das inter-acções recorrentes no seio das redes semi-fechadas que as constituem.  
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Adoptando a definição híbrida de estratégia proposta por Magalhães (2005b: 110) como sendo 
um padrão coerente de acção que intervem, de forma consciente, na evolução permanente da 
organização (Van der Heijden, 1996:274), destinado à criação de situações onde possam ser 
criadas e sustentadas rendas económicas relativamente aos recursos utilizados (Rumelt in 
Mintzberg & Quinn, 1991:16) conseguidas através de uma definição da posição (competitiva) 
da empresa, de decisões relativamente à escolha de opções e da criação de interligações 
entre actividades (Porter, 1996:77), compreende-se bem ser uma preocupação permanente da 
gestão a busca de mecanismos que promovam uma melhor consonância entre a estratégia 
ideada e a acção concretizada. 
 
Preocupação que transcende os gestores enquanto indivíduos e se propaga nas redes, mais 
ou menos vastas, em que estes e as suas organizações se integram e competem. A 
autoavaliação e a heteroavaliação – geradoras de conhecimento - surgem como resposta a 
esta preocupação.   
 

 
Assim, no contexto das organizações universitárias, o principal objectivo da 
definição e implementação de procedimentos sistemáticos de autoavaliação, é a 
criação de mecanismos de diagnóstico e melhoria contínua que 
simultaneamente contribuam para o aumento da qualidade global do seu 
desempenho e conduzam à facilitação de futuros processos de acreditação, 
onde a heteroavaliação tem o seu papel mais relevante.   
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Esta perspectiva está patente na definição de autoavaliação da Fundação Europeia para a 
Gestão da Qualidade (EFQM) como exame global, sistemático e regular das actividades e 
resultados de uma organização comparados com um modelo de excelência (EFQM, 2003a: 9).  
 
Pelo que, da inserção das universidades portuguesas no Espaço Europeu de Educação 
Superior, com as suas crescentes exigências de comparabilidade com padrões internacionais 
de qualidade, decorre a indispensabilidade de adopção de um modelo de autoavaliação 
coerente com os modelos adoptados nesse mesmo espaço. O Modelo de Excelência da 
EFQM é o modelo adoptado naquele espaço.  
 
Parte-se então de um referencial de excelência (o modelo de excelência), que se apresenta 
em três níveis articulados: Conceitos, Acções e Benefícios. 
 
Os Conceitos Fundamentais da Excelência sustentam o Modelo de Excelência da EFQM e são 
aplicáveis a qualquer organização independentemente do sector, indústria ou dimensão. 
(EFQM, 2004: 4) (…)  

A definição dos conceitos é apresentada de seguida:  

Orientação para os Resultados  

Excelência é alcançar resultados que encantam todos os stakeholders da 
organização.  
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Focalização no Cliente  

Excelência é criar valor sustentável para o cliente.  

Liderança e Constância de Propósitos  

Excelência é liderança visionária e inspiradora, indissociada de uma constância 
de propósitos.  

Gestão por Processos e por Factos  

Excelência é gerir a organização através de um conjunto de sistemas, 
processos e factos interdependentes e interrelacionados.  

Desenvolvimento e Envolvimento de Pessoas  

Excelência é maximizar a contribuição dos colaboradores através do seu 
desenvolvimento e envolvimento.  

Aprendizagem, Inovação e Melhoria Contínuas  

Excelência é desafiar o status quo e efectuar a mudança, utilizando a 
aprendizagem para desencadear a inovação e oportunidades de melhoria.  

Desenvolvimento de Parcerias  

Excelência é desenvolver e manter parcerias com valor acrescentado.  

Responsabilidade Social Corporativa  

Excelência é exceder o enquadramento legal mínimo no qual a organização 
opera e empreender esforços para compreender e responder às expectativas 
dos stakeholders na sociedade. 

 
Para cada um destes conceitos são identificadas, também, as linhas de acção que os 
operacionalizam tendo em vista atingir os benefícios esperados, igualmente pré-identificados 
no modelo.  
 

O Modelo de Excelência da EFQM é uma ferramenta não prescritiva baseada em 9 critérios. 
Cinco são Meios e quatro são Resultados. Os critérios Meios abrangem aquilo que uma 
organização faz, a forma como realiza as suas actividades-chave. Os critérios Resultados 
abrangem o que a organização alcança. Os Resultados são causados pelos Meios, e os Meios 
são melhorados utilizando o feedback dos Resultados. (EFQM, 2004: 5) 

 
Os métodos usados na avaliação da situação da organização com vista a uma certificação do 
seu nível de Commitment to Excellence passam por uma fase de autoavaliação orientada - 
podendo usar-se ou não a ferramenta de autoavaliação proposta pela EFQM, desde que nessa 
autoavaliação se sigam os 9 critérios do Modelo de Excelência EFQM e seja possível a 
identificação de pontos fortes e fracos e a proposta de áreas de melhoria, incluindo a definição 
de critérios e o estabelecimento de prioridades e planeamento das acções de melhoria –  
seguida de uma fase de heteroavaliação. Para candidatura à certificação exige-se a prova de 
que foi realizado com sucesso um plano de acção para 3 melhorias. 
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Nesta segunda fase parte-se do plano de melhorias elaborado na primeira fase e devidamente 
monitorizado. É então realizada uma visita ao local (6 a 9 meses após a realização do plano de 
melhorias) e é verificado o sucesso efectivamente alcançado.    
 
A assumpção da designação de teoria para um conjunto de hipóteses coerentemente 
interligadas, através de princípios unificadores, que tem por finalidade descrever, explicar, 
elucidar, interpretar um conjunto vasto de fenómenos observáveis ou unificar um dado domínio 
do conhecimento, permite afirmar, conforme o faz a EFQM, que o Modelo de Excelência da 
EFQM ou EFQM/BEM (Business Excelence Model) não é uma teoria mas uma metodologia 
colaborativa de avaliação e certificação das organizações.  
 
No cerne desta metodologia inclui-se o método RADAR cujos constituintes são os Resultados, 
a Abordagem, o Desdobramento, a Avaliação e a Revisão. 
 
Conforme se explicita no Método, esta lógica estabelece que uma organização necessita de:  

 

o Determinar os Resultados que espera alcançar como parte integrante do 
processo de desenvolvimento da política e estratégia. Estes resultados 
abrangem o desempenho da organização, tanto financeiro como operacional, e 
a percepção dos seus stakeholders.  

o Planear e desenvolver um conjunto integrado de Abordagens sólidas para 
alcançar os resultados requeridos, tanto no presente como no futuro.  

o Desdobrar as abordagens de uma forma sistemática garantindo a sua 
implementação total.  

o Avaliar e Rever as abordagens adoptadas, através da monitorização e análise 
dos resultados alcançados e das actividades de aprendizagem realizadas. 
Finalmente, identificar, prioritizar, planear e implementar melhorias onde 
necessário. (EFQM, 2004: 6) 

 

 
Esta metodologia está claramente alinhada com as actuais teorias da gestão 
pela qualidade total, visando a excelência, suportada nos novos paradigmas da 
acção-contexto, descritos no sub-capítulo precedente.  
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Na Figura 2.1.1-1 sintetiza-se o Modelo Europeu de Gestão da Qualidade, proposto pela 
EFQM, atrás descrito e indica-se a ponderação relativa de cada critério para efeitos da 
avaliação de candidaturas ao Prémio Europeu da Qualidade. 
 
Faz-se notar desde já que, quer nos trabalhos antecedentes, conducentes à Dissertação para 
obtenção do Diploma de Estudos Avançados de 3º Ciclo (Ventura, 2007b) quer no presente 
trabalho se assumiu o Modelo Europeu de Gestão da Qualidade, proposto pela EFQM (Figura 
2.1.1-1), como modelo enquadratório da autoavaliação a prosseguir, tendo-se em devida conta 
os seus três eixos:  
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o Estruturação da recolha e tratamento sistemático de factos e dados 
registados (evidências) 

o Elaboração de diagnósticos estruturados e comparativos, permitindo 
evidenciar as forças e fraquezas da organização e os progressos 
alcançados, e identificação das propostas de melhoria consonantes e 
orientadas para a prossecução das políticas, estratégias e objectivos da 
organização 

o Envolvimento global da organização no processo de autoavaliação, através 
de mecanismos de comunicação, participação e validação de resultados, 
garantindo efectivas condições para a implementação das mesmas 
melhorias. 

 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Cabe ainda aqui referir como, no mesmo Modelo, se desdobram os critérios-chave para o 
trabalho a prosseguir:  
 

Pessoas  
 
Os recursos humanos são planeados geridos e melhorados 
Os conhecimentos e competências das pessoas são identificados, 
desenvolvidos e sustentados 
As pessoas são envolvidas e responsabilizadas 
As pessoas e a organização dialogam 
As pessoas são reconhecidas, recompensadas e assistidas 
 
Processos  
 
Os processos são sistematicamente concebidos e geridos 
Os processos são melhorados, como necessário, através da inovação, de forma 
a satisfazer completamente e gerar valor acrescentado para os clientes e outros 
stakeholders 
Os produtos e serviços são concebidos e desenvolvidos com base nas 
necessidades e expectativas dos clientes  
Os produtos e serviços são produzidos, entregues e assistidos 
As pessoas são reconhecidas, recompensadas e assistidas 
As relações com os clientes são geridas e valorizadas 
 
Resultados-chave  
 
Resultados-chave de desempenho 
Indicadores-chave de desempenho 
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A adopção do Modelo Europeu de Gestão da Qualidade desenvolve a capacidade de 
autorregulação da organização, integrando a autoavaliação no processo de melhoria contínua, 
mas reforça igualmente a comparabilidade e a transparência nos processos de gestão. 
 

Segundo tal Modelo, aplicado ao Espaço Europeu de Educação Superior e, em particular às 
universidades, avaliam-se: 

o Política e Estratégia – a Universidade cumpre a sua missão, orientada pela sua 
visão e valores, através de uma estratégia apoiada pelas políticas, planos, 
objectivos e processos? 

o Pessoas – a Universidade gere, desenvolve e potencia os seus recursos 
humanos, com o objectivo de suportar a sua política e estratégia de melhoria 
contínua? 

o Alianças e recursos – a Universidade planifica e gere os seus recursos internos 
e as relações externas, com o objectivo de suportar a sua política e estratégia 
de melhoria contínua? 

o Liderança – a Universidade conta com o compromisso visível da Direcção, da 
Reitoria e dos Órgãos Académicos para a prossecução de valores da 
qualidade? 

o Processos – a Universidade desempenha a sua gestão orientada aos processos 
e à sua melhoria, a fim de gerar valor e satisfazer todos os implicados? 

Liderança 
10% 

Pessoas 
9% 

Políticas e 
Estratégia 8% 

Alianças e 
Recursos 

9% 

Processos 
14% 

Resultados 
nas Pessoas 

9% 

Resultados 
nos Clientes 

20% 

Resultados 
na Sociedade 

6% 

Resultados 
Chave 
15% 

Agentes facilitadores Resultados 

Inovação e Aprendizagem 

Figura 2.2.1–1. O Modelo Europeu de Gestão da Qualidade  

Missão, 
Visão, 
Valores 

Planos, 
Objectivos 
e Metas 

Gestão de 
processos, 
inovação e 
melhoria 

Eficácia, 
rentabilidade e 
competitividade 
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o Resultado para os clientes – a Universidade avalia o grau de satisfação dos 
distintos públicos ou clientes, medido através da recolha de indicadores internos 
e opiniões? 

o Resultado para o pessoal – a Universidade avalia o grau de satisfação dos 
docentes e trabalhadores, medido através da recolha de indicadores internos e 
opiniões? 

o Resultado para a sociedade – a Universidade avalia o grau de satisfação das 
necessidades e expectativas à escala local, nacional e internacional, medido 
através da recolha de indicadores internos e opiniões? 

o Resultados chave – a Universidade avalia o grau de alcance das metas 
previstas? 

 
Aliás, são de ter especialmente em conta as recentes recomendações da OECD (2008) quanto 
à avaliação da qualidade: “dar o destaque aos resultados dos alunos”. 
  
E não é demais insistir, como aliás, se verifica na Figura 2.1.1-1, que, segundo este modelo, 
uma organização se comporta como um sistema: tudo está relacionado e tudo depende de 
tudo e, em última instância, da política da organização e da liderança. Os resultados 
dependem de uma cadeia de indutores que há que conhecer e sobre os quais há que actuar. 
EFQM (2003b: 57).  E que o elemento que falta (…) o que une os agentes e os resultados são 
os processos. Estes processos devem estar relacionados com a política e a estratégia da 
organização, devem ser medidos e melhorados, e devem proporcionar, em última instância, os 
resultados desejados. EFQM (2003b: 57). 
 
Para a aplicação eficaz deste modelo, é indispensável a criação de uma Comissão de 
Autoavaliação – constituída para o efeito -  à qual cabe realizar um conjunto de tarefas de 
recolha e tratamento de dados, de redacção do relatório de autoavaliação e, também, de 
dinamização da participação da comunidade educativa no processo de autoavaliação. 
 
É no entanto de ter em conta que a amplitude e complexidade das mudanças externas e do 
quadro de referência europeu para a implementação do Processo de Bolonha, conjugada com 
a obsolescência acelerada das tecnologias de informação de suporte à gestão implica, em 
muitos casos, que a implementação da gestão da qualidade não baste e seja, de facto, 
necessária uma reformulação global da arquitectura e estilo de gestão da organização, 
orientando-a para os processos e suportada por tecnologias, conforme se refere no ponto 
seguinte.  
 
Ora quando se refere a amplitude e complexidade das mudanças externas há que lembrar a  
clara e forte articulação entre os Processos de Ingresso e de Integração e o Processo de 
Progressão e Avaliação dos alunos, que determinam que quaisquer impactes externos num 
deles se reflitam fortemente nos outros. 
 
Já se referiu a alteração profunda que ocorreu no processo de Ingresso e que foi objecto dos 
trabalhos antecedentes, conducentes à Dissertação para obtenção do Diploma de Estudos 
Avançados de 3º Ciclo (Ventura, 2007b). 
 
Mas mais: no que se refere ao Processo de Progressão e Avaliação, grandes mudanças 
ocorreram, na medida em que se transitou de um modelo de ensino/aprendizagem baseado na 
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transmissão e reprodução de conhecimentos e técnicas para um modelo de 
ensino/aprendizagem orientado para a aquisição de competências e se definiram as 
competências genéricas que é necessário obter em cada grau do ensino superior.  
 
Assim, o grau de licenciado é conferido aos que demonstrem: 
 

a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão numa área de formação a um 
nível que: 

i) Sustentando-se nos conhecimentos de nível secundário, os desenvolva e 
aprofunde; 
ii) Se apoie em materiais de ensino de nível avançado e lhes corresponda; 
iii) Em alguns dos domínios dessa área, se situe ao nível dos conhecimentos de 
ponta da mesma; 

b) Saber aplicar os conhecimentos e a capacidade de compreensão adquiridos, de forma a 
evidenciarem uma abordagem profissional ao trabalho desenvolvido na sua área 
vocacional; 
c) Capacidade de resolução de problemas no âmbito da sua área de formação e de 
construção e fundamentação da sua própria argumentação; 
d) Capacidade de recolher, seleccionar e interpretar a informação relevante, 
particularmente na sua área de formação, que os habilite a fundamentarem as soluções 
que preconizam e os juízos que emitem, incluindo na análise os aspectos sociais, 
científicos e éticos relevantes; 
e) Competências que lhes permitam comunicar informação, ideias, problemas e soluções, 
tanto a públicos constituídos por especialistas como por não especialistas; 
f) Competências de aprendizagem que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida 
com elevado grau de autonomia (MCTES, 2006b: Cap. II artº 5). 
 

E, considerando-se “Unidade Curricular” a unidade de ensino com objectivos de formação 
próprios que é objecto de inscrição administrativa e de avaliação traduzida numa classificação 
final e, por “Plano de Estudos de um Curso”, o conjunto organizado de Unidades Curriculares 
em que um estudante deve obter aprovação para a obtenção de um determinado grau 
académico (ou para reunião de uma parte das condições para obtenção de um determinado 
grau académico ou ainda a conclusão de um curso não conferente de grau) naturalmente que 
são as Unidades Curriculares que, no seu conjunto, devem garantir ao aluno a possibilidade de 
aquisição do perfil de competências genéricas e específicas assumidas como objectivo no 
Curso que frequenta.  
 

 
Assim, para além da coerência global do Plano de Estudos, há que garantir que 
os processos de docência e de avaliação das Unidades Curriculares são 
efectivamente articulados, de forma a assegurarem a resultante de aquisições 
proposta. E, por outro lado, que, nomeadamente no 1º ano, essa resultante é 
igualmente positiva ainda que um dado grupo de alunos, à entrada, não possa  
sustentar-se nos conhecimentos de nível secundário que não possue ou não é 
capaz de mobilizar de imediato. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
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Estas considerações permitem uma melhor concretização de como definir alguns dos 
indicadores de desempenho para avaliar os resultados-chave em termos de eficácia educativa, 
de que se ocupará a metodologia de autoavaliação colaborativa da flexibilidade a gizar.  
 
Com efeito e como referem Estrela e Simão (2003: 108, 111) citando De La Orden (1993), o 
conceito de qualidade do ensino [é] ambíguo e equívoco e, em geral, apenas é inferido a partir 
do tipo de informação que é recolhida (…) por exemplo, 100% de aprovações denota um 
ensino eficaz ou um ensino pouco exigente e selectivo? e continuam, os modelos subjacentes 
à avaliação da qualidade decorrem aparentemente de uma construção dedutiva a partir das 
grandes missões da universidade, não remetendo claramente para sistemas de referência 
decorrentes da investigação sobre o ensino e sobre a eficácia docente, situando-se portanto 
numa fase incipiente no que se refere a uma teoria e prática de referencialização. (…) na 
opinião de  De La Orden (1993) torna-se necessário ultrapassar a procura de indicadores de 
eficiência e eficácia e ascender a níveis mais elevados de abstracção que permitam definir a 
qualidade da universidade por um conjunto de relações de coerência entre os componentes de 
um modelo sistémico de universidade.  
  
 
2.2.2. A melhoria contínua, a gestão por processos de negócio e o Método 
LEARN 
 
 
A Gestão por Processos de Negócio, BPM (Business Process Management), é apresentada, 
por vários autores, como uma abordagem integradora de várias metodologias cujo objectivo 
claro é garantir o alinhamento estratégico de todos os processos da organização. 
 
O Método Learn – desenvolvido por Jorge S. Coelho – segundo o seu autor um dos métodos 
que auxilia a implementação de abordagens BPM centradas em arquitecturas de processos 
(Coelho 2005: 152, 153), adopta uma abordagem estratégica e integrada às organizações, 
proporcionando as condições para uma eficaz implementação da estratégia e garantindo um 
adequado alinhamento estratégico dos sistemas de informação. O método introduz alguns 
novos conceitos como Terapia Organizacional e Objectos de Negócio numa perspectiva de 
BPM.  
 
O objectivo não é melhorar os processos em si mesmos com a ajuda ou não dos sistemas de 
informação. O método pretende implementar um novo modelo de gestão que assegure um 
melhor desempenho numa perspectiva de learning organization. Os sistemas de informação 
devem contribuir de forma continuada para o sucesso das organizações, pelo que a 
abordagem aos sistemas de informação de uma organização não pode ser um somatório de 
projectos, mas uma prática contínua no tempo. (Coelho, 2005: 153) 
 
Deste método relevam-se quatro dos eixos diferenciadores: 
 

o Focalização na estratégia e na organização como um todo (cada novo projecto 
deve ter um conjunto de objectivos que contribuam para a prossecução da 
estratégia da organização, mas, para que essa convergência seja assegurada, 
é necessário verificar a articulação desses objectivos com os processos sobre 
os quais incidem e avaliar se esses processos trarão consequências benéficas, 
novas, acrescentando valor, que incide no cumprimento da estratégia…)  
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o Adopção de uma abordagem de terapia organizacional (o mais forte bloqueio à 
implementação da estratégia de uma organização passa pelas pessoas e pela 
sua incompreensão ou resistência à mudança. O método desenvolve uma visão 
única da organização por todos os colaboradores, para garantir uma 
comunicação mais eficaz e um processo de decisão convergente. Esta visão 
única resulta do exercício de concepção da arquitectura de processos com base 
em sessões interactivas, onde se reflecte conjuntamente a estratégia da 
empresa. O resultado principal destas sessões não é a arquitectura de 
processos em si, mas o consenso gerado sobre uma única visão da 
organização e da estratégia (Coelho, 2005: 154) 

o Gestão de conhecimento (o conhecimento tácito é transferido nas sessões 
colaborativas e o conhecimento explícito é registado no repositório gerado e 
actualizado, em tempo real, nessas sessões, ficando disponível para toda a 
organização)  

o Modelação da arquitectura empresarial centrada nos processos de forma 
sistémica e orientada a objectos (esta arquitectura serve de base à construção 
de consensos estratégicos, ao desdobramento de objectivos pelos diversos 
níveis decisionais, de forma colaborativa e identificando responsabilidades, à 
definição de prioridades e ao alinhamento estratégico dos sistemas de 
informação). 

 
Do Método Learn, com o qual, por iniciativa e sob proposta da autora, foi abordada, em 
2004/05, a clarificação da estratégia da Universidade Moderna de Lisboa adoptou-se, quer nos 
trabalhos antecedentes, conducentes à Dissertação para obtenção do Diploma de Estudos 
Avançados de 3º Ciclo (Ventura, 2007b), quer no presente trabalho, o conceito de “objecto de 
negócio” para suporte da definição de processos.  
 
 

 
Assim, considera-se, no presente trabalho, que um processo é uma capacidade 
da organização para responder a um estímulo interno ou externo, que está 
associada ao ciclo de vida de um objecto de negócio. A designação objecto de 
negócio implica aqui a conotação com objecto informacional, que acompanha e 
viabiliza a negociação de alterações de estado.  
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Um objecto de negócio é uma entidade que guarda a informação necessária para responder a 
um estímulo, recebendo o seu nome. Ou seja, no caso da apresentação de um candidato para 
se inscrever nas provas de capacidade de acesso ao ensino superior para maiores de 23 anos, 
quando a secretaria recebe a inscrição, recebe um estímulo cuja designação será “Inscrição 
nas provas de capacidade para maiores de 23 anos”. Inicia-se então um processo designado 
“Inscrição de candidato” que constitui a capacidade da universidade para responder àquele 
estímulo. Toda a informação gerada para responder ao estímulo será guardada num objecto 
de negócio designado por “Candidatura de cliente”. 
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O processo fica definido em termos do objecto de negócio, sendo o seu início e fim 
estabelecidos em função do estado inicial e final do objecto. Os estados intermédios definem 
as actividades. Estas mais não são que conjuntos de tarefas que monitorizam pontos de 
controlo do processo - representados pelos estados do objecto - e as responsabilidades, 
atribuídas às pessoas, ficam claramente articuladas com estados de objectos. Por exemplo, no 
Processo de Ingresso uma actividade pode ser “Acolhimento inicial” que inclui as tarefas de 
“Pré-inscrição” e “Entrevista de pré-selecção”.  Com efeito, controlar se quem é aconselhado a 
inscrever-se de facto se inscreve nas provas e se quem é aconselhado a não se inscrever o 
não faz é importante, quer para dimensionamento das actividades seguintes quer, 
nomeadamente, para reajustamento das actividades e tarefas anteriores (tipo de entrevista e 
informação prestada).  
 
A comunicação entre processos é assegurada, assim, com base nos objectos e mudanças de 
estado associadas, conferindo o carácter transaccional – sistémico – a esta abordagem. 
 
De acordo com o Método Learn, consideram-se “Objectivos” como orientações a seguir, por 
exemplo “garantir o crescimento significativo do número de alunos”, “Indicadores” como sendo 
as variáveis (complexas) que permitem medir e monitorar os Objectivos, por exemplo 
“Proporção de alunos cujo acesso se fez pela via do Decreto-Lei 64/2006” ou “Proporção de 
alunos que transitam de ano” e “Metas” como sendo os valores a atingir pelos Indicadores num 
dado período, por exemplo “300 alunos inscritos no 1º ano” ou “60% de sucesso global dos 
alunos no 1º ano de cada Licenciatura”.  
 
Numa instituição organizada por Projectos e com a gestão orientada a Processos a avaliação e 
consequente melhoria contínua passam integralmente pela avaliação dos processos, em 
particular dos processos de mais alta prioridade.  
 
Outro conceito importante é o de terapia organizacional: com base em sessões interactivas, 
onde se reflecte conjuntamente sobre a estratégia da instituição e sobre a forma de melhor a 
por em prática, produz-se colectivamente uma visão única da mesma, resultante do exercício 
de concepção da arquitectura de processos.  
 
Durante as sessões torna-se difícil a cada participante defender os seus interesses individuais, 
ou do seu departamento, uma vez que a discussão é centrada na estratégia, não tendo 
presente os departamentos, as pessoas que asseguram as actividades, nem a forma como as 
realizam. Isto é, não se parte do “AS IS”. 

Em muitos casos os participantes consideram os resultados lógicos, mas sentem dificuldade 
em os aceitar de imediato, pois interiormente há situações defendidas habitualmente que 
agora são postas em causa. Ao mesmo tempo não conseguem discordar. É este desconforto 
interno que me leva a designar esta aproximação por terapia organizacional. (Coelho, 2005: 
155) 

Verifica-se assim a consonância do método quer com o modelo de gestão estratégica da 
acção-contexto tal como proposto por (Magalhães, 2005b) quer com a metodologia de 
avaliação e certificação proposta pela EFQM (EFQM/BEM). 

Finalmente, a geração directa de um repositório único de informação durante as sessões 
interactivas e a capacidade da sua actualização ser feita (de forma colaborativa) pelos próprios 
autores da informação é outro dos factores a relevar. 
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As opções por uma abordagem do tipo terapia organizacional e pela criação de 
um repositório único de informação durante as sessões interactivas, foram 
relevantes na elaboração da metodologia de autoavaliação colaborativa da 
flexibilidade que constitui o objectivo central desta fase da investigação. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
 
 
2.2.3. Avaliação da Flexibilidade na Educação Superior 
 
 
A criação do Espaço Europeu de Educação Superior pretende constituir-se como um esteio 
facilitador da maior mobilidade dos cidadãos, aumentando as perspectivas de empregabilidade 
para os activos, de adaptabilidade, de inovação e competitividade para as organizações e para 
os países. 
 
Para tal adoptaram-se princípios comuns de organização e funcionamento que aumentassem 
a compatibilidade e comparabilidade entre os sistemas nacionais no quadro europeu e que 
alargassem o acesso dos cidadãos a esses mesmos sistemas. 
 
Este alargamento parece exigir uma adequada flexibilidade nos modelos pedagógicos e de 
gestão das instituições. Mas será, indiscutivelmente, assim? Que flexibilidade e para quê? 
 
Para elucidação da primeira questão colocada começa-se por analisar a concepção de cultura 
viva (Morgan,1997). De facto, o comportamento emergente e a auto-organização são duas 
características dos sistemas complexos adaptativos, os quais se revelam particularmente úteis 
para compreender o nível extra-subjectivo, conceptual ou cultural da organização. (…) este 
nível é explicado como um conjunto de processos geradores que ligam duas realidades: uma 
realidade implicada (isto é, escondida) e uma outra explicada (isto é, exposta) (…), que é uma 
abstracção, verificável e analisável da primeira. (…) (Magalhães, 2005b: 77). 
 
Uma cultura é, segundo esta escola cognitiva, um sistema de conhecimento ou de normas 
para compreender, acreditar, avaliar e agir. A cultura é a forma como as coisas que povoam a 
mente das pessoas lhes permite perceber, relacionar e interpretar o mundo à sua volta. (…) 
consiste em tudo aquilo que os membros da sociedade têm de saber ou acreditar de forma a 
agirem de forma aceitável na sociedade onde se inserem. Como um produto da aprendizagem 
humana, a cultura consiste na maneira como as pessoas organizam a sua experiência do 
mundo real a fim de lhe conferirem uma estrutura como um mundo de fenómenos e de formas 
(Allaire e Firsirotu, 1984: 219).   
 
Segundo a teoria semiótica de Fiol (1991) “As Palavras são os símbolos que se combinam, no 
sentido de produzir uma forma de significado na linguagem. As regras gramaticais compõem o 
sistema que regula as combinações das palavras por forma a que haja criação de significado, 
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mas sem que exista uma relação estrita, um-a-um, entre as palavras e o sistema gramatical. 
(…)  o que vai ajudar a atribuir um significado exacto à utilização de uma palavra é o quadro de 
referência comum detido pelos interlocutores. Este quadro de referência encontra-se nos actos 
de linguagem, a camada intermédia do modelo. Os actos de linguagem implicam contextos, os 
quais assentam no sistema geral de regras gramaticais e conferem um significado preciso às 
palavras individuais. Todo o sistema está em constante evolução, com as regras gramaticais a 
mudarem em consequência de novos significados e com as palavras novas a serem 
introduzidas, em consequência da mudanças de contexto.  
 
(…) Os três componentes da linguagem incluem um conjunto de regras não observáveis 
(Pressupostos Básicos), que constituem a Língua ou a Cultura e um conjunto de expressões 
observáveis (Artefactos), sob a forma de Palavras ou Comportamentos. A novidade trazida 
pelo modelo de Fiol é a camada intermédia, na qual é introduzido um mecanismo que 
estabelece a ligação entre o nível não observável e o observável. Assim, os Actos de 
Linguagem servem para contextualizar as palavras e para fazer a ligação com o sistema de 
regras. Nenhum dos componentes pode ser compreendido sem os outros. As regras 
gramaticais são o resultado de formas padronizadas que vão sendo assumidas pelos actos de 
linguagem ao longo do tempo e estes, por sua vez, são o resultado do uso repetido e 
padronizado das palavras” (Magalhães, 2005a: 80). 
 

 
A flexibilidade é assim a capacidade de variação dos actos de linguagem 
criando a inovação contextual necessária à compreensão das novas palavras e 
comportamentos para interlocutores com quadros de referência contextual à 
partida diversificados.   
  

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
As sociedades globalizadas e o relacionamento em rede vieram recolocar com maior acuidade 
a questão da flexibilidade: na educação e na formação profissional, na negociação, no 
emprego, na segurança, na diplomacia…  
 
Cloonan (2004) afirma que a discussão sobre a flexibilidade na Educação Superior se 
aproxima dos debates que acompanharam o desenvolvimento da flexibilidade no mercado de 
trabalho, nos anos 80. E cita, a propósito, Morgan-Klein e Gray (2000: 47) segundo os quais o 
termo flexibilidade é usado como meio para justificar certo tipo de mudanças, enfatizando a 
oportunidade e inevitabilidade dessas mudanças e Edwards e Nicol (2000: 131) que sugerem 
que o impacte da flexibilidade na Educação Superior é duplo, na medida em que, tendo esta 
de servir uma economia flexível tem de ser, ela própria, também mais flexível.  
 
Por outro lado, invoca Schuller et al. (1999: 86, 87), dizendo que há uma diferença significativa 
entre as políticas seguidas na Educação Superior e nos níveis abaixo, na medida em que 
naquela se segue uma política de integração flexível (estendendo a oferta existente a novos 
públicos), enquanto nos níveis abaixo se segue uma política de diferenciação flexível 
envolvendo uma maior reorientação da oferta para responder à procura por novos públicos. 
Pelo que defendem que a Educação Superior se comporta como mais inflexível. 
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Conclui que, embora com um leque de variabilidade grande no que se refere aos conceitos e 
práticas flexíveis admitidas, é consensual a afirmação de que a igualdade e equidade no 
acesso é mais eficazmente garantida por curricula e organizações flexíveis mas que, quando 
se discutem leis, regulamentos ou políticas para a Educação Superior, no Reino Unido, o 
modelo em que se pensa, e que suporta as propostas e decisões, é o do aluno em full time, 
recém chegado do ensino secundário. É este tipo de aluno que constitui o core business das 
universidades, ficando outros tipos de alunos na periferia.  
 
E acrescenta que, embora para muitas instituições de Educação Superior a flexibilidade tenha 
sido admitida por imperativos de sobrevivência económica, não o sendo por razões 
pedagógicas, esta situação pode tornar-se grave para o futuro da sociedade britânica pois 
inevitavelmente se colocará a questão sobre quem ganha realmente com a flexibilidade (?) e, 
quem perde, neste processo (?). 
 
Aliás afirma que, tal como se pode dizer que existe grande variabilidade de conceitos e 
práticas de flexibilidade na Educação Superior também existe grande variabilidade de práticas 
de inflexibilidade e boas razões para as defender. E propõe como mais saudável uma atitude 
ambivalente, que pondere os benefícios e riscos da flexibilidade sem a considerar panaceia 
para todos os males da Educação Superior. 
 
 

 
Ou seja, avaliar a flexibilidade da resposta a novos públicos pode ser 
imperativo, tanto mais quanto é importante determinar se uma maior ou menor 
flexibilidade servirão mais adequadamente os requisitos de qualidade total. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 

 
Já Schellekens e Van Merrienboer (2003: 282) admitem que as abordagens que se propõem 
aumentar a flexibilidade na educação mostraram, segundo Johnston (1999), ser estratégias 
eficazes para o alargamento do acesso, para a promoção de maior igualdade de 
oportunidades e para a remoção de barreiras entre aprendizagem, trabalho e lazer. E 
consideram, assim, que a avaliação da flexibilidade se torna fulcral para qualquer organização 
ou país que pretenda atingir estes objectivos. Aliás afirmam que a flexibilidade é assumida 
como desideratum na Dinamarca e propõem e aplicam uma abordagem construtivista do 
constructo flexibilidade para avaliação da mesma, num estudo sobre os programas de 
Business Administration nas Escolas de Educação Superior. 
 
Para cada programa constroem indicadores que medem a flexibilidade operacional e 
condicional (10 perguntas por tema – cada resposta que contribui positivamente para a 
flexibilidade adiciona 1). O nível de flexibilidade operacional é a média dos níveis observados 
em Curriculum e Actividades; o nível de flexibilidade condicional é a média dos níveis 
observados em Facilidades e Ambiente. A diferença entre estes dois níveis (flexibilidade 
condicional menos flexibilidade operacional) mede o grau de discrepância. 
 
Os resultados deste estudo mostram, segundo os autores, que os programas analisados estão 
organizados de forma bastante rígida, o que, de facto restringe a flexibilidade. E defendem que 
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é necessária uma abordagem conjugando a investigação operacional e a tecnologia educativa 
para uma mais equilibrada e eficaz alocação de pessoal e meios aos processos educativos, 
garantindo maior flexibilidade em simultâneo com a manutenção de alto nível de eficácia e 
eficiência.   
 

Flexibilidade subjectiva 

Flexibilidade Operational (objectiva) Flexibilidade Conditional (objectiva) 

Curriculo Actividades Facilidades Ambiente 

Tempo Lectivo Orientação das Unidades 
Curriculares 

Instalações Nº de alunos 

Plano de Estudo Interacção professor-
aluno 

Salas de estudo Nº de professores 

Cargas horárias Aulas Bibliotecas  Programas de 
Cooperação 

Unidade de estudo Actividades colaborativas Materiais de estudo Cooperação 
Externa 

Processos de apoio Disponibilidade de salas Software  Actividades extra-
escolares 

Grupo-alvo Horários E-learning Serviços 
Externos 

Diferenciação Programática Acessos e Transportes Acesso à Internet Objectivos 

Candidatura e Selecção Alojamento Salas de 
computadores e TICs 

Conceitos 

Equivalências Períodos de estudo   

Agrupamentos e Transferências. 

Adaptações nos programas e opções. 

Início e fim de um programa. 

Modos de Participação. 

Duração média de uma licenciatura. 

Trabalhadores-estudantes. 

   

   
Quadro 2.2.3-1. Flexibilidade: constructos e tópicos 

 
Villar e Alegre (2004: 63) defendem que a aprendizagem flexível e aberta tem de associar-se 
de modo iniludível com o conceito de aprendizagem baseada no trabalho, que se constitui 
como o paradigma educativo deste século porque reflecte uma aprendizagem no tempo 
presente, quando é necessária e para o que é necessária. E acrescentam: Esta aprendizagem 
requer um modelo flexível de formação que permita o acesso a variados materiais integrados, 
a bancos de informação, canais de comunicação, de tal maneira que um aprendiz tenha na 
sua mesa ferramentas e alternativas entre as quais possa seleccionar as adequadas às suas 
necessidades. Aliás, como confirmam os autores, esta ideia de flexibilidade foi reconhecida 
pela Comissão da Comunidade Europeia através da Directiva Geral XIII. 
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As dimensões em análise na avaliação da flexibilidade de um Programa 
Formativo são, para estes autores: o perfil dos alunos, as tarefas, os métodos 
didácticos, o tempo e o apoio. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Com efeito, reconhecem que os perfis dos alunos que actualmente entram na universidade são 
bastante diversificados e que, oriundos de classes sociais e ambientes culturais diversos, a 
universidade constitui, para muitos deles, a primeira oportunidade de confronto com 
perspectivas, valores e visões da sociedade bastante diferentes das suas. Assim, um Plano de 
Estudos deve, na sua aplicação, proporcionar a tais perfis, tão diversos, também diversificadas 
formas de abordagem, garantindo uma progressão segura, no respeito, tolerância e fruição dos 
valores da diferença. 
 

 
Por outro lado, dado que um dos vectores de diferenciação significativa é a 
idade, associada à situação perante o trabalho, há que considerar a 
necessidade de adopção de métodos de ensino/aprendizagem adequados a 
estudantes adultos e que contemplem as necessidades e disponibilidades da 
sua vida profissional – os métodos activos são particularmente adequados para 
este segmento da população estudantil. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
E estes métodos têm imediatas implicações no leque de tarefas a proporcionar aos alunos 
como base de aprendizagem: a proposta de tarefas abertas permite que, partindo de um 
conjunto de documentos temáticos, que apresentam e fundamentam conceitos, princípios e 
procedimentos, sejam formuladas perguntas de onde decorrem possíveis tarefas das quais 
cada aluno selecciona aquela que melhor o implica e a qual executará.  
 

 
Da execução de tarefas abertas, da avaliação e feedback do professor (ou dos 
pares, nas propostas de aprendizagem colaborativa) e da reflexão pessoal 
sobre o processo decorre o diferencial de aprendizagem. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
O tempo é outra das vertentes importantes na avaliação da flexibilidade: até onde vai a 
oportunidade dada ao estudante para escolher o início de uma Unidade Curricular, o tempo de 
estudo que lhe dedica, as datas de exame? Igualmente o é o apoio prestado ao aluno: apoio 
da universidade, dos professores, dos serviços, … apoio que, segundo Villar e Alegre, 
transcende a resolução de problemas imediatos e bem delimitados como é o caso, no que se 
refere ao “professor-mentor (conselheiro ou guia)”, da ajuda que presta ao aluno, com o 
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adequado feedback sobre os trabalhos e percursos seguidos e o estímulo de motivação para 
prosseguir a aprendizagem.  
 
Esta abordagem da flexibilidade remete de novo para o conceito de contexto ou o de clima 
organizacional. 
  
O conceito de clima [organizacional] é explicado como uma percepção partilhada e duradoura, 
criada no seio de um grupo, sobre os atributos essenciais de um sistema organizacional, 
sendo que a sua primeira primeira função é a de orientar o comportamento individual para o 
tipo de comportamento ditado pelas exigências organizacionais.  (…) é um fenómeno 
intersubjectivo, cuja construção começa com presença de várias circunstâncias ambientais 
(externas, tais como a força dos sindicatos ou internas, tais como o estilo de liderança), as 
quais são as fontes das mensagens ou sinais transmitidos ou comunicados aos membros da 
organização, de forma explicita, implicita, inconsciente ou subliminar.  
 
A essência do clima organizacional são, pois, os referidos sinais (mensagens e 
metamensagens), que têm a capacidade de reflectir e transmitir características organizacionais 
concretas, tais como o grau de autonomia, o tipo de estrutura, a utilização de recompensas ou 
o nível de consideração e apoio entre chefes e subordinados ou entre os colaboradores, entre 
si. A formação do clima evolui do nível individual para o nível organizacional, através dos 
estágios da interacção dentro da organização. Quando os indivíduos interagem um-a-um, 
forma-se um clima interpessoal ou diádico; quando as pessoas interagem em grupos, formam-
se climas localizados ou de grupo. O mesmo se passa ao nível organizacional, quando a 
interacção ocorre no nível supra-grupal. (Magalhães, 2005a: 251) 
 
Aliás, a descrição das organizações como conjuntos de climas organizacionais socialmente 
construídos de Weick (1995) é, a este propósito, bastante interessante. O autor destaca duas 
camadas de sensemaking que correspondem a duas camadas de actividade organizacional: a 
intersubjectiva e a subjectiva genérica. 
 

 
[As organizações são] estruturas sociais que combinam a intersubjectividade de 
interpretações mutuamente reforçadoras, com a subjectividade genérica de 
rotinas institucionalizadas e o movimento, para a frente e para trás, entre estas 
duas formas, através da comunicação permanente. As tensões entre a inovação 
da intersubjectividade e o controlo da subjectividade genérica animam o 
movimento e a comunicação (Weick, 1995:170). (…) 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Uma comunicação interpessoal e frequente sobre o trabalho reforça os significados partilhados 
(através de interpretações mutuamente reforçadoras), tornando os participantes mais 
mutuamente dependentes e as suas actividades mais mutuamente previsíveis, aumentanto, 
assim, quer a intersubjectividade quer a subjectividade genérica. De acordo com Weick, as 
organizações são formas sociais adaptáveis animadas pelo movimento e pela comunicação 
Como formas intersubjectivas, criam, preservam e executam as inovações que surgem 
constantemente das interacções pessoais. Como formas de subjectividade genérica, as 
organizações exercem controlo sobre as energias geradas por tais inovações. Existe, pois, 
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uma tensão entre as duas formas de subjectividade, inerente à tentativa de reconciliar a 
inovação concedida pela intersubjectividade e o controlo exercido pela subjectividade genérica.  
 
No topo da pirâmide, existe uma terceira camada também referida no trabalho de Weick: o 
nível extra-subjectivo. É o nível de realidade simbólica, que podemos associar à cultura ou ao 
âmbito institucional.” (Magalhães, 2005a: 82) 
 

 
É neste sentido que se pode dizer que as avaliações formativas e o feedback 
dado pelos professores ou pelos pares (em modelos de ensino/aprendizagem 
colaborativa) são imprescindíveis como veículos das interpretações 
mutuamente reforçadoras. A sua frequência é então um elemento a ponderar. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 

 
 

Por outro lado,  
 
 
As avaliações sumativas, como rotinas institucionalizadas, garantem, face 
àquelas, a tensão adequada no binómio inovação/controlo propícios ao 
desenvolvimento e sedimentação da aprendizagem quer individual quer 
organizacional com impacte na realidade simbólica – o reforço do perfil 
institucional e social da organização educativa. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
 
Schneider, B. (1990: 386) sugere que o clima deve ser analisado sob uma perspectiva 
estratégica e não sob uma perspectiva global e explicita: A utilidade do conceito de clima é que 
o mesmo assume que existirão numerosas rotinas e recompensas para serem avaliadas, dado 
que é a percepção de múltiplas rotinas e recompensas que serve de comunicação do 
significado sobre aquilo que é importante no local de trabalho. 
 
 
 
2.2.4. Inovação didáctica na Educação Superior 
 
 
Assume-se que, no contexto de mudança acelerada que a implementação do Processo de 
Bolonha desencadeou, ensinar públicos adultos, experientes mas com lacunas nos 
conhecimentos previamente adquiridos ou mobilizáveis a curto prazo, exige, da parte dos 
professores, uma escolha flexível de métodos pedagógicos e abertura à inovação. Queremos 
ensinar bem. Alunos diferentes… Queremos que os alunos aprendam… Como melhorar? 
Inovando?  
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Então há que clarificar, desde logo, o conceito de inovação. 

 

O Manual de Oslo, integra o conjunto de documentos conhecidos como Frascati Family, 
constituindo-se como o principal documento de referência internacional desenvolvido 
conjuntamente pela EUROSTAT e pela OCDE, para a recolha e análise de dados relativos às 
actividades de inovação. 

  

O objectivo fundamental da sua publicação é o de fornecer linhas de orientação conceptual e 
metodológica para a construção de indicadores de inovação, fiáveis e comparáveis, nos países 
da OCDE. 

 

Na 3ª edição do Manual de Oslo (OCDE/FINEP, 2007), apresenta-se como conceito de 
inovação: 
 

 
Inovação é a implementação de uma nova ou significativamente melhorada 
solução para a empresa, novo produto, processo, método organizacional ou de 
marketing, com o objectivo de reforçar a sua posição competitiva, aumentar o 
desempenho, ou o conhecimento.  
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
 
Distinguem-se, nesta definição, quatro tipos diferentes de inovação. 

Inovação do produto – Introdução no mercado de novos ou significativamente 
melhorados, produtos ou serviços. Inclui alterações significativas nas suas 
especificações técnicas, componentes, materiais, software incorporado, 
interface com o utilizador ou outras características funcionais; 

Inovação de processo – Implementação de novos ou significativamente 
melhorados, processos de fabrico, logística e distribuição; 

Inovação organizacional – Implementação de novos métodos organizacionais 
na prática do negócio, organização do trabalho e /ou relações externas; 

Inovação de Marketing – Implementação de novos métodos de marketing, 
envolvendo melhorias significativas no design do produto ou embalagem, preço, 
distribuição e promoção. 

O modelo de referência adoptado na NP 4457:2007 sobre sistemas de gestão da IDI (Figura 
2.2.4-1), foi desenvolvido no âmbito da Iniciativa da COTEC “Desenvolvimento Sustentado da 
Inovação Empresarial”. A sua concepção baseia-se no modelo de interacções em cadeia de 
Kline e Rosenberg (chain-linked model) para a economia do conhecimento e integra os 
conceitos da 3ª edição do Manual de Oslo, com particular enfoque no conceito de inovação  
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Figura 2.2.4-1 – Modelo de interacções em cadeia. Um modelo de Inovação para a economia do conhecimento (COTEC, 2007)
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Este modelo pressupõe que a inovação resulta de interacções entre as 
competências e conhecimentos (científicos e tecnológicos, de mercado e 
organizacionais) existentes na organização e as competências e conhecimentos 
externos resultantes da envolvente à organização (sistema de educação e 
formação, sistema científico e tecnológico, fornecedores, clientes, parceiros, …). 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
 
Assim, tal como para a Qualidade se propõe um sistema de melhoria contínua, também este 
modelo, que àquela estreitamente se interliga, propõe uma abordagem à inovação sistemática, 
contínua e sustentada, privilegiando o diálogo, a interacção e aprendizagem e potenciando, 
assim, a sua eficácia. 
 
O sistema de gestão da IDI (Investigação, Desenvolvimento e Inovação) segue uma 
abordagem PDCA – Planear-Executar-Verificar-Actuar, orientando-se para a melhoria contínua 
e estruturando os requisitos pela afinidade com as diferentes fases deste ciclo. A norma NP 
4457:2007 foi alinhada com outras normas ISO do sistema de gestão. 
 
 

Mas, como situar a inovação na docência universitária? 
  

 
Cita-se a propósito o interessante estudo de Magalhães e Stoer (2007) - A Narrativa das 
Narrativas: um estudo das narrativas educacionais dos investigadores/docentes da FPCE/UP . 
realizado no âmbito do Projecto Vivências, Percursos e Produtos  desenvolvido no Centro de 
Investigação e Intervenção Educativa (CIIE) da Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação da Universidade do Porto (FPCE-UP).  
 
Considerando que a narratividade, enquanto dispositivo de epistemologia social, isto é, 
enquanto modo pelo qual os actores conferem sentido às suas acções individuais e grupais, 
parece estar presente de uma forma incontornável nas propostas educativas e, em geral, nas 
conceptualizações sobre educação os autores abordaram com esta metodologia a análise de 
120 textos de docentes/investigadores da FPCE-UP (cada investigador escolheu, no máximo, 
5 dos seus textos que considerou mais significativos) procurando identificar nas narrativas que 
percorrem os textos analisados (…), os seus propósitos, a sua energia motora, e, em última 
análise, a sua base de legitimação social e cognitiva. (Magalhães e Stoer, 2007: 136)   
 
Identificam, como Somers & Gibson (1996) quatro dimensões narrativas – a ontológica 
(histórias que os actores sociais usam para dar sentido à sua actuação quotidiana), a pública 
(ligadas às redes intersubjectivas onde os actores se integram), a conceptual (que inclue os 
conceitos e explicações construídas pelos actores enquanto investigadores sociais) e a 
metanarrativa (que inclue as grandes teorizações para as quais os actores contribuem 
enquanto cientistas sociais). 
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Não se excluindo mutuamente estas dimensões, procuraram os autores em cada texto seguir 
os vectores de sentido que em educação marcam indelevelmente os discursos sobre ela, 
nomeadamente o sujeito da educação, os contextos educativos, as práticas educacionais, a 
delimitação sociológica e as finalidades educacionais. 
 
Dos 120 textos analisados (artigos e comunicações, 90% dos quais já publicados e os 
restantes em publicação) nenhuma das narrativas identificadas assume explicita e 
directamente a narrativa educacional mais presente nos últimos cem anos, a metanarrativa da 
modernidade. (…) [Nesta] o conhecimento era assumido (…) como o meio privilegiado por 
intermédio do qual os indivíduos se reencontrariam consigo próprios, desalojando o 
desconhecido de medos e de superstições por meio da assunção da sua cidadania. 
Desenhou-se assim na articulação da metanarrativa moderna, uma função formativa do 
conhecimento que conduzia o indivíduo num processo de desalienação até ao cidadão, função 
essa que caberia sobretudo à educação escolar. (…). Pode defender-se porém, que a 
narrativa educacional da modernidade se encontra presente, de uma forma fragmentada, nas 
diferentes narrativas estudadas. (Magalhães e Stoer, 2007: 142, 143)   
 
Relevam os investigadores, sobre este aspecto, que as práticas de reflexividade dos docentes 
parecem ter-lhes permitido um olhar mais crítico sobre as dificuldades do processo de 
escolarização da educação e de atingimento dos objectivos de libertação e assunção da 
cidadania no contexto da escola de massas. 
 
Por outro lado, das narrativas identificadas apenas duas delas não centram o seu quadro 
conceptual – identificado explicitamente pela bibliografia – no projecto que poderíamos 
designar como desocultação sociológica dos fenómenos de escolarização. As duas excepções 
remetem o seu quadro teórico e respectiva esfera narrativa, num caso para a própria 
metodologia (etnometodologia), noutro para a funcionalidade dos saberes (sustentabilidade, 
ambiente, minha cidade… são as palavras chave).(…) Significativamente, os investigadores 
que analisaram os artigos deste docente/investigador parecem encontrar aí uma ruptura com a 
narrativa educacional moderna. Dizem mesmo que a forma de abordagem destas questões 
(…) parece sugerir a possibilidade de se tratar de uma leitura próxima de uma postura pós-
moderna da problemática em estudo. 
 
(…) No primeiro caso (…) diferentemente da compulsão moral para a acção (e para a acção 
emancipadora, em primeiro lugar) e para a intervenção educativas que parecem caracterizar 
as narrativas educacionais modernas, esta postura, em vez de apresentar uma proposta de 
intervenção sobre o fenómeno em causa, aposta no campo metodológico, proporcionando 
espaços em que os sujeitos possam exprimir as suas racionalidades, as suas subjectividades, 
falando por si e sobre si. (Magalhães e Stoer, 2007: 143, 144)     
 
O fio condutor da quase totalidade dos textos é o desígnio de desocultação sociológica dos 
fenómenos de escolarização e da educação em geral (…) [sendo que] a sociologia inspirada 
em Bourdieu e Bernstein, enquanto crítica do processo de escolarização tal como este se 
desenvolveu nos últimos 150 anos, surge como uma referência incontornável. Porém surge já 
miscigenada com aquela outra sociologia que se encontra sobretudo nos chamados (por 
Bernstein) recontextualizadores dos textos científicos sobre a educação. 
 
(…) Em  termos da relação destes docentes/investigadores com os alicerces da narrativa 
educacional da modernidade, parecem resultar consensuais da sua análise as seguintes 
asserções: 
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o Não se pode ser ingénuo face à educação enquanto fenómeno social pois 
aprendemos com a sociologia (sobretudo) que a educação pode não ser 
emancipadora; 

o Mas o projecto educacional da modernidade pode ser recuperado através de 
uma redimensionação das suas potencialidades; 

o Se não é possível defender a grande narrativa educacional da modernidade tout 
court, é possível trabalhar com o mesmo propósito a partir dos seus fragmentos: 
o sujeito da educação (o professor como intelectual, a educação centrada na 
criança, etc), os contextos educativos (estudos da sala de aula, da escola na 
comunidade, etc), e as práticas educacionais revisitadas criticamente (a 
investigação-acção, a análise do currículo, a formação de professores, a 
avaliação, etc). (Magalhães e Stoer, 2007: 150)   

 
Cruzando as diferentes dimensões e vectores de análise os autores concluem que as 
produções dos docentes/investigadores da FPCE-UP não anunciam o fim das narrativas 
educacionais (…) mas, antes, parecem tentar salvá-las entre o pragmatismo filosófico e 
político (…) e o optimismo crítico (…) redimensionando a sua capacidade de acção, através da 
consideração dos contextos (…) e das instituições. 
 
Por outro lado estamos longe de uma narrativa unificada (…) isto é, de uma visão pedagógica, 
científica, filosófica homogénea sobre as questões educacionais. (Magalhães e Stoer, 2007: 
152)   
 
Desta revisitação das práticas educacionais, nomeadamente recontextualizando as práticas de 
outros, adicionando, afinando ou reconvertendo instrumentos, tratam inúmeras intervenções 
em congressos e publicações, prova e incentivo à inovação educativa.    
 
Relembre-se, no entanto, que o modelo de referência sobre sistemas de gestão da IDI 
pressupõe que a inovação resulta de interacções entre as competências e conhecimentos 
(científicos e tecnológicos, de mercado e organizacionais) existentes na organização e as 
competências e conhecimentos externos resultantes da envolvente à organização. Mas a 
implementação da inovação sustentada tem de ser suportada na organização e práticas 
existentes, permitindo o salto (incremental ou radical) para as novas práticas.  Assim, tendo 
em conta o actual  contexto da UML, seleccionaram-se algumas práticas inovadoras, 
descritas, fundamentadas e avaliadas na literatura científica recente, sustentáveis na UML, 
naquela perspectiva.     
 

 
Da pesquisa realizada foram seleccionados alguns textos significativos pela sua 
potencial proximidade ou relação com práticas discutidas na UML e com o seu 
devir. Mas mais, procuraram-se igualmente pontos de vista sobre a 
exequibilidade de difusão sustentada de práticas inovativas no contexto do 
ensino superior. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
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Bom ensino, flexível, exige tecnologia? 

 
 
A utilização da tecnologia na prática pedagógica da UML é débil… Vamos implementar 
extensivamente as TICs, já? 
 
 
Carpenter e Tait (2001: 192, 193) abordam especificamente o processo de ensino / 
aprendizagem no estudo realizado na Queensland University of Technology (QUT), referindo 
que, nesta universidade como em muitas outras (e citam Joughin (1995: 7)  a propósito da 
Griffith University e da  University of South Australia), não só um bom professor é 
necessariamente um utilizador proficiente de tecnologias mas também a tecnologia é vista 
como indispensável a uma aprendizagem centrada no aluno.  
 
Aliás, ainda que com a definição Bom ensino é o ensino que ajuda os estudantes a aprender. 
Promove um interesse activo pela matéria, motiva a aprendizagem e o desejo de 
compreender, a independência, a autoconfiança e o esforço sustentado (Griffith Institute for 
Higher Education (1994)), a qual não pressupõe indiscutivelmente o uso da tecnologia, de 
facto, em sucessivos documentos da QUT orientados para a promoção de melhor ensino e 
culminando com o QUT’s Teaching and Learning Plan: 1998–2000 (1998) o que se propõe, 
para responder à diversidade dos alunos, é a promoção de variadas oportunidades de 
aprendizagem e experiências estimulantes, suportadas pelas tecnologias apropriadas.  
 
Ora, concluem criticamente os autores As implicações para o ensino são claras. Um bom 
professor do ensino superior é flexível, facilita a independência do estudante e o controlo da 
própria aprendizagem, encoraja uma participação equitativa, negoceia as matérias a 
aprofundar e oferece um ambiente de aprendizagem interessante e estimulante – tudo através 
do uso proficiente da tecnologia acrescentando  Claro que a exacta natureza da relação entre 
bom ensino e aprendizagem efectiva ainda não fica esclarecida. (…) nada disto implica que o 
bom ensino resulte sempre em aprendizagem de alta qualidade para o estudante. Não há 
relação directa entre o que os professores fazem e o que os estudantes aprendem. (2001: 193)  
 
Relembram ainda que uma compreensão humanista do estudante é o fundamento do 
movimento da educação progressiva: citando Hunter (1994)   É a concepção da pessoa 
enquanto sujeito que se autodesenvolve, que aprende em liberdade e para quem a escola é 
apenas um instrumento de realização pessoal. Carpenter e Tait (2001: 195) 
 
A tónica é, assim, dada sobre os processos e não sobre os conteúdos de aprendizagem: 
segundo este ponto de vista a aprendizagem ocorre num contexto em que o aprendente tem o 
controlo do que tem sentido para ele e o professor assume um papel subsidiário de ajuda ao 
crescimento individual do aluno. 
 
Ora do estudo acima citado, realizado na QUT, verifica-se que: 
 
 

o A filosofia do progressivismo enquanto suporte do bom ensino é dominante 
entre os professores inquiridos e a sua adopção é igualmente distribuída por 
género, idade, nacionalidade, tempo de serviço ou posição dos professores na 
Universidade; 
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o Apesar deste convencimento, na prática, o modelo do ensino progressivo 
parece não ser igualmente adoptado em todas as áreas científicas, aliás com 
mais forte opção por soluções tradicionais não só em Direito como também em 
Educação, por exemplo, e os professores assumem essa desconformidade 
autocriticando-se; 

o Embora o uso de tecnologias educativas seja visto na QUT como “axiomático” 
para o bom ensino, raramente corresponde a um modelo progressivo de ensino. 
Em geral os professores dizem que a tecnologia é indispensável, como recurso 
de apoio (pesquisa e distribuição de material escrito), mas vêem com reservas o 
seu uso na sala de aulas – uma apresentação powerpoint, por exemplo, pode, 
segundo alguns, rigidificar uma lição tornando-a centrada no slideshow e não 
nos alunos.  

 
 

 
E recomendam um maior debate sobre a relação entre bom ensino e tecnologia 
de suporte, no contexto académico. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
 
Também Aiello e Willem (2004: 2) relembram que as instituições universitárias identificaram o 
uso das novas TICs e da Internet como um factor positivo, necessário para a inovação 
universitária tanto para os processos específicos de ensino/aprendizagem como de suporte à 
docência e à investigação (…). Na Universidade de Barcelona, a partir do Gabinete  de 
Avaliação e Inovação Universitária (GAIU), forma promovidos projectos de inovação docente 
relacionados com a incorporação destas novas tecnologías na educação universitária. 
 

 
A autora apresenta o blended learning como uma prática transformadora na 
medida em que organiza a prática pedagógica num novo contexto social: a uma 
nova sociedade em rede, com práticas de leitura/escrita hipertextual (Castells, 
M., 1996, 2000, 2002) é imperioso oferecer um ensino que possa ser legitimado 
por essas novas práticas sociais. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
 Weber, (1983) analisava o modo como a educação e especialmente a universidade, se 
adaptava às formas organizativas da sociedade (também deste ponto de vista se pode tomar a 
análise de Foucault, 1999). Isto significa que o modelo de organização da escola e de 
transferência do conhecimento de um proprietário, o professor, para o receptor, o aluno, estava 
correlacionado com um tipo especial de organização tecnológica da sociedade. A tradicional 
classe expositiva a um grupo de alunos, com o suporte e legitimação de uma comunicação 
baseada na escrita alfabética corresponde a um tipo de organização da sociedade e de uso da 
tecnologia entendida esta como organização da gestão da informação. 
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Assim, acrescenta: Actualmente as tendências de inovação docente, especificamente na 
universidade mas como parte de um processo geral, questionam a educação tradicional não só 
de uma perspectiva virtual vs. presencial como também [da perspectiva] do que é o processo 
de conhecimento. Segundo Harvey e Knight (1996) a tendência geral é passar da atenção ao 
que se ensina para a atenção sobre o que aprende, cujas tendências particulares seriam: 
 

o Do reservado ao aberto  

o Do trabalho individual ao trabalho em rede  

o Do trabalho individual ao trabalho em grupo  

o De uma posição defensiva dos professores a uma [posição] responsável  

o De uma orientação para o produto para uma orientação para a participação  

o De uma posição elitista a uma [posição ] aberta  

o De um critério de qualidade educativa intrínseco a um explícito  

o De prover informação a favorecer uma aprendizagem activa  
 

Este tipo de tendências pedagógicas adaptam-se a um tipo de organização da sociedade, e do 
processo de ensino-aprendizagem, em que a organização e o fluxo da informação se realiza 
de maneira diversificada e transversal. (Aiello e Willem, 2004: 3, 4) 
 
E cita, entre outros, o exemplo de uma escola de dança norueguesa (Morrison et. al., 2002), 
em que os alunos se filmam, em vídeo digital, a si próprios, usando o medialab para aprender 
e corrigir as aprendizagens mas que, a partir desse trabalho, acabam por produzir um filme da 
experiência educativa-artística que é difundido via Internet.  
 
Por outro lado, a autora faz o paralelismo entre o que se passou na educação, com o 
aparecimento do e-learning com o que se passou com a arte, situando a reacção dos 
professores: No auge do e-learning, na década dos noventa, possivelmente teve um carácter 
tecnófilo, carregando na Internet indiscriminadamente cursos, pós-graduações, etc. Muitos 
professores reagiram como tecnófobos, em silêncio talvez porque não era politicamente 
correcto, entrincheirando-se nas suas classes magistrais, na sua transmissão unilateral do 
conhecimento.  
 

 
Mas muitos acreditam que o uso das TICs deve alinhar-se e combinar-se para 
que o processo de ensino/aprendizagem seja uma transformação crítica dos 
estudantes. Isto significa desenvolver as habilidades críticas dos estudantes, 
habilidades de pensar e actuar que transcendam as percepções tidas como 
seguras, preconceitos, etc. (Harvey e Knight, 1996). Então o blended learning 
faria parte de um processo de combinação mais amplo que o de uso ou não das 
TICs. (Aiello e Willem, 2004: 5, 6) 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
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Aprendizagem interdisciplinar? 

A introdução, nos dois últimos anos, de seminários e workshops interdisciplinares – Direito , 
Gestão e Ambiente - na prática pedagógica na UML foi bem aceite, mas a participação neles 
“não conta”, directamente, para a avaliação dos alunos… e não é avaliada como prática 
docente… 
 
Ivanitskaya et al (2002) abordam a aprendizagem interdisciplinar num estudo conduzido na 
Central Michigan University (CMU), em Cursos de Mestrado. 
 
Confrontam o conceito de aprendizagem interdisciplinar de Shafritz, Koeppe, & Soper (1988) 
segundo o qual esta implica o envolvimento de diversas áreas profissionais em geral, mas não 
necessariamente de maneira integrada e o conceito de Rowntree (1982), segundo o qual a 
aprendizagem interdisciplinar é aquela que coloca em presença duas ou mais Unidades 
Curriculares de forma que cada uma interage com as outras e tem algum efeito sobre as suas 
perspectivas (2002: 97) e descrevem métodos de aprendizagem interdisciplinar em que os 
estudantes assistem a debates com diferentes enfoques Disciplinares e procuram balancear 
pontos de vista e verificar sobreposições de peritagem sobre um mesmo tema ou são 
encorajados a abordar certa temática ou problema conjugando vários enfoques Disciplinares. 
 

     
 
E concluem, nomeadamente citando Schommer (1994), que os estudantes 
atingem um nível superior de compreensão sobre fontes, certeza e organização 
do conhecimento, ficam melhor preparados para lidar com o pensamento 
complexo e com lacunas de estrutura. 
  

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Naturalmente que esta abordagem pode ser menos adequada para Unidades Curriculares cujo 
objectivo seja promover o conhecimento em profundidade de uma só área temática, mas, por 
outro lado, facilita o desenvolvimento do pensamento estrutural: o conhecimento declarativo 
(informação factual) e o conhecimento procedimental (informação sobre processos) são a base  
da resolução de problemas ou abordagens passo-a-passo (Anderson, 1982), que, segundo 
estes autores constituem os fundamentos da aquisição do conhecimento estrutural. Ora o 
pensamento estrutural é da máxima importância não só mas também na organização do 
conhecimento interno a uma só Disciplina e no desenvolvimento da aprendizagem em 
profundidade.  
 

 
Para além do desenvolvimento do pensamento estrutural, o reforço do 
pensamento crítico e das capacidades metacognitivas são mais duas das 
aquisições proporcionadas pela aprendizagem interdisciplinar que estes autores 
realçam.  
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
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Nível estrutural Descrição em contexto de aprendizagem interdisciplinar Resultados 

Uni-estrutural 
(uniDisciplinar) 

O aprendente foca-se numa única Disciplina. Conhecimento declarativo e procedimental numa só 
Disciplina. 

Multi-estrutural 
(multiDisciplinar) 

O aprendente adquire conhecimentos em várias Unidades 
Curriculares mas não os integra. 

Conhecimento declarativo e procedimental em várias 
Unidades Curriculares, sobre um mesmo tema. 
Pensamento multidisciplinar. 

Relacional 
(interdisciplinar, 
relacionado com 
um tema ou um 
problema central) 

O aprendente integra conhecimentos de várias Unidades 
Curriculares a propósito de um tema central. 
Desenvolvimento do pensamento crítico no balanço das 
forças e fraquezas das perspectivas uniDisciplinares. 

Conhecimento interdisciplinar (declarativo e 
procedimental); capacidades críticas e metacognitivas. 
Crenças epistemológicas avançadas.  

Extensão 
abstracta 
(interdisciplinar, 
extrapolado a 
outros temas ou 
problemas)  

O aprendente adquire uma estrutura de conhecimentos 
que integra instrumentos interpretativos (metodologias, 
teorias, paradigmas, conceitos,…) de múltiplas Unidades 
Curriculares.  

Usa capacidades metacognitivas para monitorizar e avaliar 
os seus próprios processos de pensamento. Aplica uma 
estrutura interdisciplinar de conhecimentos a novos 
problemas ou temas interdisciplinares.  

Uma estrutura interdisciplinar de conhecimentos bem 
desenvolvida. Pensamento interdisciplinar; 
capacidades críticas e metacognitivas. Crenças 
epistemológicas muito avançadas.  

Transferência do pensamento interdisciplinar. 

 

Quadro 2.2.4-1. Modelo estrutural para a aprendizagem interdisciplinar - Ivanitskaya, L. et al (2002)
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Quanto ao processo de aprendizagem, os autores propõem um modelo construído por 
adaptação da taxonomia SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) de Biggs & 
Collis (1982), que se apresenta no Quadro 2.2.4-1 da página antecedente.   
 
Este tema reveste-se de interesse particular para públicos adultos, ainda que em Cursos de 
Licenciatura – o que justifica a sua inclusão neste capítulo - embora o estudo analisado tenha 
sido desenvolvido sobre Cursos de Mestrado. 

 
Inovação no Método de Estudo de Caso? 

 

A selecção/negociação/análise/solução de casos reais pelos alunos /professores que, num 
mesmo período lectivo, frequentam/leccionam diferentes níveis de um mesmo curso,  
introduzida há vários anos na prática pedagógica na UML é uma mais valia do Curso de 
Arquitectura, não disseminada pelas restantes licenciaturas… 
 
 
Kilbane et al (2004) apresentam um estudo indutivo sobre a aplicação do Método de Caso em 
Tempo Real (Real Time Case Method - RTCM), estudo baseado em observações em quatro 
Escolas Superiores de Gestão nos U.S. e Canadá.  
 
Baseado nos métodos de estudo de casos tradicionais, este método difere pela interacção, 
não diferida mas em tempo real e pela muito maior quantidade e profundidade da informação a 
proporcionar/recolher  e manipular.  
 
Trata-se de designar uma empresa-caso junto da qual os estudantes recolhem informação e 
produzem recomendações de apoio à decisão (uma decisão significativa para a vida da 
empresa) em tempo real. Os materiais informativos são colocados num site, na Web, 
semanalmente, por um relator-de-caso, deslocado na empresa.  
 
Esses materiais são, de facto, a informação (toda a informação disponível e não confidencial) 
mais actualizada da empresa, que varia no tempo, permitindo aos estudantes experimentar 
precisamente o efeito do tempo na preparação e maturação das decisões.  A duração de um 
caso é de 14 semanas a um semestre, permitindo também uma melhor compreensão da 
empresa e das suas características, o que naturalmente influencia o processo de decisão. 
 
A empresa hospedeira ganha, na troca de informação, o acesso a um ponto de vista exterior, 
fundamentado e não vinculativo, sobre a decisão a tomar.  Segundo os autores, da análise 
desenvolvida retiram-se as seguintes conclusões: 
 

 
O Método de Caso em Tempo Real (RCTM) foi implementado com sucesso, 
quer ao nível de graduação quer abaixo, quer em ensino tradicional, presencial, 
quer em ambiente e-learning, com estudantes com diferentes níveis de 
experiência e conhecimentos e por professores com  diferentes estilos e 
experiência e em cursos com diferentes formatos curriculares.  
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
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Os professores ficaram muito satisfeitos com o método, observando que os 
alunos se dedicaram à sua aplicação, se motivaram trabalhando dura e 
persistentemente para cumprir as tarefas e que este método lhes proporcionou 
experiências qualitativamente diferentes das que em geral estão disponíveis em 
livros de texto e na descrição tradicional de casos.  
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
 

E o Ensino por Projecto? 
 

 

A interdisciplinaridade poderia ser praticada na resolução de casos reais… o Projecto Final da 
Licenciatura de Gestão é por vezes partilhado em Equipa, com alunos de Informática de 
Gestão, no âmbito do seu Projecto Final… mas esta situação é pouco encorajada pelos 
professores…  
 
 
Ora, como bem apontam Lourenço et al (2007: 1)  O Tratado de Bolonha confronta todo o 
sistema de Ensino Superior na Europa com um desafio sem precedentes! Trata-se de mudar o 
paradigma que norteou os métodos e processos de ensino durante muitas décadas... A 
aprendizagem tornou-se o foco da actividade de docentes e alunos.. 
 
A equipa de docentes universitários autora desta publicação integra especialistas das áreas de 
Engenharia, Matemática, Educação e Design que iniciaram, em 2003, um processo de 
formação em Ensino por Projecto na Universidade do Minho, orientado por Peter Powell, da 
Universidade de Twente. Concluem deste primeiro ano experimental que a integração dos 
resultados de aprendizagem obtidos nas Unidades Curriculares de Projecto Interdisciplinar 
assume um papel fundamental no processo, pois é a garantia de que a aprendizagem 
específica é alcançada e que os alunos adquirem a capacidade de a aplicar em contextos 
diversos, explorando novas possibilidades. Durante o percurso, a aprendizagem incide 
também sobre as competências horizontais que estruturam o saber ser e estar, o saber 
comunicar e trabalhar em equipa e o saber gerir o tempo e o processo.  
 
Também Bongardt e Ventura (2000: 8, 9) descrevem uma experiência de Ensino por Projecto, 
apontando a sua capacidade de replicação. 

Constatam que tradicionalmente, a política ambiental estatal recorria a mecanismos 
administrativos - do tipo comando e controlo - para combater a poluição, a saber:  
regulamentação, quotas ou imposição de tecnologias. Ultimamente, a política ambiental 
assume uma viragem importante, nomeadamente a da União Europeia, apostando mais na 
prevenção e na correcção dos incentivos do comportamento dos agentes económicos 
(mecanismos de mercado) do que no tratamento dos sintomas e visando melhorar as 
condições-quadro para o mercado funcionar.  
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Outra contribuição do sector privado e da sua boa gestão para a resolução dos problemas 
ambientais pode ser dada, por via comercial, como foi demonstrado pelo Professor Günter 
Faltin da Freie Universität Berlim. Depois de ouvir falar do problema do jacinto de água, uma 
planta que, em muitos países tropicais, abafa rios e lagos - problema que os biólogos tentaram 
combater em vão – decidiu o Professor resolver o problema em conjunto com os seus 
estudantes de Gestão.  

O jacinto de água é uma planta com 98% de água e 2% de uma fibra resistente na sua 
constituição. A ideia encontrada foi a da criação de uma empresa que produz e vende  
mobiliário de jardim, utilizando a fibra da planta depois de seca. Procuraram uma designer 
tailandesa que projectou, para esse fim, vários tipos de mobiliário de fibra. A aplicação 
comercial da fibra assegura ao mesmo tempo a limpeza dos rios e dos lagos e emprega 
habitantes locais que cortam as plantas a partir de barcos. Um solução facilmente replicável, 
cuja viabilidade foi demonstrada na prática.  

A ideia de tratar de problemas ambientais de uma maneira comercial tem potencial também 
em Portugal. A título de exemplo, o jacinto de água é uma praga também em barragens em 
Portugal, bem como a acácia-mimosa, uma árvore de crescimento rápido, no Parque Natural 
Sintra-Cascais. Em ambos os casos, os custos da limpeza são muito altos e suportados por 
entidades públicas. Porque não estudar soluções comerciais para estes problemas?  

 

Equacionar e resolver problemas deste tipo pode ser tarefa de qualquer quadro 
economista, gestor ou ambientalista, recém contratado por uma empresa ou 
autarquia... eventualmente recorrendo à cooperação dentro ou fora da 
instituição.  

Mas porque não aprender, equacionando e resolvendo problemas, em vez de 
aprender (na escola ou no trabalho?) para depois os equacionar e resolver? É 
que, também na aprendizagem, se devem ponderar os custos/benefícios dos 
caminhos escolhidos. Também na Educação há falhas a corrigir, 
nomeadamente decorrentes de não ser tido em conta o mercado de trabalho...  

 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 

E concluem as autoras que, pela sua natureza inter e transdisciplinar e pela sua orientação 
para a resolução de problemas (problem-oriented learning), esta pedagogia presta-se 
particularmente ao desenvolvimento de projectos como o acima referido, integrando matérias 
como a economia do ambiente, o ordenamento do território, a ética e a(s) política(s), por um 
lado; a teoria e as técnicas da gestão – do desenvolvimento de um plano de negócios, da 
concepção e avaliação de projectos de investimento, da logística, à organização da produção, 
distribuição e marketing – por outro; para além, naturalmente, das ferramentas básicas da 
modelação matemática (analítica, probabilística, sistémica,...), da análise inferencial e da 
decisão estatística, indispensáveis em qualquer estudo deste tipo. Mais, integrando a 
assimilação de conhecimentos e técnicas com a mudança de comportamentos e a capacitação 
cooperante, para a acção concreta, lúcida e éticamente responsável, este tipo de ensino 
desenvolve igualmente nos alunos competências-chave indispensáveis na sua vida activa. (…) 
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Perante um Plano Curricular como o das licenciaturas de gestão da Universidade Atlântica – 
Gestão do Ambiente e do Território, Gestão em Saúde, Gestão de Sistemas e Tecnologias de 
Informação, Gestão e Estratégia... – transDisciplinares por natureza, um projecto semelhante 
ao desenvolvido na Freie Universität Berlim – como outros projectos que já realisámos - 
envolveria naturalmente trabalho de (vários) grupos de alunos interessados, permitindo um  
Ensino por Projecto pedagógico-sócio-eco eficiente, isto é, um Ensino em que a palavra 
Qualidade não é vã, mas se aplica segundo os padrões europeus mais elevados.  

 

Difusão da Inovação Didáctica? 

A inovação na prática pedagógica da UML não é disseminada inter-licenciaturas e depara com 
grandes dificuldades mesmo dentro da mesma licenciatura… a sua sustentabilidade depende 
fortemente da manutenção, na instituição, dos seus mentores… 
 
 
No lançamento do Seminário “Inovação em Educação”, promovido pelo Conselho Nacional de 
Educação em 2001 foram apresentadas as ideias seguintes, adaptadas das conclusões da 
“Rotterdam Conference on Schooling for Tomorrow”, (OECD/CERI, 2000: 2,3):  
 
As políticas educativas devem promover ambientes favoráveis à inovação e à disseminação 
das boas práticas. Contudo, para que as soluções imaginativas se traduzam em mudanças 
reais, carecem de ser construídas no terreno, implicam o envolvimento e a iniciativa das 
escolas, enquanto organizações aprendentes, sintonizadas com objectivos claros e ambiciosos 
e com os problemas e necessidades locais. 
 
As práticas de sucesso não podem permanecer como exemplos isolados, devendo antes ser 
partilhadas e disseminadas, reforçando os laços entre as escolas e as comunidades, 
estimulando e desenvolvendo o partenariado e abrindo novas oportunidades de conhecimento 
e aprendizagem. 
  
Além disso, a excelência das inovações locais não pode basear-se unicamente na influência 
pessoal e no carisma dos seus líderes; as práticas de sucesso requerem elevados níveis de 
apoio e adequados mecanismos de auto-regulação e avaliação, por forma a garantir que os 
seus benefícios tenham sustentabilidade no futuro.  
 
As escolas foram instituições da maior importância na transformação das sociedades agrárias 
em industriais, e sê-lo-ão também hoje e amanhã, na passagem às sociedades do 
conhecimento e da aprendizagem, desde que revitalizadas, dinâmicas e inovadoras.  
 
Em Junho de 2000, no I Congreso Internacional Docencia Universitaria e Inovación, 
organizado pela três universidades públicas de Barcelona, o Professor Graham Gibbs, 
investigador da Open University, Inglaterra, reconheceu que se no século XX a competência 
docente era definida quase exclusivamente pela competência no campo científico, as 
mudanças recentes no Ensino Superior e a entrada em funcionamento de sistemas de 
avaliação das escolas e da docência levou ao reconhecimento de que a excelência na 
pesquisa não significa excelência no ensino. O que o levou a concluir sobre a necessidade de 
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uma abordagem específica da formação didáctica do professor universitário. (Pereira et al, 
2000).   
 
O professor Kenneth Zeichner, da Universidade de Wisconsin, USA, defendeu a pertinência da 
investigação/acção no desenvolvimento profissional do professor universitário, realçando a  
importância de uma postura investigativa sobre a própria prática, a partir de grupos de 
discussão de professores. 
 
Potgieter (2004: 4) analisou vários papers apresentados na 2003 conference of the National 
Advisory Committee on Computing Qualifications (NACCQ) in New Zealand ITPs (Institutes of 
Technology and Polytechnics) Sector.Nesta análise identifica um primeiro nível de dificuldade 
na disseminação da inovação: o trabalho individual, independente, isolado, de cada professor 
face à matéria e turma que ensina. Assim recomenda que quando se operam mudanças num 
ambiente educacional há vários pontos chave a ter em conta, o primeiro dos quais é a 
apreciação das interacções entre educadores, da sua capacidade de adaptação à mudança e 
de crescimento profissional  E enfatiza a  necessidade de ser dado tempo para que 
interpretem, compreendam e adoptem medidas de mudança, tanto mais quanto, em geral, o 
total impacte delas só se torna perceptível no decurso da sua implementação. Assim, o 
encorajamento durante todo o processo de mudança e a resposta atempada para minimizar 
resistências é, segundo este autor, essencial. 
 
Aliás, o primeiro passo depende de um auto-exame da prática pedagógica de cada um e de 
um entendimento da oportunidade e exequibilidade de incorporação, em tal prática, da 
inovação proposta. 
 
O autor cita ainda Kenny (2002) que acrescenta aos factores de sucesso em projectos de 
mudança radical em ambientes educativos: o estabelecimento de diferentes equipas de 
implementação, auto-dirigidas, com processos de comunicação abertos, que façam seus estes 
projectos de aprendizagem/acção/investigação e o processo de monitorização e avaliação, que 
garanta a documentação das diversas fases de mudança, o apuramento de resultados, a 
interacção de re-alimentação e a disseminação da aprendizagem na organização.    
 
Mas alerta para o facto de que as responsabilidades que se espera que os órgãos académicos 
e os docentes das equipas de mudança assumam, nestes processos, exigem capacidades que 
raramente estão previstas nos seus perfis profissionais, exemplificando com os Performance 
Criteria para o Principal Academic Staff Member (PASM) onde nota que, em 100 itens, apenas 
14 podem ser identificados como dizendo respeito à mudança e à inovação.  
 
Outro dos resultados apontados foca a mudança e a inovação no ensino de uma Disciplina, 
por parte de diferentes professores. Foi escolhida uma Disciplina de raiz tecnológica na 
medida em que é nesse tipo de Unidades Curriculares que mais ocorrem mudanças. O autor 
refere que em 40% dos papers apresentados o que se refere são alterações de conteúdo, 45% 
alterações nos objectivos de ensino (ligadas com as mudanças tecnológicas) e apenas 15% 
abordam a investigação de novos métodos de ensino e a gestão da educação. 
 
Finalmente observa o perfil profissional dos chefes de departamento nas New Zealand ITPs 
(Institutes of Technology and Polytechnics) e verifica que nos Primary Objectives apontados na 
descrição de funções do Head of Department (HOD)  não há nenhuma referência a actividades 
ou gestão da mudança e da inovação. E reforça que, quer na Job Description, quer nos  
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Performance Indicators ou nos Behavioral Indicators mantém-se uma quase total ausência de 
referências à mudança ou à inovação. (Potgieter, 2004: 3) 
 
Mas a inovação ocorre: o autor assume que a pressão das indústrias e a consequente 
contrapartida na doação ou não dos fundos assume o papel autorregulador que desencadeia a 
mudança ao nível de conteúdos e objectivos, e por isso, naturalmente, menos quanto aos  
métodos pedagógicos. 
 

 
E recomenda  que seria ao chefe de departamento que competiria a promoção 
de um ambiente propício à inovação no seu departamento. E que nos critérios 
de avaliação da docência e da gestão educativa deveria ser dado um muito 
maior peso às capacidades e práticas inovativas desenvolvidas. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Assis e Castanho (2006) analisam a reacção do professor universitário (basileiro) face à 
inovação. 
 
Referem quanto a necessidade de inovar é característica da nossa época e apontam: “o que 
mais nos preocupa é uma terceira possibilidade, muito característica do mundo actual: inovar 
por inovar; numa ânsia descontrolada por obter e apresentar novidades, o homem produz 
conhecimento, muitas vezes encorajado pelas próprias instituições de ensino e pesquisa, sem 
reflectir sobre aquilo que cria. 
 
Rouanet, num manifesto intitulado “Contra o produtivismo em Ciências Humanas”, a respeito 
desta cobrança da produção científica inovadora desenfreada, aponta: Outro ponto a discutir 
da actual política de fomento e avaliação da pesquisa (…) é o produtivismo desenfreado que 
ela exige. Pelo menos em Ciências Humanas, nem sempre a quantidade é indicadora de 
qualidade: com frequência, é o contrário que ocorre. (Assis e Castanho, 2006: 3) 
 
As autoras confrontam ainda, neste artigo, a Lei de Directrizes e Bases da Educação Nacional 
no Brasil, citando as exigências que coloca quanto aos perfis definidos para o Professor no 
Ensino Universitário:  
 

Art. 52 – (...) II – um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação académica de mestrado 
ou doutorado. 
Art. 65 – A formação docente, excepto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no 
mínimo, trezentas horas. 
Art. 66 – A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-
graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 
(...) 
Art. 67 – (...) 
Parágrafo único: A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer 
outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino.” (Assis e 
Castanho, 2006). 

 
E concluem: Analisando os artigos que tratam da formação do professor universitário em geral, 
é possível notar que, na verdade, não tratam desta formação, apenas delimitam alguns 
espaços onde ela pode ocorrer, espaços que, pelo facto de serem de níveis de pós-graduação 
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(stricto e/ou lato sensu) não significam que darão conta de abordar temas pertinentes às 
práticas educativas. Pelo contrário, quando se fala em especialização, mestrado e/ou 
doutorado – mesmo os demais níveis de formação académica acima destes – a tendência é 
especializar-se cada vez mais sobre determinado aspecto (…) Desta forma, acreditar que o 
professor universitário, quando com um curso de pós-graduação em seu curriculum, está de 
antemão habilitado para compreender o sistema educacional, as relações de ensino-
aprendizagem, as características da práxis educativa, as relações professor-aluno-instituição 
de ensino, e tantos outros aspectos que envolvem a educação, é ignorar a realidade. (Assis e 
Castanho, 2006: 6, 7) 
 
Citam a propósito um texto muito claro e pertinente de Anastasiou (2002: 174): No caso da 
profissão universitária, para a maioria dos professores que actuam nas instituições de ensino 
superior, os cursos efectivados na universidade não funcionaram como preparação para a 
docência, com excepção dos professores oriundos da área da Educação ou Licenciaturas que 
tiveram oportunidades de discutir elementos teóricos e práticos relativos à questão do ensino e 
da aprendizagem, porém para outra faixa de idade dos alunos. Poder-se-ia até dizer que, a 
maioria dos que actuam na docência universitária, tornou-se professor da noite para o dia: 
dormiram profissionais e pesquisadores de diferentes áreas e acordaram professores 
(Conforme Selma Pimenta, em palestra proferida aos professores de educação superior da 
Universidade Tiradentes, Aracaju, em Fevereiro de 2002). Por mais excelência que tragam das 
diferentes áreas de actuação não há garantia de que a mesma tenha igual peso na construção 
do significado, dos saberes, das competências, dos compromissos e das habilidades 
referentes à docência. Por maior autonomia que tenham em sua profissão de origem, tomando 
a autonomia como a “capacidade profissional em conceber e implementar novas alternativas, 
diante da crise e dos problemas da sociedade” (Cavallet, 1999), não há garantias de que 
estejam preparados para conceber e implementar alternativas e soluções pedagógicas 
adequadas, diante dos problemas que surgem na aprendizagem de seus alunos, nas salas de 
aula da universidade. 
 
Também no que se refere a Portugal, se é verdade que o exame das funções dos professores, 
no Estatuto da Carreira Docente (ME, 1979) mostra, quanto ao “professor catedrático” a 
necessidade de coordenação da orientação pedagógica e dos programas, do estudo e 
aplicação de métodos de ensino e investigação: 

ARTIGO 5.º 
(Funções dos professores) 

1 - Ao professor catedrático são atribuídas funções de coordenação da orientação pedagógica e 
científica de uma Disciplina, de um grupo de Unidades Curriculares ou de um departamento, 
consoante a estrutura orgânica da respectiva escola, competindo-lhe ainda, designadamente: 
a) Reger Unidades Curriculares dos cursos de licenciatura, Unidades Curriculares em cursos de 
pósgraduação ou dirigir seminários; 
b) Dirigir as respectivas aulas práticas ou teórico-práticas, bem como trabalhos de laboratório ou 
de campo, não lhe sendo, no entanto, normalmente exigido serviço docente em aulas ou 
trabalhos dessa natureza; 
c) Coordenar, com os restantes professores do seu grupo ou departamento, os programas, o 
estudo e aplicação de métodos de ensino e investigação relativos às Unidades Curriculares desse 
grupo ou departamento; 
d) Dirigir e realizar trabalhos de investigação; 
e) Substituir, nas suas faltas ou impedimentos, os restantes professores catedráticos do seu 
grupo 
2 - Ao professor associado é atribuída a função de coadjuvar os professores catedráticos, 
competindo-lhe, além disso, nomeadamente 
a) Reger Unidades Curriculares dos cursos de licenciatura, Unidades Curriculares em cursos de 
pósgraduação, ou dirigir seminários; 
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b) Dirigir as respectivas aulas práticas ou teórico-práticas, bem como trabalhos de laboratório ou 
de campo, e, quando as necessidades de serviço o imponham, reger e acompanhar essas 
actividades; 
c) Orientar e realizar trabalhos de investigação, segundo as linhas gerais previamente 
estabelecidas ao nível da respectiva Disciplina, grupo de Unidades Curriculares ou departamento; 
d) Colaborar com os professores catedráticos do seu grupo na coordenação prevista na alínea d) 
do número anterior. 
3 - Ao professor auxiliar cabe, para além do exercício das atribuições constantes do n.º 1 do artigo 
7.º, reger Unidades Curriculares dos cursos de licenciatura e dos cursos de pós-graduação, 
podendo igualmente ser-lhe distribuído serviço idêntico ao dos professores associados,  caso 
conte cinco anos de efectivo serviço como docente universitário e as condições de serviço o 
permitam 
(…) 

ARTIGO 7.º 
(Funções dos assistentes e assistentes estagiários) 

1 - São atribuições dos assistentes a leccionação de aulas práticas ou teórico-práticas e a 
prestação de serviço em trabalhos de laboratório ou de campo, em Unidades Curriculares dos 
cursos de licenciatura ou de pós-graduação, sob a direcção dos respectivos professores. 
2 - Os assistentes só podem ser incumbidos pelos conselhos científicos da regência de Unidades 
Curriculares dos cursos de licenciatura quando as necessidades de serviço manifesta e 
justificadamente o imponham. 
3 - Aos assistentes estagiários apenas podem ser cometidas a leccionação de aulas práticas ou 
teórico-práticas e a prestação de serviço em trabalhos de laboratório ou de campo em Unidades 
Curriculares dos cursos de licenciatura. 
4 - Os assistentes e assistentes estagiários não podem, sem o seu acordo, ser incumbidos da 
prestação de serviço docente em mais de uma Disciplina simultaneamente nem, salvo a seu 
requerimento, em Disciplina diversa ou não pertencente ao grupo de Unidades Curriculares para 
que foram contratados. 

 
já o exame das condições de recrutamento para o exercício de tais funções mostra que para o 
exercício da actividade docente universitária não se exige qualquer preparação pedagógica (a 
aptidão pedagógica só é exigida aos assistentes em alternativa a não ter grau de mestre ou 
equivalente): (ME, 1979) 

ARTIGO 11.º 
(Recrutamento de professores auxiliares) 

1 - Os professores auxiliares são recrutados de entre: 
a) Assistentes ou assistentes convidados ou professores auxiliares convidados habilitados com o 
grau de doutor ou equivalente; 
b) Outras individualidades habilitadas com o grau de doutor ou equivalente. 
2 - Têm direito a ser contratados como professor auxiliar, logo que obtenham o doutoramento ou 
equivalente, os assistentes, os assistentes convidados, os professores auxiliares convidados e 
ainda as individualidades que tenham sido assistentes ou assistentes convidados há menos de 
cinco anos, desde que, em todos os casos, tenham estado vinculados à respectiva escola 
durante, pelo menos, cinco anos. 
3 - O recrutamento de outros doutorados como professor auxiliar é feito mediante deliberação do 
conselho científico, sob proposta fundamentada da comissão do conselho científico do grupo ou 
departamento respectivo. 

ARTIGO 12.º 
(Recrutamento de assistentes) 

1- Os assistentes são recrutados de entre: 
a) Assistentes estagiários ou assistentes convidados: 
i) Titulares do grau de mestre ou equivalente legal; 
ii) Titulares de um grau ou diploma conferido por universidade portuguesa ou estrangeira que 
comprove, à semelhança do grau de mestre pelas universidades portuguesas, nível aprofundado 
de conhecimentos numa área científica e capacidade para a prática de investigação. 
iii) Que, após 2 anos de exercício na categoria, tenham obtido aprovação nas provas de aptidão 
pedagógica e capacidade científica previstas nos artigos 53.º a 60.º; 
b) Outras individualidades: 
i) Titulares do grau de mestre ou equivalente legal; 
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ii) Titulares de um grau ou diploma conferido por universidade portuguesa ou estrangeira que 
comprove, à semelhança do grau de mestre pelas universidades portuguesas, nível aprofundado 
de conhecimentos numa área científica e capacidade para a prática da investigação. 
2 - A aquisição por parte do assistente estagiário ou convidado de qualquer das condições 
referidas na alínea a) do n.º 1 confere-lhe direito à sua imediata contratação como assistente. 
3 - O recrutamento como assistente das individualidades referidas na alínea b) do n.º 1 é feito 
mediante a deliberação do conselho científico ou, havendo-a, da respectiva comissão 
coordenadora, sob proposta da comissão do conselho científico do grupo ou departamento 
interessado. 
4 - Cabe ao conselho científico do estabelecimento de ensino superior que pretenda recrutar o 
assistente deliberar, sobre requerimento fundamentado do interessado, quanto à satisfação das 
condições a que se referem o n.º ii da alínea a) do n.º 1 e do n.º. ii da alínea b) do n.º 1. 
5 - Os graus e diplomas referidos no n.º 1 devem incidir sobre especialidade adequada à área 
científica da Disciplina ou do grupo de Unidades Curriculares em que prestem ou vão prestar 
serviço. 

ARTIGO 13.º 
(Recrutamento de assistentes estagiários) 

1 - O recrutamento de assistentes estagiários faz-se por concurso documental. 
2 - Ao concurso são admitidos os licenciados ou diplomados com curso superior equivalente que 
tenham obtido a informação final mínima de Bom e satisfaçam os demais requisitos constantes do 
respectivo edital, a publicar em dois dos jornais diários de circulação nacional e no Diário da 
República. 
3 - O conselho científico pode abrir novo concurso para as vagas postas a concurso e não 
preenchidas nos termos do n.º 2, não sendo então exigível a nota mínima de Bom. 
4 - A ordenação dos candidatos, que deverá ser feita nos termos anunciados nos editais, compete 
à comissão do conselho científico do grupo ou departamento respectivo, devendo ainda ser 
confirmada pelo conselho científico da escola funcionando em plenário ou, havendo-a, em 
comissão coordenadora. 
5 - No caso de os candidatos terem desempenhado o cargo de monitor, deverá ser tida em 
consideração a informação fundamentada do professor sob cuja orientação tenham trabalhado. 
6 - Às funções de assistente estagiário podem candidatar-se ainda professores profissionalizados 
dos ensinos preparatório e secundário quando habilitados com uma licenciatura ou diplomados 
com curso superior equivalente, desde que tenham obtido a classificação mínima de Bom no 
Exame de Estado ou equivalente. 

 
embora seja referida, no concurso documental para provimento dos lugares de professor 
catedrático ou associado, a avaliação do “valor da actividade pedagógica já desenvolvida”: 

ARTIGO 38.º 
(Finalidade dos concursos) 

Os concursos para professores catedráticos e associados destinam-se a averiguar o mérito da 
obra científica dos candidatos, a sua capacidade de investigação e o valor da actividade 
pedagógica já desenvolvida.  

 
 
Assim, pode dizer-se que, quanto às exigências legais para o exercício da actividade docente, 
em Portugal, é aos docentes universitários que é exigida menor preparação pedagógica, na 
medida em que, o Decreto-Lei n.o 43/2007, de 22 de Fevereiro (ME, 1979), que prevê o 
regime de habilitação profissional para a docência, na educação básica e no ensino 
secundário, assenta em três princípios: 

o Um primeiro princípio − de valorização da componente do conhecimento 
Disciplinar − que pressupõe que o desempenho da profissão docente exige o 
domínio do conteúdo científico, humanístico ou tecnológico das Unidades 
Curriculares da área curricular de docência; 

o O segundo princípio − de valorização da componente de prática profissional − 
que integra uma vertente de formação educacional, as didácticas específicas e 
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uma forte componente de prática de ensino supervisionada (estágio), incluindo 
a definição de condições para as escolas e orientadores cooperantes; 

o O terceiro princípio – de valorização da prática de ensino fundamentada na 
investigação – que implica o desenvolvimento de metodologias de 
aprendizagem activa por parte dos docentes que lhes permitam actualizar 
constantemente os seus conhecimentos, de modo a darem resposta a uma 
sociedade em constante evolução.  

 
No entanto vários esforços têm sido realizados por algumas das Universidades mais 
prestigiadas, no sentido de incentivar a formação pedagógica dos professores universitários, 
como é o caso da pós-graduação proposta pela Universidade de Aveiro sobre docência e 
aprendizagem colaborativa no ensino superior, que já anunciou a sua terceira edição para 
2008 ou o Instituto Superior Técnico que realiza acções de formação para promover um melhor 
uso das tecnologias na actividade didáctica desde 2003.  
 
Penberthy e Millar (2002) defendem, no seu interessante artigo sobre difusão da inovação 
didáctica em métodos activos e cooperativos de aprendizagem – que relata dois estudos de 
caso sobre inovação didáctica em Cursos de Química na Universidade de Wisconsin-Madison 
- que não é possível conseguir grande sucesso na disseminação da inovação apenas na base 
da divulgação, pelo seu autor, das condições e sucesso da mesma, propondo que cada colega 
reproduza as suas estratégias de implementação.  
 

 
Bem, pelo contrário, defendem que a promoção de inovações didácticas só 
resulta se alguns colegas voluntariamente se oferecerem como “agentes de 
mudança”, movidos pelos seus próprios interesses, se seleccionarem as 
inovações que pretendem implementar, consonantes com os seus objectivos de 
ensino/aprendizagem e se desenvolverem a sua própria estratégia de 
implementação, orientada para problemas que directamente interessem aos 
alunos.  Por outro lado recomendam que a inovação deva ser gradual e 
monitorizada, apoiada pelos que têm mais experiência, de forma a que tais 
“agentes de mudança” ganhem a necessária proficiência na aplicação dos 
novos métodos ou no uso das novas tecnologias.    
    

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 

Mas, como referem, numa perspectiva geral, Mas e Ruiz (2007: 2), no I Congreso Internacional 
“Nuevas Tendencias en la formación permanente del profesorado”, 
 

 
não podemos desenvolver uma concepção da educação superior centrada na 
aquisição de competências, na aprendizagem do aluno (e não no ensino), na 
inovação como meio para alcançar a qualidade e a excelência,... sem incidir de 
maneira clara no corpo docente e suas competências. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
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2.2.5. O desenvolvimento do corpo docente universitário 
 
Afirma a Magna Charta Universitatum assinada em Bolonha pelos Reitores da Universidades 
Europeias (1988: 1) por ocasião do nono centenário da mais antiga universidade na Europa” 
que “o ensino e a pesquisa nas universidades devem ser inseparáveis de forma a que a sua 
função não se desactualize face à alteração da necessidades, ás solicitações da sociedade e 
aos avanços do conhecimento científico. 
 
Na Comunicação da Comissão Europeia de 20030205, (CCE, 2003: 5) O papel das 
universidades na Europa do conhecimento explicita-se o contexto em que a necessária 
actualização deve operar: A economia e a sociedade do conhecimento nascem da combinação 
de quatro elementos interdependentes: a produção do conhecimento, essencialmente pela 
investigação científica; a sua transmissão através da educação e da formação; a sua 
divulgação com as tecnologias da informação e da comunicação; e a sua exploração através 
da inovação tecnológica. Ao mesmo tempo, surgem novos modos de produção, transmissão e 
exploração dos conhecimentos, que têm por efeito associar um maior número de 
intervenientes, geralmente interligados em redes num contexto cada vez mais 
internacionalizado.  
 
 

 
Porque se situam no ponto de intersecção da investigação, da educação e da 
inovação, as universidades detêm, sob vários pontos de vista, a chave da 
economia e da sociedade do conhecimento. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Em todo o mundo, mas particularmente na Europa, as universidades são actualmente 
confrontadas com o imperativo de se adaptarem a uma série de profundas mutações. 
 
Essas mutações podem classificar-se em cinco grandes categorias, que em seguida se 
descrevem. A reorganização de questões-chave aí referenciadas em itálico sublinhado  
permite dar aos temas tratados no sub-capítulo anterior uma nova legibilidade (Cf. Secção II 
Quadro 2.2.5-1.). 

 
O crescimento da procura de formação superior 
 
Este crescimento prosseguirá nos próximos anos, sob a dupla pressão exercida 
pelo objectivo, fixado nalguns países, de aumentar o número de estudantes no 
ensino superior (…) É fundamental conseguir manter e reforçar a excelência em 
matéria de ensino e investigação sem comprometer o nível de qualidade 
oferecido e assegurando um acesso amplo, equitativo e democrático. 
 
A internacionalização da educação e da investigação 
 
Acelerada pelas novas tecnologias da informação e a comunicação, esta 
internacionalização traduz-se numa concorrência acrescida - concorrência entre 
universidades e entre países, mas também entre as universidades e outras 
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instituições, como os laboratórios públicos de investigação (cujos investigadores 
não são obrigados a assegurar paralelamente uma função de docência), ou os 
estabelecimentos de ensino privados, em muitos casos especializados e que 
por vezes têm fins lucrativos. (…) As universidades europeias oferecem 
efectivamente aos investigadores e estudantes um ambiente menos atractivo, 
principalmente porque muitas vezes não possuem a massa crítica necessária, o 
que as obriga a adoptar abordagens baseadas na colaboração sob a forma de 
redes (…) a rigidez do mercado de trabalho ou a falta de espírito empresarial, 
que limitam as oportunidades de emprego nos sectores inovadores. 
 
O estabelecimento de uma cooperação estreita e eficaz entre 
universidades e empresas 
 
A cooperação entre as universidades e a indústria deve ser intensificada a nível 
nacional e regional. Deve também ser orientada com mais eficácia para a 
inovação, a criação de novas empresas e, em termos mais gerais, para a 
transferência e divulgação dos conhecimentos. 
 
A multiplicação dos lugares de produção dos conhecimentos 
 
Este fenómeno, e a tendência crescente das empresas de subcontratar as suas 
actividades de investigação às melhores universidades, têm como 
consequência fazer evoluir as universidades num ambiente cada vez mais 
concorrencial. Às relações tradicionais entre as universidades de uma região e 
as indústrias em seu redor vêm sobrepor-se relações novas. A proximidade 
geográfica já não constitui a principal base de escolha de um parceiro. Por seu 
turno, as empresas de alta tecnologia tendem a estabelecer-se perto das 
universidades com melhores desempenhos. A diminuição dos períodos que 
decorrem entre uma descoberta científica e a sua aplicação e comercialização 
coloca a questão do papel e do contributo das universidades para o processo de 
inovação tecnológica, bem como das relações entre as universidades e as 
empresas. 
 
A reorganização do conhecimento 
 
Este fenómeno manifesta-se concretamente por duas tendências divergentes. 
Por um lado, assiste-se a uma diversificação e especialização crescentes do 
saber e  ao surgimento de especialidades de investigação e de ensino cada vez 
mais avançadas e mais precisas. Por outro lado, o mundo académico necessita 
urgentemente de se adaptar ao carácter interdisciplinar dos campos abertos 
pelos grandes problemas da sociedade, como o desenvolvimento sustentável, 
os novos flagelos médicos, a gestão dos riscos, etc. 
 
O surgimento de novas expectativas 
 
Paralelamente à sua missão fundamental de formação inicial, a universidade 
deve responder a novas necessidades de educação e de formação que 
emergem com a economia e a sociedade do conhecimento. Entre estas, é de 
referir a necessidade crescente de educação científica e técnica, de 
competências transversais e de possibilidades de aprendizagem ao longo da 
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vida (…) [com] alargamento progressivo das condições de acesso ao ensino 
universitário (designadamente para permitir o acesso das pessoas que não vêm 
do ensino secundário superior mediante um melhor reconhecimento das 
competências adquiridas fora da universidade e da educação formal), a uma 
maior abertura das universidades às empresas, à melhoria dos serviços 
prestados aos estudantes e a uma diversificação da sua oferta de formação, 
tanto em termos de grupos destinatários, como de conteúdos e métodos de 
ensino. 
 
Necessidade de desenvolver a interdisciplinaridade 
 
Uma terceira condição para atingir a excelência é a de que as universidades 
possam realizar mais trabalho interdisciplinar e sejam encorajadas a fazê-lo. 
(…)  a investigação avançada sai cada vez mais dos limites de uma única 
Disciplina, em parte porque os problemas podem ser mais complexos, mas 
sobretudo porque a nossa percepção desses problemas evoluiu e temos agora 
maior consciência das diversas especializações necessárias para estudar as 
diferentes facetas do mesmo problema. 
A organização do trabalho numa base interdisciplinar exige das universidades 
uma organização flexível, por forma a que pessoas de departamentos diferentes 
possam partilhar os seus conhecimentos e trabalhar em conjunto, 
inclusivamente através do recurso às TIC. Exige também flexibilidade na forma 
como as carreiras são avaliadas e remuneradas, para que o trabalho 
interdisciplinar não seja penalizado por extravasar as estruturas departamentais 
normais. Por último, exige que os próprios departamentos aceitem o trabalho 
"transfronteiriço" enquanto contributo para os objectivos da faculdade.” (CCE, 
2003: 5, 6,7) 
 

Como referido, a organização de questões-chave acima referenciadas em itálico sublinhado 
permite uma reorganização dos temas tratados no sub-capítulo anterior que lhe dará nova 
legibilidade (Cf. Secção II Quadro 2.2.5-1.). 
 
Nesse quadro propõe-se a prática docente reflexiva, inovadora e flexível, a promoção de uma 
cultura de inovação e cooperação em rede, as práticas e a investigação  multi e 
interdisciplinares e a reformulação das práticas de avaliação e gestão de carreiras dos 
docentes/investigadores como respostas-chave às questões-chave identificadas face à 
mudança descrita. 
 
 

 
Respostas novas, que os docentes têm a responsabilidade de desenvolver, 
para além das tradicionais necessidades de actualização e desenvolvimento do 
conhecimento, da inovação e da investigação nos seus domínios Disciplinares 
específicos. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 68/294 
  

Mutações Questões-chave Resposta Docente 
I. O crescimento da procura 
de formação superior 

Manter e reforçar a excelência no ensino e investigação assegurando um acesso amplo, equitativo 
e democrático. 

Prática reflexiva, inovadora e 
flexível. 

II. A internacionalização da 
educação e da investigação 
 

Concorrência acrescida entre universidades, países e outras instituições, como laboratórios 
públicos de investigação. As Universidades oferecem aos investigadores e estudantes um 
ambiente pouco atractivo. Necessidade de colaboração sob a forma de redes. A rigidez do 
mercado de trabalho ou a falta de espírito empresarial, limitam as oportunidades de emprego nos 
sectores inovadores.. 

III. O estabelecimento de 
uma cooperação estreita e 
eficaz entre universidades 
e empresas 

Cooperação entre universidades e indústria deve ser intensificada, orientada com mais eficácia 
para a inovação, a criação de novas empresas e para a transferência e divulgação dos 
conhecimentos. 

IV. A multiplicação dos 
lugares de produção dos 
conhecimentos 
 

Tendência crescente das empresas para subcontratar actividades de investigação às melhores 
universidades e das empresas de alta tecnologia tenderem a estabelecer-se perto das 
universidades com melhores desempenhos. Imperativo rever o papel e o contributo das 
universidades para o processo de inovação tecnológica, bem como das relações entre as 
universidades e as empresas. 

Abertura ao mercado e à 
sociedade. Promoção de uma 
cultura de inovação e 
cooperação em rede, para 
reforçar a  posição competitiva, 
aumentar o desempenho, o 
conhecimento e sua 
disseminação. 

V. A reorganização do 
conhecimento 
 

Diversificação e especialização crescentes do saber com o surgimento de especialidades de 
investigação e de ensino cada vez mais avançadas e precisas a par da necessidade de adaptação 
ao carácter interdisciplinar dos campos abertos pelos grandes problemas da sociedade. 

Actualização e 
desenvolvimento Disciplinar. 
Práticas e investigação  multi e 
interdisciplinares.  

VI. O surgimento de novas 
expectativas 
 

Novas necessidades de educação e de formação que emergem com a economia e a sociedade do 
conhecimento. Necessidade crescente de educação científica e técnica, de competências 
transversais e de possibilidades de aprendizagem ao longo da vida (…) [com] alargamento 
progressivo das condições de acesso ao ensino e melhor reconhecimento das competências 
adquiridas fora da universidade; maior abertura das universidades às empresas; melhoria dos 
serviços prestados aos estudantes e diversificação da sua oferta, em termos de grupos 
destinatários, conteúdos e métodos. 

Actualização e 
desenvolvimento Disciplinar e 
docente. Prática reflexiva, 
inovadora e flexível. 

VII. Necessidade de 
desenvolver a 
interdisciplinaridade 
 

Exige-se realizar mais trabalho interdisciplinar e flexibilidade na forma como as carreiras são 
avaliadas e remuneradas, para que o trabalho interdisciplinar não seja penalizado. Exige que se 
aceite o trabalho "transfronteiriço" enquanto contributo para os objectivos da universidade. 

Práticas e investigação  
interdisciplinares. 
Reformulação da gestão. 

Quadro 2.2.5-1. Resposta simples às mutações no EEES 
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Precisamente dos temas tratados no sub-capítulo anterior ressaltam exemplos de práticas 
docentes inovadoras e reflexivas consonantes com várias das respostas necessárias: 
 
 

Exemplo 1. Blended learning - múltiplos benefícios: desenvolvimento da 
literacia hipertextual, beneficiando a abertura – pesquisa, exposição, interacção - 
ao exterior, prática de trabalho colaborativo em rede, autonomia, espírito crítico, 
responsabilidade… competências transversais adquiridas a par do 
desenvolvimento curricular específico. Desenvolvimento concomitante dos 
alunos e do professor.  

Exemplo 2. Aprendizagem interdisciplinar -  Melhor compreensão sobre 
fontes, certeza e organização do conhecimento, capacidade para lidar com o 
pensamento complexo e com lacunas de estrutura, reforço do pensamento crítico 
e das capacidades metacognitivas. Promoção de capacidades de trabalho e 
investigação interdisciplinares. Desenvolvimento concomitante dos alunos e dos 
professores. 

Exemplo 3. Real Time Case Method - Melhor compreensão da realidade 
empresarial e dos  processos de decisão (impacte das interacções, efeitos do 
tempo real e da quantidade e profundidade da informação a 
proporcionar/recolher/manipular e do valor da decisão). Aproximação 
universidade-empresa e alunos/mercado. Desenvolvimento concomitante dos 
alunos e do professor. 

Exemplo 4. Ensino por Projecto - Melhor compreensão do funcionamento do 
mercado, estimulação da cooperação e da criatividade, da intervenção 
eticamente responsável. Promoção de capacidades de trabalho e investigação 
interdisciplinares. Desenvolvimento concomitante dos alunos e do professor. 

 
 
No sub-capítulo anterior, citando Mas e Ruiz. (2007: 2), no I Congreso Internacional “Nuevas 
Tendencias en la formación permanente del profesorado”, lembrou-se que não podemos 
desenvolver uma concepção da educação superior centrada na aquisição de competências, na 
aprendizagem do aluno (e não no ensino), na inovação como meio para alcançar a qualidade e 
a excelência,... sem incidir de maneira clara no corpo docente e suas competências. 
 

 
Argumenta-se desde já que o tipo de práticas acima exemplificadas, abertas 
(aos colegas, à sociedade, ao mercado), colaborativas, em rede, 
tecnologicamente apoiadas, são oportunidades de melhoria do 
ensino/aprendizagem e de desenvolvimento docente, institucional e social.  
  

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
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Mas, por outro lado, há que considerar, como se referiu, que a mudança de paradigma 
educacional exigida pelo Acordo de Bolonha é tão drástica que o desenvolvimento docente 
tem, ele próprio, que ser directamente apoiado.   
 
Segundo o Acordo de Bolonha, os resultados da aprendizagem no Ensino Superior deverão 
traduzir-se na aquisição, pelos alunos, de um conjunto de competências genéricas e 
específicas de formação.  
 
Esta noção de competências deverá ser entendida num sentido lato de aquisição de 
capacidades, habilitações e conhecimentos indispensáveis ao exercício de uma dada 
actividade ou à obtenção de um determinado perfil profissional.  
 
A aquisição de competências processa-se no ambiente de aprendizagem para o qual 
contribuem as diversas Unidades Curriculares que compõem o Plano de Estudos do Curso. As 
competências dividem-se em dois grandes grupos: 
 

o competências específicas, próprias de cada área científica, que se traduzem 
pela aquisição, domínio, aplicação e comunicação de conhecimentos numa 
determinada área de saber; 

 
o competências genéricas, entendidas como competências globais, comuns aos 

diversos cursos de formação universitária e que poderão revestir carácter 
instrumental (capacidades cognitivas, metodológicas, técnicas e linguísticas), 
interpessoal (capacidades individuais desenvolvidas em ambientes de 
cooperação, decisão e interacção social) ou sistémico (capacidades de 
adaptação e liderança, de iniciativa e criatividade). 

 
Como se processa um ensino/aprendizagem orientado para as competências? Como se 
avaliam as aquisições? Como se desenvolve o ensino/aprendizagem orientados para as 
competências? 
 
Villar e Alegre (2007) descrevem os resultados da avaliação da formação on line de 
professores de cinco universidades espanholas (162 professores). Os professores participaram 
num Programa de Desenvolvimento de Capacidades Curriculares e Didácticas.  
 
Como relevam os autores, tem-se em conta, segundo ENQA (2007), que os professores são o 
recurso de aprendizagem mais importante para os estudantes pelo que o desenvolvimento 
curricular e docente é essencial para a qualidade do ensino/aprendizagem.  
 
Reconhecem também que hoje, a aprendizagem através da Internet constitui uma tendência 
crescente no nosso sistema educativo. Ora, dado o posicionamento da Internet e outros meios 
de comunicação digital como um dos esteios estruturantes da sociedade do conhecimento, 
uma universidade, como “organização aprendente”, que tem como característica essencial 
conhecer os pontos fortes requeridos para construir aprendizagens e as acções e tarefas 
internas que estão implicadas nas mesmas  (…) [necessariamente] cria, adquire e transfere 
nova informação e conhecimento e altera as suas acções para reflecti-los (Patterson, G., 1999) 
usando aqueles meios como uma chave para manter a porta da informação permanentemente 
aberta (Villar e Alegre, 2007: 2)   
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Argumentam então os autores que para entender o valor das actividades de aprendizagem 
organizacional em ambientes on line é necessário identificar quais são as actividades de 
aprendizagem nos programas de pré-graduação que dotam estes de valor académico, de 
estatuto social reconhecido e de expectativas laborais (Raz e Fadlon, 2006).  
 
E explicam a posição que toma o professor na sua teoria da educação: um facilitador da 
aprendizagem humanista, que se compromete com a natureza das metas do programa 
formativo, dado que as Capacidades Curriculares e Didáticas (CCD) de um programa formativo 
(…) traduzem um pacto da docência com a natureza e a comunicação de uma classe que 
pretende a solução dos problemas através do uso da ciência, a arte e o engenho da 
improvisação, como factores relevantes de uma actuação competente (Uhlenbeck, A. M.; 
Verloop, N.; Beijaard, D. (2002) (Villar e Alegre, 2007: 3)   
 
As Capacidades Curriculares e Didáticas (CCD) propostas aos professores neste Programa 
Formativo – e enunciadas em seguida - favorecem a reflexão sobre situações de mudança, a 
escuta de alunos e colegas, a observação atenta e o registo dos problemas defrontados que 
necessitam reestruturação conceptual: 
 

 
o Procure ser um agente de qualidade ou profissional reflexivo; 

o Promova atitudes positivas nos estudantes; 

o Atenda à diversidade dos alunos universitários; 

o Assuma o papel de tutor; 

o Ajude os estudantes a resolver problemas; 

o Identifique o clima da classe; 

o Assegure a comunicação dentro da classe e negocie acordos de aprendizagem; 

o Desenvolva habilidades metacognitivas nos estudantes; 

o Articule metas e valores; 

o Reserve tempo para uma aprendizagem cooperativa entre  estudantes (Villar e 

Alegre, 2007: 3) 

Estas ideias serão retomadas na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
O Programa de Formação foi desenhado segundo unidades de acção contextualizada, em que 
o significado de cada unidade se insere no contexto e conhecimento profissional do formando.  
 
As actividades de aprendizagem de uma CCD enfatizam visões básicas da aprendizagem do 
adulto:  
 

o Animar a participação activa dos professores através da leitura de lições e da 
resposta a actividades e provas; 

o Estimular a aprendizagem dos professores através de tarefas de 
questionamento; 
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o Construir CCD baseadas em experiências dos professores induzindo-os a 
reflectir sobre estudos de caso ou vinhetas de colegas; 

o Desenvolver um clima de comunicação respeitoso entre assessores e 
participantes; 

o Desenvolver debates cooperativos entre os professores em fóruns assíncronos; 

o Reforçar positivamente as participações através de um sistema de rectroacção 
imediata on line  (Villar e Alegre, 2007: 4, 5) 

 
As tarefas do tutor on line foram academicamente reconhecidas como de apoio, motivação e 
desenvolvimento, garantindo o respeito pelos outros enquanto docentes ou investigadores 
profissionais, interessados na melhoria das suas capacidades. 
 
A pergunta de partida como respondeu o Pessoal Docente e Investigador das cinco 
universidades aos desafios de aprendizagem de CCD propostos no Programa on line teve as 
seguintes respostas: 
 

o Alta motivação para participar no curso para obter conhecimento sobre CCD, na 
medida em que 84,6% nunca tinha participadoantes em cursos educativos e 
88,9% não tinha conhecimentos prévios sobre convergência europeia 

 
Em síntese, a resposta às sub-perguntas colocadas: 
 

o Quais as diferenças de necessidades de CCD entre os participantes? Em média 
os participantes consideraram que tinham necessidade de treino nas CCD mas 
a percepção do grau de necessidade de treino para cada uma das capacidades 
teve valorações significativamente diversas consoante o ciclo vital dos 
participantes (idade, sexo, tipo de instituição a que pertence, tipo de áreas de 
leccionação, experiência de CCD, etc).    

o Como é que o treino em CCD afectou os participantes? Também aqui a 
percepção do impacte do treino para cada uma das capacidades teve 
valorações significativamente diversas consoante o tipo de instituição a que 
pertence (velha ou nova) e o campo científico e o tipo de áreas de leccionação.   

o Como participou o professorado nos diferentes tipos de actividades e como 
foram estas qualificadas? Verificou-se uma participação desigual com alta taxa 
de actividades terminadas nas universidades novas e baixa taxa numa 
universidade antiga. As qualificações obtidas variaram significativamente com a 
idade, género e anos de experiência docente numa das capacidades (Promova 
– motive e crie -  atitudes positivas nos estudantes).  

o Em que grau foi distinto o aproveitamento académico dos participantes de 
diferentes universidades? Não se revelaram diferenças significativas no que se 
refere a variáveis demográficas e profissionais. 

 
Os resultados obtidos foram comparados, na Discussão Final, com resultados de outros 
estudos, verificando-se a sua consonância com eles.  
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Este estudo de múltiplos casos evidenciou que a aprendizagem foi transformacional, isto é, 
que a organização das CCD on line operou proactivamente no ambiente de aprendizagem das 
classes universitárias implicando um processo de desconstrução e reconstrução da 
aprendizagem das mesmas. A acessibilidade às qualificações foi outra das características 
importantes dos cursos on line (…)  
 
 

 
Reconhecemos que a participação voluntária do professorado em cursos de 
CCD representou em si mesma um grande valor em relação ao princípio de 
construção da identidade de excelência docente, valor que se manifesta 

também na investigação de Raz e Faldon (2006)” (Villar e Alegre, 2007: 10) 
  

A metodologia de formação incorporou elementos de autoestudo e rectroação, 
de reflexão sobre a prática docente, de discussão colaborativa. Aliás, a 
disponibilidade de múltiplos recursos na Internet foi a chave para que os 
professores aceitassem a metodologia destes cursos on line, motivando uma 
atitude de aprender a ensinar. 
 

Estas ideias serão retomadas na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 

2.3. Caracterização dos perfis dos candidatos: a avaliação de 
aptidões,  habilidades e capacidades  
 
2.3.1. A avaliação de Aptidões Vocacionais 
 
Os testes de avaliação da inteligência, das habilidades cognitivas ou aptidões vocacionais 
constituem um dos contributos significativos da avaliação psicológica para uma melhor 
compreensão e adaptação dos processos e métodos pedagógicos aos diversos perfis de 
alunos.  
 
Com efeito, o estabelecimento de uma relação entre habilidades cognitivas dos alunos e 
rendimento académico e da aprendizagem está há muito consolidada, decorrendo do próprio 
desenvolvimento da abordagem diferencial da inteligência e da subsequente avaliação através 
de provas normalizadas.  
    
A adequada selecção e aplicação de tais provas pressupõe que se respeitem as regras 
deontológicas e éticas (ITC, 2003). Em particular, a clara percepção do alcance e limitações 
das teorias de suporte aos testes disponíveis é condição essencial à sua adequada selecção e 
aplicação bem como à interpretação dos seus resultados.  
 
Almeida (2002: 1) afirma que o termo “inteligência” é utilizado com demasiada freqüência, 
provavelmente sem nos interrogarmos o tempo suficiente sobre o seu real significado. Quanto 
ao conceito, podemos concordar com Jensen (1969) ao afirmar que “intelligence, like 
electricity, is easier to measures than to define”, ou nas palavras da Anastasi (1990, p. 5) “the 
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term intelligence has acquired too many excess meaning that obfuscate its nature”. Certo que 
estamos face a um conceito ou constructo que não desfruta de consenso, mesmo entre os 
especialistas na área. (…).  Mesmo assim, assume-se com algum acordo que a inteligência 
tem sobretudo a ver com a capacidade de pensar e de resolver problemas por parte dos 
indivíduos (Nickerson, Perkins & Smith, 1994). Se pensarmos nas diferentes características 
humanas, a inteligência reporta-se às suas capacidades e habilidades. Howe (1997, p. 1) 
afirma que “Being intelligent matters; it makes a big difference to human lives” ou, dizendo de 
outra forma, observa-se que os indivíduos se diferenciam quanto à forma e quanto à 
capacidade para realizar tarefas intelectualmente exigentes.  
 
Entre muitos outros Almeida (2002: 6) cita também Guilford, que define inteligência como uma 
colectânea sistemática de aptidões para o processamento, por vários modos, de diferentes 
tipos de informação (Guilford, 1980). 
 

 
E realça que o conhecimento científico das diferenças humanas, no que se 
refere ao seu nível de  inteligência ou aptidões, possibilita a tomada de decisões 
mais acertadas, nomeadamente em  contextos de orientação vocacional e de 
selecção profissional.  
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Mas refere também aspectos controversos nesta utilização. 
 
Um primeiro ponto a justificar alguma prudência passa pela própria inconsistência dos 
resultados da investigação. As ferramentas de análise usadas até ao presente viabilizam 
teorias diferentes e simultâneas, o que contradiz o objectivo da investigação científica no 
sentido de explicar e replicar os fenómenos em estudo. A análise factorial sugere várias teorias 
quanto às formas como algumas capacidades intelectuais poderão existir e estar organizadas, 
não conseguindo apresentar uma solução única, muito menos em diferentes culturas e 
populações. (Almeida, 2002: 12) 
 
Por outro lado, os resultados dependem fortemente do tipo de testes utilizados para se fazer a 
matriz inicial de correlações, assim como do tipo de métodos de análise factorial aplicados. 
 
Assim, longe de um consenso, parece-nos existir um acordo progressivo dos autores em torno 
de uma concepção que salvaguarda a natureza plurifacetada da inteligência em termos das 
funções ou das aptidões que integra. Defende-se, também, que tais funções ou aptidões não 
são independentes entre si, sem com isso descaracterizar a sua especificidade e, até, o 
interesse na sua avaliação independente na prática psicológica (Nickerson, Perkins & Smith, 
1994). (Almeida, 2002: 12) 
  
Lemos (2007: 1) releva que Ainda que os resultados a que nos permitem chegar forneçam 
informação meramente descritiva e funcionem como indicadores parciais das propriedades de 
um ou mais atributos psicológicos, a verdade é que os testes de avaliação psicológica são, nas 
palavras de Murphy, K.R. & Davidshofer, C.O. (1991), ainda assim, a melhor, mais justa e mais 
exacta das tecnologias disponíveis para tomar muitas decisões importantes acerca das 
pessoas. 
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E refere que, em particular, os testes referenciados a normas, dados os procedimentos 
rigorosos subjacentes à sua construção e validação, permitindo o escalonamento dos 
resultados de vários indivíduos com controle dos erros de medida e garantindo um máximo de 
variabilidade, são instrumentos de apoio valiosos para a análise psicológica. 
 
Mas também ela realça alguns dos perigos da incorrecta aplicação destes testes no domínio 
educativo: 
 

o A aplicação de testes não adaptados/aferidos para certa população pode 
introduzir enviezamentos de raiz cultural nos resultados obtidos, conduzindo 
eventualmente a situações indevidas de exclusão ou penalização; 

o O número reduzido de testes aferidos e actualizados para a população 
portuguesa pode levar a escolhas não seguras deste tipo de instrumentos, por 
não validadas; 

o A utilização dos testes como único meio de avaliação psicológica, preterindo 
outros métodos ou técnicas de observação/avaliação complementares, 
empobrece a análise psicológica; 

o Estabelecendo uma relação privilegiada entre rendimento escolar e habilidades 
cognitivas, estes testes podem criar expectativas irrealistas (positivas ou 
negativas) nos alunos e nos familiares ou até nos professores.  

No limite, técnicos e público em geral atribuem uma relevância informativa aos 
testes psicológicos que, mesmo quando devidamente validados, não estão 
capazes de oferecer. (Lemos, 2007: 2)  

o A utilização dos resultados dos testes por pessoas não habilitadas pode 
conduzir a interpretações rígidas, de imutabilidade dos resultados, de todo 
incorrectas. 

  
Aliás, é na investigação e exploração desta não imutabilidade dos resultados que o estudo 
(tese de doutoramento) em apreço é relevante para o presente trabalho.   
 
De um ponto de vista sintético pode dizer-se que os testes disponíveis permitem obter três 
tipos de medidas (Quociente de Inteligência, factor g e aptidões), com capacidades 
diferenciadas de apoiarem um diagnóstico de deficiências cognitivas ou a análise de 
diferenças individuais, tendo em vista as decisões ao nível do tratamento educativo 
diferenciado.  
 
Há que realçar, no entanto, mais uma limitação importante, devida ao facto de suportarem a 
análise dos desempenhos nos resultados finais obtidos, dando pouca ou nenhuma atenção 
aos processos e às estratégias seguidos pelos sujeitos na sua realização. 
 
Mas não só: Como os demais produtos culturais, os testes adequam-se mais a determinados 
grupos, sendo da responsabilidade dos utilizadores saber distinguir o que é aptidão em cada 
contexto sócio-cultural e como pode, ou não, determinado teste adequar-se à sua avaliação 
(Roazzi, Spinillo & Almeida, 1993). (Almeida, 2002: 12) 
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Em síntese, dentro do leque de testes disponíveis – construídos, validados e 
adaptados à população em causa, há que escolher os que melhor se adaptam 
também ao contexto da avaliação psicológica pretendida – objectivos, tempo e 
exequibilidade da sua aplicação.  
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Nos Quadros 2.3.1-1. a 2.3.1-3. agrupam-se sintéticamente os testes mais usados, segundo o 
seu suporte teórico, e descrevem-se em contraponto os factores avaliados por dois dos testes 
mais relevantes para o estudo em curso. Escolheu-se para tal um exemplo oriundo das teorias 
diferenciais da inteligência e um exemplo das teorias hierárquicas: 
 

o a Teoria dos Factores Primários, proposta por Thurstone (1931) - várias 
aptidões, diversas na sua natureza e relativamente independentes entre si, cada 
uma das quais podendo entrar com pesos diferentes (saturação factorial) em 
vários testes – que fundamenta os testes Primary Mental Abilities (PMA); 
Differential Aptitudes Tests (DAT) e General Aptitude Test Battery (GATB), 
adaptados e validados para a população portuguesa; 
 

o a Teoria Hierárquica de Cattell (proposta em 1941, que começou a ser validada 
nos anos 60, originando uma matriz de 21 factores (Hakstian, A. R., & Cattell, R. 
B., 1978) e, no 2º nível de extracção, um novo conjunto de factores dos quais se 
citam os mais identificados (Horn, J.L. & Cattell, R.B., 1966a, 1967; Cattell, R.B., 
1971).  
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Abordagem  Designação diferenciada  Autores Métodos de avaliação 

Diferenciação das funções cognitivas 

Escala de Inteligência Binet-Simon: 
avalia funções complexas 
superiores. 
Escala Stanford-Binet (EUA) – Q.I. 
Nova Escala Métrica da 
Inteligência (França - Zazzo) 

Potencial cognitivo global, integrando um 
conjunto heterogéneo de funções cognitivas 

Binet & Simon, 
(1905, 1908, 
1911) 
 
Louis Terman 
(EUA)  
 
Zazzo (1949, 
1966, França) 
 

Anastasi (1990) 

Wechsler (1949, 
1955, 1967) 

Kaufman (1983, 
1993) 

Q.I. (Anastasi)  
WISC –Wechsler Intelligence Scale 
for Children;  
WAIS – Wechsler Adult Intelligence 
Scale 
 WPPSI – Wechsler Preschool and 
Primary Scale of Intelligence  
K-ABC - Kaufman Assessment 
Battery for Children 
KAIT - Kaufman Adolescent and 
Adult Intelligence Test 

 
Teoria dos factores primários - várias 
aptidões, diversas na sua natureza e 
relativamente independentes entre si, cada 
uma das quais podendo entrar com pesos 
diferentes (saturação factorial) em vários 
testes 

Thurstone (1931) 

Primary Mental Abilities (PMA) 
Differential Aptitudes Tests (DAT)  
General Aptitude Test Battery 
(GATB). 

Teoria das 3 aptidões combinadas:  operação 
mental (processo cognitivo envolvido numa 
dada tarefa), mobilização do conteúdo (tipo 
de informação em que a tarefa se expressa) 
e realização do produto (forma final da 
informação ou resultado após a actividade 
mental do sujeito), subdivididos em 4 a 6 
itens.  

Guilford (1959, 
1967, 1980) 

Structure-of-Intellect Learning 
Abilities Tests (SOI-LA) 

Teorias 
diferenciais 
da 
inteligência 

Inteligência definida através de um factor 
simples (factor g) subjacente a todo o tipo de 
actividade intelectual e um factor específico 
(factor s), não generalizável a todos os testes 
– Teoria Bifactorial.  

Spearman (1927) 

Teste das Matrizes Progressivas 
(Raven) 
Teste D48 (Pichot)  
 

Teorias 
hierárquicas 
da 
Inteligência 

Factor g (propriedades psicofisiológicas); 
factores de grande grupo: o factor verbal-
educativo (v:ed),e factor perceptivo-mecânico 
(k:m); Factores de pequeno grupo, factores 
específicos. Análise factorial top-down. 

Teoria da inteligência fluida (gf – factor geral) 
e cristalizada (gc - capacidades assentes no 
uso das habilidades). Análise factorial 
bottom-up.  

Teoria dos Três Estractos.  

Vernon (1950) 

 

 

 

Cattell (1941, 
1963, 1987). 
Horn & Cattell 
(1966) 

Carroll (1993) 

Differential Ability Scales (Elliott)  

Multidimensional Aptitude Battery 
(Jackson). 

 

Testes de Cattell 

 

Modelo Cattell-Horn-Carroll (CHC) 

 
Quadro 2.3.1-1. Suporte teórico dos testes mais usados 
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Factor Caracterização 

Espacial (S) Capacidade de visualização de objectos num espaço bi ou tridimensional.  

Velocidade perceptiva (P) Capacidade de, rapidamente e com acuidade, visualizar pequenas 
diferenças ou semelhanças entre um grupo de figuras. 

Numérico (N) Capacidade de lidar com números e efectuar rapidamente operações 
aritméticas simples. 

Compreensão verbal (V) Capacidade de compreensão de ideias expressas através de palavras. 

Fluência verbal (W) Capacidade de produzir rapidamente palavras a partir de instruções 
apresentadas. 

Memória (M) Capacidade de evocar estímulos, como por exemplo pares de palavras ou 
frases, anteriormente apresentados. 

Raciocínio (R) Capacidade de resolver problemas, apreendendo e aplicando princípios, 
leis ou transformações. 

 
Quadro 2.3.1-2. Descrição dos factores identificados por Thurstone 

 
A teoria dos factores primários, de Thurstone, pela sua simplicidade, tem tido uma aplicação 
extensa.  
 
Contrapondo-se à proposta de Spearman, que explicava a realização cognitiva com base num 
factor único, Thurstone apresenta um modelo que se caracteriza pela pluralidade de factores 
explicativos das habilidades cognitivas. Aliás, entende que o factor geral é um artefacto 
estatístico que descreve de forma muito pobre a estrutura da inteligência (Thurstone, L.L. 
(1938).  
 
Assim propõe um modelo de inteligência multifacetada, não lhe sendo reconhecida uma 
capacidade única explicativa da realização cognitiva dos sujeitos. Os sete factores explicativos 
(diferenciados e independentes) propostos são, assim, a compreensão verbal (V), a fluência 
verbal (W), a aptidão numérica (N), a aptidão espacial (S), as habilidades de memória (M), a 
velocidade perceptiva (P) e o raciocínio (R) (Thurstone, L.L. & Thurstone, T.G., 1941). 
 
Thurstone não conseguiu verificar empiricamente a total independência dos factores ou a sua 
ortogonalidade mas tolera a sua intercorrelação propondo que estes reúnem especificidades 
suficientes para serem tomados como factores distintos ou unidades funcionais autónomas. 
(Thurstone, L.L. & Thurstone, T.G., 1941).  
 
Entre as Teorias Hierárquicas, aborda-se, em contraponto à simplicidade de Thurstone, a 
teoria da Inteligência Fluida de Cattell (1941, 1963, 1978), com os seus três níveis e 19 
factores primários, relevante pelo seu tratamento metodológico complexo mas muito 
meticuloso.    
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Factor Caracterização 

Compreensão verbal (V) Compreensão de palavras e ideias. 

Aptidão numérica (N) Facilidade na manipulação de números. 

Factor Espacial (S) Compreensão de transformações de figuras num espaço bi ou 
tridimensional. 

Velocidade perceptiva (P) Avaliação rápida e eficiente de semelhanças ou diferenças em figuras. 

Velocidade de encerramento 
(Cs) 

Capacidade para reconstruir uma imagem ou gestalt quando partes do 
estímulo estão omissas. 

Raciocínio indutivo (I) Raciocínio do específico para o geral. 

Memória associativa (Ma) Aptidão para evocar unidades de informação fornecidas em pares. 

Aptidão mecânica (Mk) Resolução de situações que envolvam os princípios da física, da 
mecânica ou outros conhecimentos práticos. 

Flexibilidade de 
encerramento (Cf) 

Aptidão para reconhecer determinado padrão de estímulos num 
determinado campo perceptivo mais global. 

Amplitude de memória (Ms) Evocação de informação solta, recentemente apresentada. 

Ortografia (Sp) Aptidão para reconhecer palavras com erros ortográficos. 

Avaliação estética (E) Aptidão para detectar qualidades artísticas. 

Memória significativa (Mm) Memorização de pares de elementos entre os quais existe uma ligação 
com significado. 

Originalidade I (O1) Factor que avalia a flexibilidade expontânea dos indivíduos. 

Fluência ideacional (Fi) Capacidade de produzir ideias sobre um determinado tópico. 

Fluência de palavras (W) Factor que respeita à produção rápida de palavras. 

Originalidade II (O2) Aptidão para combinar dois objectos afins para produzir um novo 
objecto. 

Precisão (A) Capacidade de movimentos rápidos e precisos envolvendo a 
coordenação sensório-motora. 

Representação gráfica (Rd) Capacidade de representação de estímulos através do desenho. 

 
 

Quadro 2.3.1-3. Descrição dos factores primários identificados por Cattell 
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Factor Caracterização 

Aptidão fluida (gf) 
Factor que representa a capacidade biológica do sujeito ou a sua 
potência intelectual, e que se traduz na apreensão de relações 
complexas (inferência, indução). 

Aptidão cristalizada (gc) Factor que representa a capacidade intelectual do sujeito associada 
ao seu processo de aculturação. 

Capacidade de visualização (pv) Factor que representa a aptidão visual ou a resolução de problemas, 
envolvendo a imaginação de formas, sua rotação ou transformação. 

Velocidade de realização (gs) Factor que representa a realização de tarefas intelectuais pouco 
complexas, apelando a velocidade de realização. 

Capacidade de evocação e de 
fluência (gr) 

Factor associado com a capacidade de evocação fácil e rápida de 
ideias, conceitos e palavras. 

 

Quadro 2.3.1-4. Descrição dos factores de 2ª ordem identificados por Horn & Cattell 
 

O modelo de Cattell, na sua fase final (1978), construído pelo processo de análises factoriais 
sucessivas, bottom up, identificou no primeiro nível 19 factores (Quadro 2.2.1-3.) que, num 2º 
nível, permitem identificar factores entre os quais se situam a aptidão fluida (ou inteligência 
fluida) – que representa a potência intelectual do sujeito e que se traduz na apreensão de 
relações complexas (inferência, indução) ou seja, a aptidão biológica básica do indivíduo para 
aprender – e a aptidão cristalizada – que representa a capacidade intelectual do sujeito 
evoluindo ao longo do seu processo de aculturação.   
 
Tal como Thurstone não conseguiu verificar empiricamente a total independência dos factores 
ou a sua ortogonalidade mas tolera a sua intercorrelação, também Cattell verificou que, apesar 
de terem origem e natureza distintas gf e gc apresentam correlação moderada e positiva. 
 

 
Como refere Lemos (2007: 28)  nesta óptica, o desenvolvimento e a aquisição 
de aptidões depende, não só das experiências educativas, quais processos de 
aculturação, como também do potencial intelectual do indivíduo, responsável 
pelo proveito dessas experiências. É curioso que as análises factoriais mais 
elevadas apontem, designadamente, para um factor que se presume estar 
presente logo nos primeiros anos de vida e parece ser percursor, tanto da gf, 
como da gc actuais. Esta aptidão fluida histórica, gf (H), ainda que ombreie com 
um outro factor de menor definição (o factor de realização educativa), parece 
identificar-se com o factor g de Spearman. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
Carroll, J. B. (1993), na esteira dos trabalhos de Cattell e Horn propõe a Teoria dos Três 
Estratos que evolui, na proposta de McGrew, K. S. & Flanagan, D. P. (1998) para o modelo 
Cattell-Horn-Carroll (CHC), com cerca de 70 factores de primeiro nível, 10 de nível médio e um 
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factor final no 3º nível, correspondente ao factor g. No primeiro estrato, há também cerca de 70 
factores, que se agrupam, no segundo estrato, em 10 aptidões intermédias - inteligência fluida 
(Gf), conhecimento quantitativo (Gq), inteligência cristalizada (Gc), leitura e escrita (Grw), 
memória e aprendizagem (Gsm), processamento visual (Gv), processamento auditivo (Ga), 
armazenamento e recuperação da memória a longo prazo (Glr), velocidade cognitiva geral 
(Gs) e velocidade de processamento (Gt). Finalmente no terceiro estrato aparece uma aptidão 
singular de nível superior que corresponde à inteligência geral ou factor g. Note-se, no entanto, 
que é Gf e não g que se aproxima do factor g de Spearman. 
 
Ainda segundo Lemos (2007: 31)   A riqueza deste modelo emerge das teorias e respectivas 
análises factoriais que o suportam. (…) Apesar de ser um modelo relativamente recente, já são 
vários os instrumentos de avaliação de habilidades cognitivas cujo enquadramento teórico tem 
em conta o modelo CHC e cujas análises factoriais exploratórias e confirmatórias suportam a 
estrutura daquele (Roberts, Goff, Anjoul, Kyllonen, Pallier & Stankov, 2000; Roid, 2003; Tierre 
& Field, 2002; Tulsky & Price, 2003; Woodcock, 1997). Além disso, o modelo proporciona uma 
leitura compreensiva das aptidões cognitivas, que reflectem alguma margem de generalidade 
de certos processos cognitivos ou de certos conteúdos na resolução de uma multiplicidade de 
problemas ou tarefas (Primi & Almeida, 2002). 
 
 

 
Só testes psicométricos ou (também) avaliação complementar? 

 
 
Não é demais realçar a importância de um correcto posicionamento face ao papel da avaliação 
psicológica quantitativa na análise psicológica e na intervenção educativa.  
 
Conforme realça Lemos (2007: 13), Binet, o percursor desta linha inovadora de avaliação 
psicológica, sempre destacou a componente motivacional ou direccional do comportamento 
humano, recorrentemente ignorada nos trabalhos laboratoriais em prol da suposta maior 
cientificidade ou rigor experimental. Binet refreava assim a quantificação assimiladora através 
de um sentido muito agudo das diferenças qualitativas (Zazzo, Gilly & Verba-Rad, 1978). (…) 
Se, para Binet, a inteligência era tida como algo global, ou o produto de muitas aptidões, (…) 
por outro lado, preconizava que tal conceptualização integral do desenvolvimento cognitivo da 
criança implicaria igualmente uma análise qualitativa do desempenho do sujeito, opinião que o 
diferencia substancialmente da abordagem factoralista (…) que, perversamente (ou não), 
despoletou. Para ele, um nível intelectual, por si só, não se reveste de qualquer interesse a 
não ser que se contextualizem os resultados do sujeito através de uma análise globalizante e 
compreensiva.  
 
A psicometria de Binet, mais preocupada em compreender o desenvolvimento das 
capacidades intelectuais dos sujeitos e, dentro do possível, intervir no sentido do seu 
enriquecimento (ortopedia mental) distinguia-se claramente dos seus predecessores. 
 
Mas, ainda mais: é um facto que a descrição e “explicação” dos processos cognitivos não se 
esgota nas abordagens diferenciais. 
 
Enquanto as teorias psicométricas descrevem a inteligência em termos quantitativos e de 
conteúdo, avaliando-a nos testes psicométricos através de três tipos de medidas (QI, factor g e 
aptidões), por outro lado, os desenvolvimentalistas descrevem a inteligência em termos 
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qualitativos e de estrutura, recorrendo para tal a provas de desenvolvimento, que indicam o 
nível de maturidade intelectual do sujeito. 
 
Piaget, a referência incontornável deste tipo de atitude, concebe a inteligência como uma 
forma superior de adaptação biológica, para a qual concorrem processos interactivos de 
assimilação e acomodação entre o sujeito conhecedor e o objecto a conhecer (Piaget e 
Inhelder, 1979).  
 
A evolução da inteligência humana é descrita numa sequência invariante de estádios, 
qualitativamente diferentes entre si, ao longo dos quais o sujeito desenvolve um processo de 
progressiva integração e crescente complexificação estrutural (Piaget, 1941). 
 
Conforme refere Lemos (2007: 41), o grande valor da obra de Piaget está também vincado na 
continuidade dada a esta preocupação interpretativa dos desempenhos intelectuais intra-
individuais, em estudos que lhe seguiram (Case, 1992; Fischer, 1980; Mounoud, 1986; Larivée, 
Normandeau & Parent, 2000; Sternberg, 2002). De entre os importantes contributos, com 
exponenciais implicações educativas, refira-se, por exemplo, a integração da possibilidade de 
treino cognitivo, no confronto com situações intelectualmente e/ou socialmente desafiantes 
(Mugny & Doise, 1983; Smedslung, 1961). 
 
De outro tipo de abordagem - a cognitivista - destaca-se Gardner, com a sua teoria das 
inteligências múltiplas (Gardner, 1983 e 2000) que admite que uma inteligência implica a 
capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado 
ambiente ou contexto cultural (Gardner, 2000). 
 
Este autor (Gardner, 1983) identificou sete inteligências - (i) inteligência musical, (ii) 
inteligência corporalquinestésica, (iii) inteligência lógico-matemática, (iv) inteligência linguística, 
(v) inteligência espacial, (vi) inteligência interpessoal e (vii) inteligência intrapessoal - mas 
considerou desde logo não ser definitiva esta lista. Reconhecendo a possibilidade dos factores 
genéticos poderem limitar de algum modo o grau em que uma inteligência pode ser realizada 
ou modificada ao longo da vida, admite Gardner que qualquer pessoa que não tenha nenhum 
dano cerebral possa obter resultados bastante significativos num determinado domínio 
intelectual se lhe for proporcionada suficiente exposição aos materiais daquela inteligência. 
 
Chen e Gardner (1997) propõem um conjunto de actividades com materiais diversificados, que 
apelam à manipulação e que se distribuem pelos diferentes domínios do conhecimento: 
linguagem, matemática, música, arte, compreensão social, ciência mecânica e movimento (o 
Spectrum Preschool Assessment Activities), para avaliação dos níveis de desempenho 
atingidos pelos sujeitos.  
 
Esta abordagem não foi objecto de confirmação experimental (Lemos, 2007).  
 
Ainda classificável como teoria cognitivista, a  teoria triádica da inteligência (Sternberg, 1991, 
1994) aparece como unificadora de várias propostas anteriores.  Assume uma explicação  
integrada da relação entre a inteligência e (i) o mundo interno do indivíduo, (ii) a experiência, 
ou o grau de novidade e automatização envolvido na aplicação dos mecanismos mentais da 
inteligência, e (iii) o mundo exterior, contextual, do indivíduo, ou o uso dos mecanismos 
mentais do quotidiano acerca de quais os comportamentos que são inteligentes, dirigidos a 
quem e onde. Surgem assim três sub-teorias - as teorias componencial, experiencial e 
contextual - para cada uma das quais são identificadas componentes e sub-componentes que 
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correspondem, segundo o autor, aos mecanismos mentais de processamento da informação 
que convertem um estímulo sensorial numa representação mental e esta noutra representação 
mental ou numa resposta motora (Sternberg, 1986), conforme o Quadro 2.2.1-5. 
 
A exploração das diferentes formas de actualização levou o autor a explorar o que apelidou de 
inteligência prática (“practical intelligence”) ou inteligência de sucesso (“successful 
intelligence”) (Sternberg, 2000, 2005). 
 
Esta teoria tem particular importância na fundamentação das metodologias de 
ensino/aprendizagem. 
 
Com efeito, como salienta Lemos, G. (2007: 56), Sternberg propõe a inteligência como um 
processo progressivo de aquisição e consolidação de um conjunto de habilidades necessárias 
para um alto nível de mestria em um ou mais domínios de desempenho na vida (Sternberg, 
2005). (…) Deste modo, o autor apela não só à necessidade de medir as aptidões analíticas de 
uma forma mais extensa, mas também à premência de se criar testes de inteligência que 
avaliem igualmente as aptidões criativa e prática, fundamentais para resolver problemas para 
os quais as soluções não estão nem prontamente disponíveis nem deriváveis de conhecimento 
adquirido, dito eminentemente académico.  
 
Ademais, vários estudos (Carraher, Carraher & Schlliemann, 2001; Perrenoud, 1999; Roazzi, 
1987; Sternberg & Clinkenbeard, 1995; Sternberg & Wagner, 1994) não só apoiam trajectórias 
de desenvolvimento diferentes para a inteligência dita académica e para a inteligência prática, 
mas também comprovam que: 
 

 
(i) é possível testar a inteligência criativa e prática (não apenas a analítica); 
(ii) é possível promover os três aspectos da inteligência de sucesso; 
(iii) é possível potenciar o padrão natural de aptidões dos sujeitos através da 

criação de oportunidades que se harmonizam com aquele. 
 

Estas ideias serão retomadas na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
O Teste das Capacidades Triárquicas de Sternberg (TCTS) visa avaliar esta inteligência de 
sucesso. Combina os três aspectos (analítico, criativo e prático), que se subdividem em três 
domínios - verbal, quantitativo e figurativo (Sternberg, R.J., 2005). 
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Sub-teorias Componentes Sub-componentes 

Reconhecimento do problema 

Definição do problema 

Identificação das etapas de resolução do problema 

Selecção duma estratégia eficaz  

Selecção de uma representação mental da informação 

Localização dos recursos necessários à resolução do problema 

Monitorização da resolução do problema 

Metacomponentes 

Avaliação da solução 

Codificação 

Inferência 

Correspondência ou mapping 

Aplicação 

Comparação 

Justificação 

Componentes de 
rendimento 

ou desempenho 

Resposta 

Codificação selectiva 

Combinação selectiva 

Componencial 

Componentes de 

conhecimento-
aquisição 

Comparação selectiva 

insight de codificação selectiva 

insight de combinação selectiva Insight ou novidade 

Insight de comparação selectiva 
Experiencial 

Automatização Diversos tipos de tarefas… 

Adaptação Adequação a certo ambiente 

Selecção Escolha de alternativas ambientais Contextual 

Configuração Reformulação do ambiente 

 
Quadro 2.3.1-5. Sub-teorias e componentes na teoria triádica da inteligência (Sternberg)  
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Finalmente, um outro ponto de vista significativo é o da abordagem neurobiológica das 
aptidões  cognitivas.  
 
Assume-se, com Lemos, G. (2007: 60), que a contribuição genética para as diferenças 
individuais na inteligência geral (QI) encontra-se, actualmente, bem estabelecida (Bouchard & 
McGue, 1981; Plomin, Owen & McGuffin, 1994), estando a investigação na área agrupada em 
duas grandes categorias de estudos: os estudos quantitativos e os estudos moleculares. 
 
A primeira categoria de estudos aborda a contribuição da hereditariedade para as diferenças 
individuais num determinado traço em análise, dentro de uma determinada população. A esta 
estimativa estatística dá-se o nome de hereditabilidade, medida  da contribuição dos genes 
para certo traço. 
 
Os estudos moleculares, por seu turno, procuram identificar quais os genes específicos 
responsáveis pela influência genética nesse mesmo traço e determinar a forma como actuam 
no cérebro (Hamer, 2002).  
 
Na primeira linha de investigação os dados empíricos parecem sugerir que a correlação 
significativa que o QI estabelece com o rendimento escolar poderá ser, em grande parte, 
geneticamente mediada. Análises baseadas em genética multivariada vieram revelar que os 
efeitos genéticos sobre o desempenho académico se sobrepõem quase completamente aos 
efeitos genéticos na inteligência, indicando coeficientes de hereditabilidade para o rendimento 
escolar de aproximadamente 0.70, valor que se aproxima do grau de hereditabilidade do QI 
para estas mesmas amostras (Jensen, 1969, 2002; Plomin & Neiderhiser, 1991; Thompson, 
Detterman, & Plomin, 1991; Luo, Thompson, & Detterman, 2003; Rietveld, Dolan, Van Baal, & 
Boomsma, 2003). (…) Extrapolando, se for encontrado um gene associado à inteligência, 
certamente esse mesmo gene estará associado à prestação escolar (Lemos, 2007: 64). 
 
Por outro lado, a investigação em genética comportamental vem contrariar a crença 
comummente aceite de que as influências ambientais se acumulam ao longo da vida e, 
consequentemente, a hereditabilidade da inteligência geral diminuiria com a idade. (…) 
Quando analisada ao longo do continuum etário, a hereditabilidade do QI parece aumentar 
ligeiramente da infância até meados da adolescência (de 20 para cerca de 40%) (Spinath [et 
al.], 2003; Fulker, Cherny, & Cardon, 1993) e nitidamente na vida adulta (cerca de 60%) 
(Finkel, Pedersen, McGue, & McClearn, 1995; Loehlin, Horn, & Willerman, 1997; Petrill, 
Plomin, Berg, Johansson, Pedersen, Ahern, & McClearn, 1998; Boomsma & Van Baal, 1998; 
Posthuma, de Geus, & Boomsma, 2003) (Lemos, 2007: 64, 65). 
  
As abordagens explicativas de um crescendo na hereditabilidade da inteligência ao longo da 
vida divergem: por um lado, apresenta-se a hipótese de genes completamente novos virem a 
afectar a inteligência geral quando os processos cognitivos mais sofisticados ou complexos 
são activados, durante o desenvolvimento; uma outra explicação possível refere que os efeitos 
genéticos relativamente secundários no início da vida poderão agregar-se, criando fenótipos 
cada vez mais influentes quando os indivíduos seleccionam ou criam ambientes que 
promovem as suas predisposições genéticas (Plomin & DeFries, 1985). (Lemos, 2007: 65). 
 
Quanto ao contributo ambiental no QI, de um lado, encontramos a investigação que tem em 
linha de conta a abordagem da dinâmica sujeito-meio(s) como uma adaptação mútua e 
progressiva entre o indivíduo activo, em evolução, e as propriedades dos contextos mais 
próximos e afastados, em interacção e mudança (Bronfenbrenner, 1979). Do outro, uma 
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posição in extremis, que procura a todo o custo, conferir ao património genético do indivíduo a 
direcção das nossas experiências (McGue [et al.], 1993; Neubauer, Spinath, Riemann, 
Angleitner, & Borkenau, 2000; Scarr, 1997; Scarr & Weinberg, 1983) (…)  
 
Esta linha de estudos, designada por Genética Ambiental, tem procurado saber de que modo 
os factores genéticos contribuem para a variância das medidas comportamentais mais 
frequentemente estudadas e quais dessas medidas mostram maior influência genética 
(Neubauer [et al.], 2000) (Lemos, 2007: 65, 66). 
 
Através de todas estas teorias aparece o raciocínio - pensamento indutivo-dedutivo - como 
habilidade central. 
 

 

Teorias Autores Identificação do Raciocínio como 
habilidade cognitiva 

Binet & Henri, 1895 
Binet & Simon, 1905 
Anastasi & Urbina, 2000 

Testes de avaliação do raciocínio 
através da resolução de problemas. 

Spearman, 1923, 1927 Factor g. 
Teorias diferenciais 

Thurstone, 1931, 1938 
Guilford, 1967 Raciocínio indutivo e dedutivo. 

Teorias hierárquicas 

Burt, 1940,1949 
Vernon,1950 
Cattell, 1963, 1971  
Horn & Cattell, 1966a, 1967 
Carroll, 1993 
McGrew & Flanagan, 1998  

Racíocínio muito próximo de gf 
(inteligência fluida). 

Teorias 
desenvolvimentistas 

Elkind, 1975  
Inhelder & Piaget, 1979  
Piaget, 1941, 1975 
Neimark, 1982 

Habilidades cognitivas como formas 
operativas de resolução de problemas, 
distinguindo estruturas e conteúdos. 

Teorias cognitivistas 

Perrenoud, 1999; Roazzi, 1987 
Sternberg & Wagner, 1994 
Sternberg & Clinkenbeard, 1995 
Gardner, 1983, 1993, 2000 
Carraher & Schlliemann, 2001 
Sternberg, 1985, 2000, 2005 

Inteligência como capacidade (universal) 
de resolver problemas ou elaborar 
produtos culturalmente relevantes 

Teorias 
neurobiológicas 

Fink & Neubauer, 2005 
Miller & Vernon, 1992 
Necka, 1992 

Indivíduos mais inteligentes parecem 
adoptar estratégias mais eficazes para 
resolver problemas 

 
 

Quadro 2.3.1-6. O Raciocínio nas diferentes teorias da inteligência (adaptado de Lemos, G. 2007) 
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Não obstante a multiplicidade teórica e a disparidade conceptual em torno da 
inteligência, o raciocínio parece perpassar e congregar os aparentes pontos de 
divergência no estudo do comportamento cognitivo, funcionando, por assim 
dizer, como vértice das diferentes abordagens (Lemos, 2007: 82). 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 

Há relação entre a idade  e as habilidades cognitivas? 
 
 
A consideração do impacte da idade nas habilidades cognitivas é naturalmente de grande 
importância quando se pretende fundamentar uma abordagem da selecção, ingresso e 
progressão na vida académica de populações adultas. 
 
As duas principais linhas de investigação neste âmbito orientam-se, uma procurando descrever 
padrões de desenvolvimento das aptidões cognitivas e a outra mais centrada nas mudanças 
na organização/estrutura das aptidões. 
 
Na primeira linha situam-se os importantes resultados da aferição da PMA por Thurstone 
(1955) que construiu curvas de desenvolvimento para cada uma das aptidões primárias, que 
permitiram verificar um ritmo desenvolvimental distinto para cada uma delas. Verificou assim 
que, para o factor de velocidade perceptiva, o nível de desempenho próximo da realização do 
adulto era alcançado por volta dos 12 anos, que para as aptidões espacial e de raciocínio esse 
nível era alcançado aos 14 anos, para o factor numérico aos 16 anos, para a aptidão verbal 
aos 18 anos e aos 20 anos para o factor de fluência verbal. 
 
Já no que se refere a populações adultas, a influência da idade foi verificada quer quanto ao 
atingimento do nível de desempenho máximo para cada aptidão quer quanto ao período de 
estabilidade e declínio das mesmas.  Na mesma linha dos estudos de Thurstone e no âmbito 
do Seattle Longitudinal Study, Hayslip e Panek (1993) realizaram uma das mais aprofundadas 
investigações sobre população adulta, combinando os planos transversal e longitudinal, por 
forma a analisar e dissociar os efeitos de idade e da coorte. Os resultados do teste-reteste 
para as provas mostraram-se elevados (entre .73 e .95), considerando o longo período de 
tempo de intervalo entre as avaliações (7 anos), o que sugere a estabilidade das aptidões 
(Schaie & Strother, 1968; Schaie & Willis, 1993). Outros dados interessantes apontam para: (a) 
correlações mais elevadas no grupo dos sujeitos mais velhos; (b) resultados mais elevados no 
raciocínio indutivo, orientação espacial, memória verbal e velocidade perceptiva no grupo dos 
adultos mais jovens; (c) realização máxima das aptidões verbal e numérica mais tardios (39 e 
46 anos, respectivamente); e (d) diferenças estatisticamente significativas no declínio do 
desempenho em função da idade (raciocínio indutivo, velocidade perceptiva, memória verbal e 
orientação espacial, a partir dos 50 anos; e aptidões numérica e verbal, depois dos 60 anos). 

(Lemos, 2007: 101). 
 
Mas os resultados que apoiam o declínio das aptidões são diferentes segundo se faz a 
comparação da média global de realização dos grupos ou se procede à análise de perfis 
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individuais. Analisando as médias globais de desempenho dos grupos, todas as aptidões, a 
partir de determinada idade, manifestam sinais de declínio evidente.  
 

 
Por outro lado, se se partir da análise de perfis individuais, poucos sujeitos 
apresentam declínio transversalmente, em todas as aptidões, o que confere 
suporte à lógica de uma manutenção selectiva de determinadas aptidões e não 
de outras. Se, por um lado, o declínio é óbvio em aptidões em que a velocidade 
de execução assume relevância, ou idades mais avançadas, por outro lado é 
curioso que tal suceda também para sujeitos com mais de 60 anos que vivam 
em meios culturalmente “pobres” (Schaie, 1979; Diehl, Willis & Schaie, 1995) 
(Lemos, 2007: 101, 102). 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Horn et al concluíram, quanto à análise dos padrões de desenvolvimento das aptidões de 
segunda ordem, que as aptidões mais vulneráveis com a idade são: a inteligência fluida (Gf), a 
memória a curto prazo (Gsm) e a velocidade de processamento (Gs). Já as aptidões mais 
associadas com a aprendizagem e aquisição de conhecimento - a inteligência cristalizada 
(Gc), o conhecimento quantitativo (Gq) e a memória a longo prazo (Glr) - mantêm o seu estado 
e/ou continuam a aumentar (Horn & Hoffer, 1992; Horn & Noll, 1994). 
 
 

 
Segundo Lemos (2007: 104) a menor taxa de respostas erradas a problemas de 
alguma dificuldade na população adulta parece ser explicada pela persistência e 
pela busca das respostas correctas (acuidade) daquela. Os adultos mais velhos 
permanecem mais tempo a trabalhar num problema ou tarefa difícil, em vez de 
o abandonar, o que leva a tomarem mais tempo na sua resolução. É por isso 
que, em tarefas saturadas em Gf, efectuadas sem limite de tempo, os adultos 
mais velhos apresentam melhores resultados do que os jovens. Não obstante, 
quando estatisticamente controladas, exibem um substantivo declínio com a 
idade (Horn, J. & Noll, J. , 1994). 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
A segunda linha de investigação, orientada para a “diferenciação cognitiva progressiva”, 
pretende verificar a veracidade da hipótese de que, ao longo da vida, e com a idade, ocorrem 
alterações na estrutura ou organização das aptidões (Almeida, 1988c). 
 
Estudos vários (Bickley, Keith, & Wolfle, 1995; Carroll, 1993; Deary, Egan, Gibson, Austin, 
Brand, & Kellaghan, 1996; Juan-Espinosa, García, Colom, & Abad, 2000; Juan-Espinosa, 
García, Escorial, Rebollo, Colom & Abad, 2002) rejeitaram, quer a hipótese da diferenciação, 
quer a hipótese da integração, propondo a hipótese da estabilidade da estrutura cognitiva.  
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Esta nova perspectiva vem, por assim dizer, substituir a metáfora do 
investimento (Cattell, 1971) pela metáfora anatómica (Juan-Espinosa [et al.], 
2002): “as a human skeleton, there is a basic structure of intelligence that is 
present early in life. This basic structure does not change at all, although, like 
the human bones, the cognitive abilities grow up and decline at different periods 
of life” (p. 406). A estrutura é a mesma, o nível de realização cognitiva para 
cada aptidão é que difere (aumenta ou diminui), consoante o período de 
desenvolvimento (Lemos, 2007: 108). 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 

 
Há relação entre o nível sócio-económico do sujeito e as habilidades cognitivas? 

 
 

O desempenho em provas cognitivas tem sido associado, no âmbito da Psicologia Diferencial, 
às variáveis sócio-culturais descritoras do meio de pertença dos sujeitos.  
 
 

 
E, em geral, a investigação na área mostra que os resultados em provas 
cognitivas são melhores para os grupos étnicos dominantes (Almeida e Roazzi, 
1988) ou para os grupos sócio-culturalmente mais favorecidos, nomeadamente 
nas aptidões verbal, numérica e, em menor grau, na espacial. (Almeida, 1988b; 
Anastasi, 1982; Detry e Cardoso, 1996). 
  

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
Dados do National Longitudinal Survey of Youth e do National Household Education Survey 
(Bradley, Corwyn [et al.], 2001) indicam que crianças provenientes de famílias pobres têm 
menor acesso a uma variedade de diferentes materiais lúdicos e pedagógicos, desde a 
infância até à adolescência. Para além disso, a probabilidade de viajarem, visitarem museus 
ou bibliotecas ou assistirem a uma peça de teatro parece ser francamente menor.  
 
Com efeito, a literatura aponta para o efeito mediador do acesso a este tipo de materiais/ 
recursos culturais na relação que se estabelece entre o NSE e a realização cognitiva e 
académica da infância até à adolescência (Bradley, 1994; Bradley & Corwyn, 2001; Brooks-
Gunn, Klebanov & Liaw, 1995; Entwisle, Alexander & Olson, 1994; Guo & Harris, 2000). (…)  
 
Para além de serem menos estimuladas cognitivamente, dadas as condições de vida da 
família, é precisamente no seio familiar das classes mais desfavorecidas que tende a haver 
uma menor valorização nas interacções e práticas educativas em prol do desenvolvimento 
cognitivo, da linguagem e da própria motivação para a realização e o sucesso por parte dessas 
crianças (Almeida, 1988b; Detry & Cardoso, 1996; Fontaine, 1990; Fonseca, 1999; Machado, 
1989; Morais, Peneda & Medeiros, 1992; Noble, Farah & McCandliss, 2006; Pires & Morais, 
1997; Raz & Bryant, 1990; Whitehurst, 1997; Simões, 1994, 2000)  (Lemos, 2007: 114). 
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O impacte negativo parece reforçar-se exponencialmente com o aumento do número de 
acontecimentos de vida negativos (morte ou separação conduzindo a debilidades ou 
dissolução familiar, perda de emprego,…) e condições de risco (doença mental num dos 
progenitores, agregado familiar numeroso,…) que, em geral, se traduzem na necessidade de 
acumulação da frequência escolar com o trabalho remunerado ou o exercício de tarefas 
domésticas e prestação de cuidados a outros (Bradley [et al.], 1994; Brooks-Gunn [et al.], 
1995; Detry & Cardoso, 1996; Sameroff, Seifer, Baldwin & Baldwin, 1993). 

 
 

Há relação entre o nível académico do sujeito e as habilidades cognitivas? 
 

Estando os conceitos de inteligência ou inteligências fortemente associados com as 
capacidades de processar informação e resolver problemas seria expectável a existência de 
correlação positiva significativa entre os níveis de inteligência e os resultados alcançados / 
número de anos de escolarização bem sucedida do sujeito.   
 
Conforme constata Lemos (2007: 118) existe um consenso geral acerca da correlação 
moderada a forte entre as medidas de inteligência geral e as medidas de realização escolar, 
apontando a literatura para coeficientes que tendem a variar entre .40 e .63 (Jencks, 1979). De 
facto, de uma forma geral, os estudos têm apontado para correlações que se aproximam de 
.50 (Bartels, Rietveld, Van Baal, & Boomsma, 2002b; Brody, 1992; Gustafsson & Undheim, 
1996; Jensen, 1998; Mackintosh, 1998; Neisser, Boodoo, Bouchard, Boykin, Brody, Ceci, 
Halpern, Loehlin, Perloff, Sternberg & Urbina, 1996; Schmidt [et al.], 1980; Snow & Yalow, 
1982; Sternberg, Grigorenko & Bundy, 2001).  
 
Note-se que um valor médio da correlação de 0.50, considerado “moderado a forte” no 
contexto do estudo em questão, seria considerado o mínimo significativo em estudos de 
gestão, por exemplo… 
  
Alguns estudos (Almeida, 1988b; Almeida & Campos, 1986; Meuris, 1970; Pinto, 1992; Primi & 
Almeida, 2000; Ribeiro, 1998) apontam a existência de relação significativa entre o 
desempenho dos alunos em testes de diferentes aptidões e a escolarização diferenciada 
(Meuris, 1970). Por outro lado, os coeficientes de correlação obtidos parecem oscilar ao longo 
da escolaridade e segundo a natureza das provas cognitivas usadas (Almeida, 1988b; Almeida 
& Campos, 1986; Pinto, 1992; Primi & Almeida, 2000; Ribeiro, 1998).  
 

 
Assim, conforme realça Lemos (2007: 121, 122) a ligação entre resultados nos 
testes de inteligência e rendimento escolar tem permitido aos psicólogos, nas 
suas práticas, buscarem  (…) alguma informação relevante para explicar os 
bons e fracos desempenhos académicos dos estudantes (…) servindo, os 
testes de inteligência, um objectivo de diagnóstico. Ao mesmo tempo, quando 
se lê a inteligência de um modo multifacetado (aptidões), a sua avaliação pode 
também servir a intervenção psicológica de apoio às escolhas vocacionais dos 
alunos. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
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No entanto, sendo possível aceitar que, não só as aptidões interferem nas aprendizagens 
escolares, como estas podem ter impacte no desenvolvimento e na diferenciação das próprias 
aptidões (Almeida, 1988b, 1996a; Almeida & Campos, 1986), parece ser possível ir mais longe 
numa dinâmica de avaliação/potenciação de perfis individuais diferenciados. 
 
 

Qual a experiência e práticas de avaliação psicológica em Portugal? 
 
 
Diniz, Almeida e Pais (2007) alertam para a crescente preocupação pelo uso indevido dos 
testes de avaliação psicológica e, através da aplicação e análise de um questionário 
respondido pelos psicólogos portugueses, a nível nacional, procuraram descrever as 
percepções e as práticas dos mesmos quanto à avaliação psicológica. 
 
Nomeadamente têm os autores em conta que o movimento internacional promotor de práticas 
éticas e responsáveis na avaliação psicológica tem já largos anos de desenvolvimento tendo 
sido criados grupos de trabalho enquadrados institucionalmente a nível internacional e 
nacional, visando ao levantamento do estado da arte e orientando a construção e a utilização 
das provas psicológicas nos diferentes países (Diniz et al, 2007: 2) culminando no 
estabelecimento de regulamentação internacional específica quanto à utilização das provas 
psicológicas (International Test Commission, 2001), já adaptada para Portugal (Comissão para 
a Adaptação Portuguesa das Directizes Internacionais para a Utilização de Testes, 2003 (ITC, 
2003).  
 
Verificou-se neste estudo que: 
 

o A grande maioria dos inquiridos realizou tarefas de avaliação psicológica nos 
últimos três anos;  

o Num total de 265 questionários válidos, quase todos os respondentes usam 
entrevista (n = 232), muitos usam provas de aptidões/inteligência (n = 175), 
sendo que são muito pouco utilizadas as escalas de desenvolvimento (n =31) e 
as grelhas de observação (n = 32). Quanto à utilização de provas projectivas, a 
diferença entre os que o fazem (n = 110) e os que não o fazem (n = 155) é 
diminuta. Acresce a existência de um número de utilizadores de 
questionários/inventários (n = 144) semelhante ao de não utilizadores (n = 121); 

o Quanto ao tipo de provas validadas a nível nacional mais usadas referem por 
ordem WISC (59) + WISC-III (32), PM-47 (11), Bateria de Provas de Raciocínio 
– BPRD (32), DAT (6) + PMA (4) + GATB (8), Barragem de Atenção TP (21); 

o É preocupante o facto de que as provas mencionadas que se encontram 
validadas para a população portuguesa correspondem, apenas, a 44% do total 
das ocorrências, o que parece traduzir uma elevada utilização de provas cujos 
resultados não são, de todo, confiáveis (Diniz et al, 2007: 4); 

o A realização de tarefas de avaliação psicológica atravessa os diversos 
contextos de actividade profissional. No contexto escolar são muito utilizadas a 
entrevista e as provas de aptidões/inteligência, ao contrário das escalas de 
desenvolvimento, das grelhas de observação e das provas projectivas. Quanto 
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aos questionários/inventários existe um número estatisticamente equivalente de 
psicólogos que os utiliza (face aos que o não fazem). 

o No contexto do ensino superior realça-se o recurso à entrevista, tal não 
acontecendo com as grelhas de observação e, ainda menos, com as escalas de 
desenvolvimento e as provas projectivas. Quanto aos questionários/inventários 
e às provas de aptidões/inteligência não existe diferenciação entre os 
psicólogos que os utilizam e os que o não fazem. 

o Os psicólogos manifestaram a opinião de que a frequência de utilização de 
provas é predominantemente elevada no seu contexto de prática profissional 
(em particular no escolar e no hospitalar), salvo para aqueles que trabalham em 
consultório. Por outro lado, a grande maioria dos psicólogos nos diversos 
contextos é de opinião que a utilização de provas torna mais precisa/rigorosa a 
prática psicológica, considerando-a também uma marca distintiva/identitária da 
mesma. 

 
 

Como se posiciona a psicometria face à ética e à justiça social? 
 
 
Como se referiu no início deste sub-capítulo, a adequada selecção e aplicação de testes de 
inteligência ou de testes de avaliação de aptidões vocacionais pressupõe que se respeitem as 
regras deontológicas e éticas (ITC, 2003) Em particular, a clara percepção do alcance e 
limitações das teorias de suporte aos testes disponíveis é condição essencial à essa mesma 
adequada selecção e aplicação bem como à interpretação dos seus resultados.  
 
Mas mais, embora as práticas de avaliação psicológica sejam usadas frequentemente no apoio 
à selecção (e portanto à seriação) de candidatos no domínio profissional, importa aplicar 
mutatis mutandis as palavras de Müller-Hill, B. (1993), na prestigiosa revista Nature, onde 
comentava os potenciais avanços nos estudos moleculares (O conhecimento (do gene 
envolvido em determinar a inteligência) simplesmente revelará uma realidade, enfatizando a 
injustiça do mundo… São necessárias leis para proteger o geneticamente inferior. A justiça 
social tem de recompensar a injustiça genética) (citado em Lemos, 2007: 62) 
  
 

 
o conhecimento de um perfil menos favorável de aptidões vocacionais 
simplesmente revelará uma realidade… São necessárias e justas as 
oportunidades para proteger e apoiar o desenvolvimento de tais perfis, não os 
excluindo, à priori, do universo de desenvolvimento natural que a escola 
proporciona.  
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
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2.3.2. Avaliação da literacia na leitura e escrita  
 
Segundo Schaub e Zenke (2001) uma capacidade é determinada pela sua operação sobre 
o conteúdo, como, por exemplo, a capacidade da escrita, da leitura ou do cálculo. 
Exercitando-as consegue-se uma automatização destas habilidades de tal modo que as 
podemos executar sem que nelas intervenha a consciência. Assim evita-se que seja 
necessária uma concentração total e constante na execução correcta de actividades 
rotineiras ou uma reflexão sobre a sua realização adequada.   

   
Segundo Marti, I. (Dir.) (2003) uma habilidade define-se pela sua eficácia, de acordo com 
um princípio de economia do acto em questão, pela flexibilidade, que permite desenvolve-
la ou aplicá-la em circunstâncias muito diferentes e pela antecipação, de que está dotada, 
como mecanismo que prevê situações futuras em que poderá usá-la.  
 

 
No estudo PISA 2000 (Programme for International Student Assessement) a 
literacia da leitura foi definida como a capacidade de cada indivíduo 
compreender, usar textos escritos e reflectir sobre eles, de modo a atingir os 
seus objectivos, a desenvolver os seus próprios conhecimentos e 
potencialidades e a participar activamente na sociedade (OECD, 2001) (GAVE, 
2001: 6). 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 

 
A avaliação do nível de literacia escrita, no PISA 2000, foi realizada com base em questões 
colocadas sobre uma variedade de textos escritos (textos contínuos, em prosa, de vários tipos: 
narrativos, expositivos e argumentativos). O PISA incluiu também listas, formulários, gráficos e 
diagramas, criando variações quanto ao uso previsto dos textos (privado, público, ocupacional 
ou educacional) 
 

Os estudantes foram avaliados quanto à capacidade para extrair e recuperar determinada 
informação, para interpretar aquilo que liam e para reflectir sobre e/ou avaliar o conteúdo e 
formato do texto, com base nos seus conhecimentos. A cada um destes aspectos da literacia 
de leitura corresponde uma classificação baseada na dificuldade das tarefas que conseguiram 
realizar com sucesso. Uma classificação global resume um desempenho global na leitura. Foi 
atribuído a cada aluno um de cinco níveis, com base na classificação obtida, sendo que o nível 
5 corresponde ao mais alto. O nível atingido por cada aluno é indicativo do tipo de tarefas mais 
difíceis que esse aluno é capaz de realizar com sucesso (ME, 2001a: 5). 
 

O nível 5 na escala global de literacia de leitura (acima de 625 pontos) foi atribuído aos 
estudantes capazes de realizar com sucesso tarefas sofisticadas, que envolvem processos tais 
como a gestão da informação, a compreensão em detalhe desses textos e a inferência sobre 
qual a informação relevante para a tarefa, a avaliação crítica e a construção de hipóteses, o 
funcionamento com conhecimento especializado, a adaptação de conceitos que podem ser 
contrários às expectativas. 
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O nível 4 na escala global de literacia de leitura (entre 553 e 625 pontos) foi atribuído aos 
estudantes capazes de realizar tarefas difíceis de leitura que envolvem processos tais como a 
localização de informação implícita, a construção de significado a partir de subtilezas de 
linguagem e a avaliação crítica de um texto. 
 
O nível de proficiência 3 na escala global de literacia de leitura (entre 481 e 552 pontos) foi 
atribuído aos estudantes capazes de realizar tarefas com complexidade moderada, envolvendo 
a localização de múltiplos segmentos de informação, o estabelecimento de relações entre as 
diferentes partes de um texto e o seu relacionamento com o conhecimento familiar e 
quotidiano. 
 
O nível de proficiência 2 na escala global de literacia de leitura (entre 408 e 480 pontos) foi 
atribuído aos estudantes capazes de realizar tarefas básicas de leitura que envolvem a 
localização simples de informação, inferências de vários tipos, mas de nível baixo, a 
compreensão do significado de uma parte bem definida do texto e o uso de informação exterior 
ao texto para a sua compreensão. 
 
O nível de proficiência 1 na escala global de literacia de leitura (entre 335 e 407 pontos) foi 
atribuído aos estudantes capazes de realizar apenas as tarefas de leitura menos complexas 
desenvolvidas para o PISA, implicando a localização de uma única peça de informação, a 
identificação do tema principal de um texto, ou a simples conexão com o conhecimento do 
quotidiano. 
 

Foi atribuído nível de proficiência inferior ao nível 1 na escala global de literacia de leitura aos 
estudantes que apenas são capazes de realizar as tarefas mais básicas que o PISA propunha. 
Isto não significa a ausência de competências de literacia. A maior parte dos alunos nesta 
situação poderá saber ler num sentido técnico, e 54% são capazes de realizar com sucesso 
pelo menos 10% das tarefas de leitura propostas. Estes estudantes têm sérias dificuldades em 
usar a leitura como um instrumento efectivo para o avanço e a extensão dos seus 
conhecimentos e competências em outras áreas. São alunos que poderão estar em risco não 
só na sua transição inicial da educação para o trabalho, mas também na possibilidade de 
virem a usufruir de outras aprendizagens ao longo da vida (OECD, 2001) (ME, 2001a: 6). 
 

 
2.3.3. Avaliação da literacia na resolução de problemas  
 
 

 
No PISA 2003 (GAVE, 2004: 7), assume-se que a resolução de problemas é a 
capacidade de um indivíduo usar processos cognitivos para confrontar e 
resolver situações reais e interdisciplinares, nas quais o caminho para a solução 
não é imediatamente óbvio, em que os domínios de literacia ou áreas 
curriculares passíveis de aplicação não se inserem num único domínio. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
Como tal, a avaliação de competências para resolução de problemas é feita considerando as 
seguintes componentes: 
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o Tipologia dos problemas - tomada de decisão, análise e concepção de sistemas 

e despiste de problemas.  

o Contexto dos problemas: esta componente implicará o posicionamento de 
problemas, relativamente à experiência real dos estudantes.  

o Unidades Curriculares envolvidas: abrangem-se várias Unidades Curriculares - 
Matemática, Estudos Sociais e Tecnologia…, complementando a avaliação da 
literacia em matemática. 

o Processos de resolução de problemas: é o estudante capaz de identificar um 
problema e de encaminhar a sua resolução? Como conduz este processo? 

o Competências de raciocínio: são avaliadas competências de raciocínio analítico, 
de raciocínio quantitativo, de raciocínio analógico e de raciocínio combinatório, 
enquanto nucleares para a resolução de problemas. 

 
Nomeadamente medem-se as capacidades de: 
 

o Compreensão do problema - Inclui o modo como os estudantes compreendem 
um texto, um diagrama, uma fórmula ou uma tabela e retiram inferências dos 
mesmos; como relacionam informação de várias fontes; como demonstram 
compreensão de conceitos relevantes; como usam a informação do 
conhecimento que já possuíam anteriormente para compreenderem a 
informação dada. 

o Caracterização do problema -  Inclui a maneira como os estudantes identificam 
as variáveis do problema e as suas inter-relações; como decidem quais as 
variáveis relevantes e quais as irrelevantes; como constroem hipóteses; como 
reconstituem, organizam, consideram e avaliam criticamente a informação 
contextual. 

o Representação do problema. Inclui o modo como os estudantes constroem 
representações tabulares, gráficas, simbólicas ou verbais ou como aplicam uma 
representação externa previamente fornecida à solução do problema; como 
alternam entre formatos representativos. 

o Resolução do problema. Inclui tomarem uma decisão (no caso de tomada de 
decisão), analisarem um sistema ou conceberem um sistema de acordo com 
determinados objectivos (no caso de análise e concepção de sistemas) ou 
fazerem o despiste e proporem uma solução (no caso de despiste de 
problemas). 

o Reflexão sobre a solução. Inclui o modo como os estudantes analisam as suas 
soluções e procuram informação adicional ou uma clarificação da mesma; como 
avaliam as suas soluções de diferentes perspectivas, numa tentativa de 
reestruturarem as solução e de as tornarem mais aceitáveis ao nível social ou 
técnico; como justificam as soluções que apresentam. 

o Comunicação da solução do problema. Inclui o modo como os estudantes 
seleccionam os meios e as representações adequadas à expressão e à 
comunicação das suas soluções a uma audiência externa. 
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Para esta avaliação, no PISA 2003, as quatro áreas de conteúdo estabelecidas foram as 
seguintes: 
 

o Espaço e forma tem a ver com os fenómenos e as relações espaciais e 
geométricas, em geral presentes na Unidade Curricular de geometria. 

o Mudança e relações envolve manifestações matemáticas de mudança bem 
como de relações e dependências funcionais entre variáveis, muito relacionada 
com a álgebra.  

o Quantidade envolve fenómenos numéricos, tais como relações e padrões 
quantitativos, em geral abordados na aritmética. 

 
o Incerteza abrange os fenómenos e as relações probabilísticos e estatísticos, que 

têm cada vez mais importância na sociedade da informação e que são tema de 
estudo de probabilidades e estatística. 

 
Estabeleceram-se escalas e níveis de desempenho para cada uma destas áreas de conteúdo, 
construídos de forma que, no conjunto dos países da OCDE, a média fosse de 500 pontos, e 
cerca de dois terços dos alunos tivessem entre 400 e 600 pontos. Nas escalas de literacia 
matemática, a pontuação foi agrupada em seis níveis de proficiência que representam 
conjuntos de tarefas de dificuldade crescente, em que o nível 1 é o mais baixo, e o nível 6 o 
mais elevado. Os alunos que tiveram menos de 358 pontos na escala foram classificados 
como estando “abaixo do nível 1”. Estes alunos, que representam 11 por cento do total dos 
estudantes dos países da OCDE, não foram capazes de utilizar as capacidades matemáticas 
requeridas pelas tarefas mais simples do estudo PISA.  
 
A proficiência em cada um destes níveis é descrita, mutatis mutandis, de forma equivalente à 
descrita para as competências em resolução de problemas. 
 
 
2.3.4. Avaliação da literacia mediatizada  
 
Mas quando se trata de avaliar a literacia da comunicação oral e escrita – no contexto da 
avaliação da capacidade de acesso ao Ensino Superior - teremos que estender a 
definição do PISA 2000: como a capacidade de cada indivíduo compreender e usar 
intervenções orais ou textos escritos e reflectir sobre eles, de modo a atingir os seus 
objectivos, a desenvolver os seus próprios conhecimentos e potencialidades e a participar 
activamente na sociedade. 
 
E, neste caso, dado serem hoje as intervenções orais e escritas frequentemente mediatizadas 
– com recurso mais ou menos forte aos elementos visuais e gráficos – há que ter em conta os 
vectores de avaliação da literacia visual e, de forma mais geral, da literacia mediática, como 
defende Damásio (2000). 
  
De facto, segundo este autor, a literacia visual pode ser descrita como a capacidade de 
reconhecer, compreender e exprimir correctamente um argumento em qualquer medium de 
expressão visual (Damásio, 2000: pgr. 4). E é composta por três tipos distintos de elementos, 
ou patamares de evolução: 
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o um primeiro nível (a) – do conhecimento - que se refere à capacidade subjectiva 
de reconhecer a informação e de utilizar a massa de informação disponível para 
aumentar o conhecimentos próprio; 

o um segundo nível (b) – do ambiente - que se refere ao ambiente cultural onde 
se realiza a mediatização e a compreensão da informação. 

o um terceiro nível (c) – da tecnologia - que se refere à constituição e aquisição 
por parte do sujeito de mecanismos de expressão tecnológica, mecanismos 
esses dependentes das condicionantes dos dois pontos anteriores. 

 
No que se refere ao primeiro nível, relembra o autor que o conhecimento fixado na informação 
mediatizada não é necessariamente veiculado pela informação imagética, e pode, pelo 
contrário, ser veiculado através de outras fontes de informação incluídas ou associadas à 
imagem” sendo por isso muito superior ao estrito conteúdo imagético  (Damásio, 2000: prg. 9). 
 
Por outro lado, se é certo que a partilha desta informação visual implica sempre a transmissão 
e a partilha de conhecimento (...) a comunicação de informação visual implica ainda, e num 
momento que é anterior à partilha ou recepção efectiva dos conteúdos informativos, um 
estádio de acordo subjectivo ou intersubjectivo sobre a natureza e o valor a atribuir a um dado 
conteúdo informativo (Damásio, 2000: pgr. 11). 
 
Mas, quando se usam plataformas digitais, adicionam-se problemas específicos, decorrentes 
da natureza da mediatização, nomeadamente porque:  
 

o qualquer intervenção que seja realizada pelo sujeito sobre o conteúdo 
informativo (recolher, seleccionar, fragmentar, alterar, difundir,...) está sempre 
dependente das condições que esse meio proporciona, independentemente da 
avaliação subjectiva da credibilidade a atribuir ao conteúdo informativo, 

o o processo de verificação de razoabilidade da totalidade da informação 
veículada tem de ter em conta a detecção de possíveis sinais de manipulação, 
que poderá transformar o seu valor. 

 
Ora a literacia mediática deve incluir a capacidade de realizar aquele tipo de intervenção e este 
escrutínio. A intervenção subjectiva inclui, aqui, a compreensão do conhecimento contido no 
objecto de comunicação e a descodificação e transformação do seu conteúdo - para uso do 
próprio sujeito ou para disseminação que dele faça posteriormente - o que pressupõe uma 
capacidade de expressão tecnológica. Isto é, a literacia mediática permite ao sujeito aumentar 
o conhecimento, transformando-o, mas permite também participar, como nova fonte ou 
emissor, no processo de comunicação, disseminando nova mensagem. 
 

 
Assim, ao equacionar propostas para avaliação da literacia da comunicação oral 
e escrita há que identificar se é importante ou não (e até que ponto) adicionar 
uma avaliação da literacia mediática, sendo que hoje, em ambiente 
universitário, raramente se prescinde da mediatização da comunicação. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
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2.3.5. O reconhecimento das aprendizagens experienciais e a educação de 
adultos 
 
A relação trabalho-emprego-formação mudou radicalmente nas últimas décadas. Conforme 
refere Silva (2007: 17) A mudança do sentido dos trajectos de mobilidade profissional (que 
deixou de ser linear e progressivo) e o claro incentivo ao desenvolvimento de estratégias 
individualizadas para assegurar e melhorar a própria empregabilidade são determinantes nesta 
mudança das relações entre formação, trabalho e desenvolvimento individual e social. É disto 
um claro exemplo o apelo da União Europeia em 1996 para a “Aprendizagem ao Longo da 
Vida”, evidenciando a necessidade de comprometer os próprios indivíduos (e não 
exclusivamente, nem tanto as instituições de trabalho e de formação) no seu investimento na 
formação no sentido de os tornar empregáveis, mantendo-os “em estado de competência e de 
competitividade no mercado” (Dubar, 2000: 112). 
 
O reconhecimento das aprendizagens experienciais começa a ser visto, cada vez mais, como 
campo de investigação no domínio educativo, tanto mais quanto se confronta com as fortes 
pressões decorrentes da criação do espaço europeu de ensino superior e dos desafios da 
competitividade. 
 
Reconhece-se que, cada vez mais, os percursos profissionais e formativos dos adultos estão 
imbricados, e que, conforme diz Feurtrie (2002: 126) se impõe que a formação contínua não 
seja encarada como uma ferramenta correctiva ou adaptativa mas antes como uma 
componente integrante da construção, em contínuo, da competência e da identidade social e 
profissional. 
 
E por isso se torna imprescindível que as três vertentes – o sistema educativo, o sistema de 
formação profissional e as organizações económicas e sociais – se articulem no 
reconhecimento das aprendizagens experienciais e que, em cada um deles, seja dada a 
adequada sequência a tal reconhecimento.  
 

 
Pelo que, às universidades, no processo de candidatura e admissão de adultos 
pela via do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março se requer não apenas o 
reconhecimento e valorização das aprendizagens experienciais mas também a 
tomada de medidas administrativas e pedagógicas que garantam a integração 
de tais aprendizagens como componentes efectivas da construção de 
competências subsequente, nos percursos pedagógicos escolhidos. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Como diz Pires (2005: 87) De um ponto de vista pedagógico, as abordagens da 
experiencialidade implicam o desenvolvimento de estratégias educativas coerentes e 
articuladas, em que o núcleo estruturador da formação seja constituído pelas experiências e 
não pelas carências (Correia, 1997). Assim, torna-se fundamental adoptar uma perspectiva 
educativa que fomente a interpenetração de domínios tradicionalmente separados, uma visão 
global e não dissociativa do processo formativo, que dê sentido às aprendizagens dos adultos, 
construídas em diferentes tempos e contextos.  
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Mancuso, S. (2001), tendo consciência de que cerca de metade da população estudantil no 
ensino superior é de adultos e que os curricula e práticas pedagógicas foram desenhados e 
projectados para jovens realizou um estudo de benchmarking entre instituições de ensino 
superior orientadas para públicos adultos. Partindo dos conhecimentos básicos sobre os 
modos de aprender melhor, dos adultos: 
 

o Aprendizagem activa (Brookfield, 1995); 

o Serviços flexíveis em termos de espaço e tempo (Chickering & Reisser, 1993) 

o Métodos múltiplos para inteligências múltiplas (Gardner,1983) 

o Estilos diversificados de aprendizagem (Kolb, 1984) 

o Curriculum construído em torno de experiência de vida e dos interesses 

pessoais (Merriam & Caffarella, 1999) 

o Apoio activo e encorajamento durante o período de aprendizagem (Naretto, 

1995) 

o Apoio à integração na vida académica (Arbuckle & Gayle, 1996) 

o Tutorias à medida (Polson, 1994) 

o Orientação na carreira (Aslanian&Brickell, 1980) 

 

a autora conclui que algumas boas práticas se repetem nas 13 instituições de referência que 
identificou: 
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1) As instituições têm claramente articulada a sua missão e essa missão influencia 
a sua prática – em particular consideram que têm um papel importante a 
desempenhar na Educação Superior de adultos.  

2) As decisões são tomadas colaborativamente. Quando há um problema discute-
se e decide-se, com flexibilidade e rapidez. A informalidade é grande. 

3) O curriculum é muito variado, a organização e o apoio são os mesmos. 

4) Através de cursos de preparação inicial é preparado o reconhecimento da 
experiência adquirida 

5) Estão disponíveis vários métodos de ensino/aprendizagem 

6) Dá-se ênfase à aprendizagem colaborativa com base na experiência do dia-a-
dia do aluno 

7) O método de admissão não é competitivo: a instituição e o candidato são 
parceiros na decisão. 

8) A instituição encoraja os alunos adultos a planificarem o seu percurso e a 
tomarem decisões sobre ele. 

9) A instituição multiplica as formas de acesso aos serviços para facilidade do 
aluno 

10)  A instituição apresenta ao aluno um mix de ensino, serviços e administração 
com acesso fácil em permanência 

11)  A instituição tem adjuntos especializados no apoio financeiro diversificado e na 
facilitação de estágios e benefícios diversos 

12)  As tecnologias e o blended learning são usados para melhoria da 
aprendizagem  

13)  A instituição faz contínuos esforços para manter uma resposta a populações 
adultas que seja competitiva e de qualidade 

 

 
Quadro 2.3.5 - 1. Boas práticas na Educação Superior de Adultos
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2.4. Factores determinantes no rendimento académico no primeiro 
ano de frequência da universidade 
 
O insucesso escolar no Ensino Superior, com particular incidência no 1º ano, é um dos graves 
problemas que urge estudar e superar. 
 
Conforme relembram Pereira et al (2006: 51) Estudos vários têm demonstrado o quão difícil 
pode tornar-se esse processo de adaptação e integração em contexto académico, resultando, 
muitas vezes, em elevados níveis de insucesso escolar e aumento de problemas, com 
repercussões no desenvolvimento do indivíduo (Cutrona, 1982; Fisher & Hood, 1987; Tinto, 
1986). (…) 
 
Entre os vários factores explicativos do insucesso escolar têm sido identificados o processo de 
transição/adaptação à universidade, os problemas de natureza académica (organização 
curricular, stresse e ansiedade aos exames, entre outros) e os factores relacionados com o 
desenvolvimento pessoal (Ferraz & Pereira, 2002; Pereira, 1997; Pereira [et al.], 2004; Zeidner, 
1995) (Pereira et al., 2006: 51, 52). 
 

 
A abordagem das formas de lidar com o insucesso escolar e de apoiar os 
alunos na via da sua superação tem tido contribuições de numerosos autores 
salientando-se a necessidade de uma intervenção multiDisciplinar e transversal 
que articule políticas educativas, organização curricular, apoio aos alunos e 
intervenção formativa junto dos professores.  
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
Das abordagens junto dos alunos destacam-se as que se orientam para o desenvolvimento de 
suporte social, nomeadamente aplicando os modelos de apoio entre pares.   
 
Estes modelos foram desenvolvidos no Canadá (Carr, 1984; Lawson, 1989), nos EUA (First 
Year Experience), no Reino Unido (Cowie & Wallace, 2000; Earwaker, 1992) e, 
posteriormente, em 1994, desenvolvidos a nível nacional com o objectivo de oferecer ajuda e 
apoio psicológico a alunos com problemas, tendo-se destacado o projecto piloto de ajuda ao 
estudante pelo estudante através da linha telefónica LUA – Linha da Universidade de Aveiro 
(Pereira, 1997, 1998; Pereira & Williams, 2001). Também na Universidade de Coimbra foi 
implementado, em 1999, nas residências universitárias, um modelo de peer counselling que 
teve como objectivo facilitar a integração dos alunos do primeiro ano e apoiar os alunos com 
problemas (Pinto [et al.], 2005) (Pereira [et al.], 2006: 52). 
 
Outra das direcções de intervenção reconhecida como importante é a da promoção de estilos 
de vida saudáveis.   
 
Os estudantes universitários constituem uma notória parte da população cujos hábitos poderão 
ser nocivos para o preservar da saúde a longo prazo, nomeadamente o stresse, as desordens 
alimentares, a falta de actividade física, o consumo de substâncias nocivas, com particular 
incidência para o álcool, e os acidentes (Pereira [et al.], 1999). 
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O modelo holístico do bem-estar alerta para a necessidade de mudança dos comportamentos 
individuais, no sentido de aumentarem os factores protectores, tendo como meta máxima 
“mens sana in corpore sano” (Dolgener & Hensley, 1998).  
 
Conciliando ambas as perspectivas Pereira et al.(2006: 52) apresentam e discutem um  
programa de intervenção multidisciplinar com o objectivo de identificar, prevenir e tratar 
problemas psicológicos dos indivíduos e grupos, proporcionar um espaço de apoio 
psicopedagógico e social para os estudantes, desenvolver investigação e promover estilos de 
vida saudável.  
 
Este programa articula as seguintes valências: Consultas de Psicologia, Apoio de Alunos por 
Alunos, Serviço Social e Investigação. Em particular, o Programa de Apoio de Alunos por 
Alunos baseia-se numa intervenção assente nos modelos de Peer Counselling, apoio entre 
pares, visando o processo de ajuda na promoção de competências desenvolvimentais (Egan, 
1984); lidar eficazmente com as situações difíceis indutoras de stresse em contexto académico 
(Ellis, Gordon, Neenan, & Palmer, 1997; Pereira, 1997) e identificar problemas de adaptação 
do estudante ao novo meio. A eficácia deste programa assenta na complexa formação dos 
alunos, habitualmente, sob a forma de um curso de formação (Formação Básica) no início do 
ano lectivo, reuniões de supervisão e acompanhamento dos alunos apoiantes, bem como 
sessões de formação mensais (Formação Contínua) para completar a formação inicial (Pereira 
et al., 2006: 53). 
 
Dos resultados da avaliação efectuada (que abarca o período de 2001 a 2004, incluindo 1290 
consultas realizadas nos Serviços Médico-Universitários e na sede dos SASUC, frequentadas 
por alunos de todas as faculdades da Universidade de Coimbra, a atribuição de  12073 bolsas 
e da totalidade dos alojamentos correspondentes à capacidade total das residências 
universitárias (925 lugares) pelo Serviço Social e um número variável de alunos frequentando 
os programas propostos para apoio ao aluno (267 no total das 6 sessões de Formação 
Contínua em 2003/04) salientam-se as seguintes conclusões: 
 
a maior parte das vezes, os alunos procuram as consultas de psicologia apresentando 
distúrbios de ansiedade, dos quais se salientam a fobia social e a ansiedade aos exames. A 
depressão, onde se englobam também os sintomas depressivos, também é um diagnóstico 
frequente, seguido dos problemas relacionados com os métodos de estudo ou dificuldades 
escolares, os de aconselhamento e de adaptação e os problemas familiares. (…) 
 
O Programa de Métodos de Estudo, especificamente solicitado pelos alunos, teve elevados 
níveis de inscrições (142) e participações (97), tendo sido avaliado de uma forma positiva. (…)   
 
No Apoio de Alunos por Alunos, a avaliação global dos três cursos de Formação Básica, 
realizados no período considerado, foi sempre muito positiva  (…) No que diz respeito à auto-
avaliação dos participantes, os itens que apresentaram valores mais elevados, segundo a 
escala considerada anteriormente, foram, em 2001/02 e 2002/03, a capacidade para a 
aceitação dos outros e a progressão e desenvolvimento pessoal (Mdn=4). Em 2003/04, os 
itens melhor classificados em termos de auto-avaliação foram os conhecimentos adquiridos e a 
capacidade para a aceitação dos outros (Mdn=4). Os restantes itens de auto-avaliação 
(pontualidade, sociabilidade, participação activa, empatia e auto-controlo) foram avaliados 
como Suficientes e Bons. (…) A Formação Contínua foi avaliada por sessão. (…) As 
avaliações foram sempre bastante positivas, tendo-se destacado os itens “utilidade do tema”, 
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“dinâmica das sessões”, “exercícios práticos” e “qualidade do formador” (apresentando sempre 
um valor superior a 4 – entre Bom e Muito Bom). (…) Apesar de não serem aqui apresentados 
os resultados referentes ao aluno que foi apoiado (estudo a aguardar publicação), referiremos 
apenas, como complemento a estes resultados, uma elevada procura de ajuda dos alunos com 
problemas aos pares, com particular incidência no período nocturno (Pereira [et al.], 2006: 57). 
 
E concluem os autores: 
 

 
O modelo de intervenção desenvolvido pelo GAP-SASUC tem-se afirmado 
como uma mais-valia na promoção do bem-estar e sucesso académico. (…) 
 
De todas as áreas de intervenção destacamos o projecto de Apoio de Alunos 
por Alunos como a mais inovadora e mais gratificante do ponto de vista da 
intervenção no desenvolvimento pessoal do estudante universitário.(…).A 
procura de apoio psicológico e social, o aumento dos alunos no Programa de 
Métodos de Estudo e a adesão dos alunos voluntários vêm mostrar a eficácia 
do modelo e a interacção entre as valências.  
 
Por outro lado, os trabalhos desenvolvidos ao nível da investigação, 
nomeadamente o estudo da depressão e da ansiedade e stresse em contexto 
académico, facilitaram a compreensão dos problemas mais frequentes do 
estudante, bem como permitiram encontrar estratégias mais adequadas a cada 
estudante, qual indivíduo em constante desenvolvimento. 
 
A colaboração, interdisciplinaridade e complementaridade dos técnicos 
envolvidos, especificamente psicólogos, psiquiatras e técnicos de serviço social, 
deverá ser realçada como uma estratégia de combate ao insucesso escolar. 
 

Esta ideia será retomada na  Aplicação dos fundamentos: un quadro síntese (Cf. 4 - Secção II) 
 
 
Este modelo vem de encontro às orientações trans, multi e interdisciplinar da formação. (…)  
 
Aliás, estudos desenvolvidos na área do aconselhamento psicológico em Portugal, bem como 
os estudos desenvolvidos pelo GAP-SASUC, têm demonstrado que os problemas de natureza 
pessoal, quer os relacionados com o processo desenvolvimental do aluno, quer os de natureza 
patológica, interferem no (in)sucesso do aluno, pelo que se torna prioritário que se intervenha 
ao nível da saúde física e mental do aluno. Nesse sentido, alertamos para a necessidade de 
implementação de estruturas de aconselhamento psicológico no Ensino Superior. (Pereira et 
al., 2006: 57). 
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PARTE II 
 

3. PLANIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO  
 
 

3.1. Título  

 

Novos Públicos no Ensino Superior - Uma Metodologia de Autoavaliação Colaborativa da 
Flexibilidade 
 

3.2. Tema de investigação 
 
 

Metodologias de auto-avaliação colaborativa da flexibilidade do processo de progressão e 
avaliação dos alunos, no seu percursos académico na universidade  
                        

 

3.3. Problema 
 
 
A diversificação de perfis de entrada nas universidades, gerada pela flexibilização do ingresso 
para estudantes sem as habilitações académicas de acesso, cria fortes dificuldades à 
manutenção de uma resposta eficaz por parte daquelas. 
 

o Como responder às recomendações de aumento da flexibilidade nas metodologias de 
ensino/aprendizagem e de avaliação?  

 
o Será possível aproveitar a caracterização do perfil do aluno, recolhido no processo de 

Ingresso e aprofundar uma melhor interligação deste processo com o processo de 
Integração e apoio ao aluno e com o processo de progressão e avaliação dos alunos, 
de forma a melhorar os  resultados académicos destes? 

 
o Será possível desenvolver uma metodologia de avaliação colaborativa da flexibilidade 

no processo de progressão e avaliação? 
 

o Terá tal metodologia aceitação ao nível da instituição? 
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3.4. Hipóteses / objectivos 
 

 

1. Os alunos sem as habilitações académicas de acesso (Alunos 23+) têm perfis de entrada 
e níveis de aquisições, no primeiro ano, significativamente diferentes dos alunos entrados 
pela via regular de ensino.  

2. A variabilidade de resultados dos alunos nas diversas Unidades Curriculares, no primeiro 
ano,  é parcialmente explicada pela variabilidade de perfis de aptidões. 

3. A variabilidade de resultados dos alunos nas diversas Unidades Curriculares, no primeiro 
ano,  é parcialmente explicada pela variabilidade de resultados noutras Unidades 
Curriculares leccionadas simultânea ou antecedentemente. 

4. É possível o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação colaborativa da 
flexibilidade educativa e é significativo o grau de aceitação de tal metodologia ao nível da 
instituição. 

 

 

3.5. Variáveis / temas 
 
A escolha de temas e variáveis para a investigação foi feita de forma a poderem fazer-se 
comparações posteriores com os resultados do PISA 2000, 2003 e 2006 no que se refere a 
avaliações de competências transversais em leitura e escrita e em resolução de problemas.  
 
Tal comparação terá importância numa fase subsequente ao presente estudo, de teste da 
aplicação de metodologias flexíveis (usando recursos em blended learning) para responder 
aos alunos da via regular de acesso e aos alunos 23+.  
 
Algumas das variáveis – a vermelho no quadro - não foram tratadas nesta segunda fase, por 
insuficiências na recolha de valores (Ver a propósito, Cap. 5.1). 
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Hipóteses  
Variáveis / 

Temas 
Itens Medição 

P1 – Características pessoais 
P2 – Condição perante o trabalho e o 
emprego 
P3 – Habilitações escolares e formação 
profissional 
P4 -  Situação familiar 
P5 – Hábitos e práticas culturais 
P6 – Disponibilidades e flexibilidade 
espacio-temporal 
E - Estilo de aprendizagem 

Questionários. 
 

H1 – Os alunos “23+” têm perfis de 
entrada e níveis de aquisições, no 
primeiro ano, significativamente 
diferentes dos alunos entrados pela 
via regular de ensino.  
 

P – Perfil 
pessoal, social 
e profissional 
do aluno 
 
E - Estilo de 
aprendizagem  
 
PA - Perfil de 
aptidões 
 
L- Nível de 
literacia 
 
A - Resultados 
de avaliação 
de aquisições 

PA1 – Factor V – Compreensão Verbal 
PA2 – Factor E – Concepção Espacial 
PA3 – Factor R – Raciocínio Lógico 
PA4 – Factor N – Cálculo Numérico 
PA5 – Factor F – Fluência Verbal  
Notas nas provas de selecção: 
L1 – Compreensão oral e escrita 
L2 – Expressão escrita 
L3 -  Resolução de problemas 

Teste PMA. 
Provas de 
acesso ao 
ensino 
superior. 
Provas de 
avaliação 
regular. 
 

 
H2. A variabilidade de resultados dos 
alunos nas diversas Unidades 
Curriculares, no primeiro ano,  é 
parcialmente explicada pela 
variabilidade de perfis de aptidões. 
 

PA - Perfil de 
aptidões  
 
A - Resultados 
de avaliação 
de aquisições 
 

 
PA1 – Factor V – Compreensão Verbal 
PA2 – Factor E – Concepção Espacial 
PA3 – Factor R – Raciocínio Lógico 
PA4 – Factor N – Cálculo Numérico 
PA5 – Factor F – Fluência Verbal  
Ai - Resultados na Unidade Curricular Di  
 

Teste PMA. 
 
Provas de 
avaliação 
regular. 
 

 

H3. A variabilidade de resultados dos 
alunos nas diversas Unidades 
Curriculares, no primeiro ano,  é 
parcialmente explicada pela 
variabilidade de resultados noutras 
Unidades Curriculares leccionadas 
simultânea ou antecedentemente. 

 

A - Resultados 
de avaliação 
de aquisições 

Ai - Resultados na Unidade Curricular Di  
 

Provas de 
avaliação 
regular. 
 

 
H4. É possível o desenvolvimento de 
uma metodologia de avaliação 
colaborativa da flexibilidade 
educativa e feedback - suportada por 
tecnologias de trabalho colaborativo 
(blended learning). 
 
 
H5. É significativo o grau de 
aceitação de tal metodologia ao nível 
da instituição. 
 

S – Avaliação 
da aceitação 
de uma 
metodologia 
colaborativa 

Avaliação qualitativa. 

Questionários. 
 

Discussão em 

Fórum. 

 
Quadro 3.5-1. Validação de Hipóteses 
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3.6. Método de investigação 
 
 

Foi realizada uma investigação experimental, de tipo exploratório, com pré-teste e pós-teste. 
 
O grupo em estudo – activos, adultos – frequentou o primeiro ano dos cursos de licenciatura, 
na Universidade Moderna de Lisboa, em 2006/07. 
 
Durante um ano lectivo submeteu-se aos sucessivos processos – de candidatura às provas de 
acesso, de integração na vida académica, de leccionação, de avaliação e controlo.   
 
Em particular, este grupo, segmentado por tipo de perfil de entrada, foi submetido a uma acção 
de formação para superação de lacunas “Aprender melhor - Metodologias, instrumentos e 
práticas”, e à leccionação das Unidades Curriculares do primeiro ano do Plano de Estudos das 
suas licenciaturas, segundo metodologias variadas – suportadas por tecnologias 
diversificadas. 
 
A avaliação de resultados dos alunos (valorização relativa das capacidades à saída das 
acções de formação acima identificadas) foi comparada com os resultados do grupo à entrada. 
Esta análise baseou-se na comparação de proporções e na análise de tabelas de 
contingência, bem como na comparação de indicadores.  
 
A pesquisa de interrelações entre as variáveis foi realizada por análise de correlações e 
regressões múltiplas, com análise de variâncias (ANOVA).  
 
A avaliação dos processos foi realizada segundo a metodologia proposta pela EFQM, com 
incorporação da noção de objecto de negócio associado a cada processo e de repositório 
integrado de informação (propostos no método LEARN), permitindo assim uma melhor análise 
do grau de integração entre processos e da sua eficácia e eficiência globais bem como a 
concepção e avaliação de propostas colaborativas de melhoria contínua.      
 

3.7. Selecção dos indivíduos 
 
  
População: Adultos, activos, dos 23 aos 64 anos. 
 
Dimensão da Amostra: 686 indivíduos. 
 
Procedimentos de selecção: Amostra de conveniência, constituída pelos alunos do 1º ano 
das Licenciaturas na Universidade Moderna de Lisboa, no ano de 2006/07 - admitidos quer 
pela via regular, através de candidatura com habilitações académicas suficientes (12º ano e 
provas específicas de acesso) quer pela via do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março - 
estratificada por tipo de acesso e curso. 
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3.8. Procedimentos para a recolha e análise da informação 
 
 
Privilegiou-se a recolha de informação na fonte produtora dessa informação, isto é, no decurso 
dos processos em que é gerada (em geral o objecto de negócio associado ao processo). 
Assim sendo, na avaliação dos processos, nesta 2ª fase, recolheram-se as evidências 
registadas e avaliaram-se - em debate oral com os participantes institucionais relevantes 
(Reitoria, Conselhos Científico e Pedagógico e Secretário da Universidade), registando os 
resultados apurados - os seguintes itens: 
 
Classificação 
 

Muito Adequada 
4 

Adequada 
3 

Pouco Adequada 
2 

Desadequada 
1 

Inexistente 
0 

Definição do 
processo 

Os objectivos estão definidos de forma…? 
O estímulo que desencadeia o processo e os resultados possíveis estão 
identificados de forma…? 
Existe um desenho do processo…? 
As tarefas estão identificadas de forma…? 
As responsabilidades estão atribuídas de forma…? 
Os recursos estão afectados de forma…? 

Formalização O processo está formalizado de forma…? 
A consonância com os regulamentos da instituição está assegurada de forma…? 
A consonância com as normas e práticas nacionais e comunitárias está assegurada 
de forma…? 

Participação A participação dos Órgãos Académicos no processo está assegurada de forma…? 
A participação dos Docentes no processo está assegurada de forma…? 
A participação dos Alunos no processo está assegurada de forma…? 
A participação dos Funcionários no processo está assegurada de forma…? 
A participação da Tutela no processo está assegurada de forma…? 

Divulgação A divulgação do processo aos destinatários é feita de forma…? 
A divulgação do processo aos participantes é feita de forma…? 

Aplicação A conformidade da aplicação do processo com o desenho e normalização previstos é 
assegurada de forma…? 
A conformidade da aplicação do processo com o tempo previsto é assegurada de 
forma…? 
A conformidade da aplicação do processo com os meios previstos é assegurada de 
forma…? 

Resultados Os resultados e objectivos do processo são atingidos de forma…? 
      
Objecto de 
Negócio 

O objecto de negócio está definido de forma…? 
O registo de valores das variáveis é feito de forma…? 

Integração A integração entre o processo e outros processos que dele dependem ou de que ele 
depende está assegurada de forma…? 

Estratégia A contribuição do processo para a prossecução da estratégia da organização é 
garantida de forma…? 

 

Quadro 3.8 -1. Validação de Processos 
 
Para alguns processos complexos foi feita a subdivisão de alguns dos itens genericamente 
apresentados acima. A avaliação de cada item foi obtida através da média dos valores 
atribuídos aos sub-itens.  
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O instrumento de recolha de dados e a grelha de respostas, para avaliação dos processos, foi 
adaptada da proposta pelo CNAVES (2005). 
 
No que se refere aos testes de diagnóstico e provas de avaliação de competências dos alunos 
eles foram realizados através de  
 

o Aplicação de uma bateria de testes de aptidões vocacionais (PMA) – realizada em sala 
sob a supervisão de um psicólogo 

o Questionários aplicados em sala, com preenchimento de duração limitada – para 
caracterização do perfil pessoal, social, académico e profissional do aluno 

o Questionários aplicados em sala, com preenchimento de duração limitada – para 
diagnóstico do estilo de aprendizagem preferido 

o Provas de avaliação directa dos níveis de literacia, aplicadas em sala, com realização 
de duração limitada    

o Provas de avaliação directa, final, no âmbito das Unidades Curriculares, aplicadas em 
sala, com realização de duração limitada (as notas dadas pelos professores foram 
importadas do sistema de gestão escolar e/ou recolhidos directamente das pautas 
afixadas).   

 
A recolha de informação qualitativa, junto dos alunos e professores foi feita através de fórum 
electrónico sito em  http://www.umoderna.pt/lisboa/forum2007/entraforum.html 
 
O tratamento de dados foi feito com recurso ao SPSS ou Excel e QSR – N6. Os questionários 
recolhem valores das variáveis em apreço através de perguntas de escolha múltipla, fechadas, 
e de algumas perguntas abertas. 
 
A bateria de testes de aptidões vocacionais (PMA), em versão portuguesa testada há longos 
anos para o universo português, foi adquirida pela Universidade à empresa que detém o 
copyright, a CEGOC-TEA, Lda e aplicada por psicólogos, com larga experiência da sua 
aplicação e avaliação. 
 
Os questionários para diagnóstico do estilo de aprendizagem preferido são os aconselhados e 
testados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, IEFP(1991). 
 
A metodologia de avaliação de processos foi aplicada dando os resultados que, em síntese, se 
apresentam nos capítulos seguintes. Naturalmente que se deu particular ênfase à avaliação 
dos resultados dos processos, na medida em que, se forem deficientes, comprometem a 
eficácia dos processos. Mas não bastam os bons resultados: se o seu atingimento não for 
auditável e repetível, através de uma correcta normalização instrumental e procedimental, 
compromete-se a capacidade de prestação de serviços  da instituição. Esta segunda vertente 
da avaliação foi também tida em conta para todos os processos. 
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4. APLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS: UM QUADRO SÍNTESE 
 

4.1 Justificação 
 
 

Retomam-se neste ponto os argumentos-chave, da carácter contextual, que 
motivaram o presente trabalho: 

 
I. A consagração em Lei do desígnio de que todos os cidadãos possam ter acesso à 

aprendizagem ao longo da vida, modificando as condições de entrada no ensino 
superior para os que nele não ingressaram na idade de referência e atribuindo aos 
estabelecimentos de ensino superior a responsabilidade pela sua selecção, 
nomeadamente criando condições para o reconhecimento da experiência profissional 
dos candidatos, traz implicações que urge ponderar. (Cf. Secção II 1.1) 

 
II. Num quadro de diminuição dos públicos tradicionais (menores de 23 anos com 12º ano 

completo) e de concorrência forte entre as instituições universitárias europeias, com a 
abertura e incentivo à mobilidade proporcionada e encorajada pelo Processo de 
Bolonha, a aposta na angariação de novos alunos, numa faixa complementar da 
população, foi naturalmente encarada, à partida e incontestavelmente, por todos 
quantos se preocupavam com a gestão e sustentabilidade do ensino superior, como 
uma grande oportunidade a não desperdiçar. (Cf. Secção II 1.1) 

 
III. De facto, dois tipos de ameaças espreitavam e espreitam esta boa oportunidade:  
 

III.1. a facilitação das aprovações ao longo do novo percurso pedagógico, diminuindo 
a exigência e a qualidade do ensino e degradando o valor das licenciaturas no 
mercado de trabalho; 

 
III.2. a manutenção do nível de exigência e dos mesmos métodos de ensino e 

avaliação, com uma muito provável alta taxa de insucesso e abandono escolar dos 
novos alunos angariados ao abrigo do Decreto-Lei 64/2006, defraudando 
fortemente as expectativas destes e das instituições que os acolheram. (Cf. Secção 
II 1.1)   

 
IV. Sendo pertinentes ambas as atitudes (II e III)  e ambas as preocupações (II) 

consideramos que uma forte  aposta na flexibilidade seria inevitável para a conciliação 
de um empenhamento aberto na angariação destes novos públicos com a superação 
das ameaças apontadas isto é, mantendo a exigência e qualidade do ensino a par de 
um sucesso equilibrado nas diversas tipologias de perfis dos alunos. (Cf. Secção II 1.1) 

 
V. Essa aposta implicava à partida, que por via da normalização e da correcta aplicação 

das normas relativas ao processo de ingresso, fosse possível garantir não só a 
transparência e adequação da avaliação e selecção, mas também, a capacidade de 
melhor adequação dos modelos formativos aos perfis de candidatos seleccionados, na 
medida em que a informação recolhida naquele processo permita caracterizar 
adequadamente tais perfis. (Cf. Secção II 1.4) 
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VI. Justificou-se assim, na UML, a decisão de identificar um Projecto - o Projecto dos 23+ - 

cujo objectivo primordial foi o de garantir um percurso bem sucedido aos novos perfis 
de alunos que acederam à universidade por esta nova via. (Cf. Secção II 1.5) 

 
VII. Da avaliação global do Projecto concluiu-se ser necessário (Cf. Secção II 1.5):   
 

VII.1. Aproveitar a caracterização do perfil do aluno, obtido das informações recolhidas 
no processo de ingresso, para melhoria dos processos subsequentes; 

VII.2. Aprofundar uma melhor interligação entre o processo de integração e apoio ao 
aluno e o processo de progressão e avaliação dos alunos, de forma a melhorar os 
seus  resultados académicos, nomeadamente garantir o aumento da flexibilidade nas 
metodologias de ensino/aprendizagem e de avaliação.  

 

Retomam-se neste ponto igualmente os resultados-chave, os marcos teóricos 
que fundamentaram o presente trabalho: 

 
VIII. Assume-se que a docência, no contexto da educação universitária,  é precisamente 

um espaço privilegiado de exercício da actividade de investigação e de relacionamento 
de curto prazo com a prática docente, numa relação dialéctica que a ambas potencia. 
A investigação contextualizada, em educação universitária, é, por isso, uma via 
potencialmente promissora. (Cf. Secção II 2.0). 

 
IX. Entendendo-se ser necessária uma abordagem interdisciplinar, na investigação 

contextualizada proposta considera-se adequado o uso da linguagem dos Sistemas – 
e dos Processos que descrevem/explicam o seu funcionamento - como suporte de tal 
abordagem, dada a simplicidade dos conceitos subjacentes, exprimíveis com recursos 
mínimos da Teoria de Conjuntos. (Cf. Secção II 2.0). 

 
X. De facto, pretende-se fundamentar e justificar a construção de Uma Metodologia de 

Autoavaliação Colaborativa da Flexibilidade que suporte uma inovação sustentada na 
actividade educativa. (Cf. Secção II 2.0). 

 
XI. E defende-se que tal metodologia – a implementar numa organização aprendente -  

deve suportar-se num modelo dialéctico de acção-contexto, que permita compreender 
a forma como, ao implementar a estratégia, a gestão alimenta e desenvolve 
simultaneamente o conhecimento organizacional, através de mecanismos de 
constituição de culturas e contextos. (Cf. Secção II 2.1). 

 
XII. Pretende-se garantir a alimentação e desenvolvimento de uma cultura de qualidade 

visando a excelência. Ora, no contexto das organizações universitárias, o principal 
objectivo da definição e implementação de procedimentos sistemáticos de 
autoavaliação, é a criação de mecanismos de diagnóstico e melhoria contínua que 
simultaneamente contribuam para o aumento da qualidade do seu desempenho - 
dando o destaque aos resultados dos alunos - e conduzam à facilitação de futuros 
processos de acreditação, onde a heteroavaliação tem o seu papel mais relevante. (Cf. 
Secção II 2.2.1). 
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XIII. O Modelo de Excelência da EFQM ou EFQM/BEM (Business Excelence Model) é uma 
metodologia colaborativa de avaliação e certificação das organizações. Esta 
metodologia está claramente alinhada com as actuais teorias da gestão pela qualidade 
total, suportada nos novos paradigmas da acção-contexto. (Cf. Secção II 2.2.1). 

 
XIV. Na aplicação do Modelo serão tidos em devida conta os seus três eixos (Cf. Secção II 

2.2.1):  
 

XIV.1 Estruturação da recolha e tratamento sistemático de factos e dados registados 
(evidências); 

XIV.2 Elaboração de diagnósticos estruturados e comparativos, permitindo evidenciar 
as forças e fraquezas da organização e os progressos alcançados, e identificação das 
propostas de melhoria consonantes e orientadas para a prossecução das políticas, 
estratégias e objectivos da organização; 

XIV.3 Envolvimento global da organização no processo de autoavaliação, através de 
mecanismos de comunicação, participação e validação de resultados, garantindo 
efectivas condições para a implementação das mesmas melhorias. 

 
XV. Ter-se-ão igualmente em conta os imperativos de um novo ensino/aprendizagem, 

orientado para as competências. Assim, para além da coerência global do Plano de 
Estudos, há que garantir que os processos de docência e de avaliação das Unidades 
Curriculares são efectivamente articulados, de forma a assegurarem a resultante de 
aquisições proposta. E, por outro lado, que, nomeadamente no 1º ano, essa resultante 
é igualmente positiva ainda que um dado grupo de alunos, à entrada, não possa  
sustentar-se nos conhecimentos de nível secundário que não possue ou não é capaz 
de mobilizar de imediato. (Cf. Secção II 2.2.1).  

 
XVI. A intervenção ao nível dos processos exige uma abordagem rigorosa e eficaz dos 

mesmos. Assim, considera-se, no presente trabalho, que um processo é uma 
capacidade da organização para responder a estímulos internos e externos, que está 
associada ao ciclo de vida de um objecto de negócio, entendido este como objecto 
informacional que documenta as trocas de informação negociadas entre os 
intervenientes no processo. (Cf. Secção II 2.2.2). 

 
XVII. Mas os processos atravessam toda a organização e a sua reorganização só é viável e 

sustentada se houver forte envolvimento das pessoas. A opção por uma abordagem 
do tipo terapia organizacional e pela criação de um repositório único de informação 
durante as sessões interactivas, foram relevantes na elaboração da metodologia de 
autoavaliação colaborativa da flexibilidade que constitui o objectivo central desta fase 
da investigação. (Cf. Secção II 2.2.2).  

 
XVIII. Coloca-se então a necessidade de entendimento do conceito de flexibilidade com que 

se trabalhou. Assume-se aqui que a flexibilidade é a capacidade de variação dos actos 
de linguagem criando a inovação contextual necessária à compreensão dos novos 
discursos e comportamentos para interlocutores com quadros de referência contextual 
à partida diversificados. (Cf. Secção II 2.2.3). 
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XIX. Como tal, face à diversidade de públicos que hoje acedem ao Ensino Superior avaliar 
a flexibilidade da resposta pode ser imperativo, tanto mais quanto é importante 
determinar se uma maior ou menor flexibilidade servirão mais adequadamente os 
requisitos de qualidade total. (Cf. Secção II 2.2.3). 

 
XX. Considera-se que as dimensões em análise na avaliação da flexibilidade de um 

Programa Formativo são o perfil dos alunos, as tarefas, os métodos didácticos, o 
tempo e o apoio. (Cf. Secção II 2.2.3). 

 
XXI. Por outro lado, dado que um dos vectores de diferenciação significativa é a idade, 

associada à situação perante o trabalho, há que considerar a necessidade de adopção 
de métodos de ensino/aprendizagem adequados a estudantes adultos e que 
contemplem as necessidades e disponibilidades da sua vida profissional – os métodos 
activos são particularmente adequados para este segmento da população estudantil. 
Da execução de tarefas abertas, da avaliação e feedback frequente do professor (ou 
dos pares, nas propostas de aprendizagem colaborativa) e da reflexão pessoal sobre o 
processo decorre o diferencial de aprendizagem. (Cf. Secção II 2.2.3). 

 
XXII. Entende-se que as organizações são estruturas sociais que combinam a 

intersubjectividade de interpretações mutuamente reforçadoras, com a subjectividade 
genérica de rotinas institucionalizadas e é o movimento, para a frente e para trás, entre 
estas duas formas, através da comunicação permanente, que as mantem vivas e 
actuantes. As tensões entre a inovação da intersubjectividade e o controlo da 
subjectividade genérica animam o movimento e a comunicação. É neste sentido que 
se pode dizer que, nas organizações educativas, a frequência das avaliações 
formativas e do feedback dado pelos professores ou pelos pares (em modelos de 
ensino/aprendizagem colaborativa) são imprescindíveis como veículos das 
interpretações mutuamente reforçadoras, enquanto que as avaliações sumativas, 
como rotinas institucionalizadas, garantem, face àquelas, a tensão adequada no 
binómio inovação/controlo propícios ao desenvolvimento e sedimentação da 
aprendizagem quer individual quer organizacional com impacte na realidade simbólica 
– o reforço do perfil institucional e social da organização educativa. (Cf. Secção II 
2.2.3). 

 
XXIII. Há então que clarificar o conceito de inovação adoptado. Conforme o Manual de Oslo,  

Inovação é a implementação de uma nova ou significativamente melhorada solução 
para a organização, novo produto, processo, método organizacional ou de marketing, 
com o objectivo de reforçar a sua posição competitiva, aumentar o desempenho, ou o 
conhecimento. (Cf. Secção II 2.2.4). 

 
XXIV. O modelo de referência adoptado na NP 4457:2007 sobre sistemas de gestão da IDI 

que acomoda os conceitos do Manual de Oslo, pressupõe que a inovação resulta de 
interacções entre as competências e conhecimentos (científicos e tecnológicos, de 
mercado e organizacionais) existentes na organização e as competências e 
conhecimentos externos resultantes da envolvente à organização (sistema de 
educação e formação, sistema científico e tecnológico, fornecedores, clientes, 
parceiros, …). (Cf. Secção II 2.2.4). 

 
XXV. Mas a implementação da inovação sustentada tem de ser suportada na organização e 

práticas existentes, permitindo o salto (incremental ou radical) para as novas práticas.  
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Assim, seleccionaram-se algumas práticas inovadoras, descritas, fundamentadas e 
avaliadas na literatura científica recente, sustentáveis, naquela perspectiva, face ao 
actual  contexto da UML. (Cf. Secção II 2.2.4):  

 

XXV.1. Blended learning - como prática transformadora na medida em que organiza a 
prática pedagógica num novo contexto social. De facto, a uma nova sociedade em 
rede, com práticas de leitura/escrita hipertextual é imperioso oferecer um ensino que 
possa ser legitimado por essas novas práticas sociais. Para isso o uso das TICs deve 
alinhar-se e combinar-se para que o processo de ensino/aprendizagem seja uma 
transformação crítica dos estudantes. Isto significa desenvolver as habilidades críticas 
dos estudantes, aquelas habilidades de pensar e actuar que transcendam as 
percepções tidas como seguras, preconceitos, etc. Só assim o blended learning fará 
parte de um processo de combinação mais amplo que o de uso ou não das TICs. 

XXV.2. Aprendizagem interdisciplinar - os estudantes atingem um nível superior de 
compreensão sobre fontes, certeza e organização do conhecimento, ficam melhor 
preparados para lidar com o pensamento complexo e com lacunas de estrutura. E, 
para além do desenvolvimento do pensamento estrutural, o reforço do pensamento 
crítico e das capacidades metacognitivas são mais duas das aquisições 
proporcionadas pela aprendizagem interdisciplinar.. 

XXV.3. Método de Caso em Tempo Real - Baseado nos métodos de estudo de casos 
tradicionais, este método difere pela interacção, não diferida mas em tempo real e pela 
muito maior quantidade e profundidade da informação a proporcionar/recolher  e 
manipular. Trata-se de designar uma empresa-caso junto da qual os estudantes 
recolhem informação e produzem recomendações de apoio à decisão (uma decisão 
significativa para a vida da empresa) em tempo real. A proximidade ao mercado e o 
valor da informação são aquisições importantes proporcionadas por este método.  

XXV.4. Ensino por Projecto - pela sua natureza inter e transDisciplinar e pela sua 
orientação para a resolução de problemas (problem-oriented learning), esta pedagogia 
presta-se particularmente ao desenvolvimento de projectos reais.  Mais, integrando a 
assimilação de conhecimentos e técnicas com a mudança de comportamentos e a 
capacitação cooperante, para a acção concreta, lúcida e éticamente responsável, este 
tipo de ensino desenvolve igualmente nos alunos competências-chave indispensáveis 
na sua vida activa. Um  Ensino por Projecto pedagógico-sócio-eco eficiente. 

 
XXVI. A difusão da inovação não pode ser descurada. As práticas de sucesso não podem 

permanecer como exemplos isolados, devendo antes ser partilhadas e disseminadas.  
A excelência das inovações locais não pode basear-se unicamente na influência 
pessoal e no carisma dos seus líderes; a inovação deve ser gradual e monitorizada; as 
práticas de sucesso requerem elevados níveis de apoio e adequados mecanismos de 
auto-regulação e avaliação, por forma a garantir que os seus benefícios tenham 
sustentabilidade no futuro. (Cf. Secção II 2.2.4). 

 
XXVII. Não podemos desenvolver uma concepção da educação superior centrada na 

aquisição de competências, na aprendizagem do aluno (e não no ensino), na inovação 
como meio para alcançar a qualidade e a excelência,... sem incidir de maneira clara no 
corpo docente e suas competências pedagógicas. (Cf. Secção II 2.2.5). 
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XXVIII. Porque se situam no ponto de intersecção da investigação, da educação e da 
inovação, as universidades detêm, sob vários pontos de vista, a chave da economia e 
da sociedade do conhecimento. (Cf. Secção II 2.2.5).  

 
XXIX. Na sociedade do conhecimento exigem-se respostas novas, na docência, que os 

docentes têm a responsabilidade de desenvolver, para além das tradicionais 
necessidades de actualização e desenvolvimento do conhecimento, da inovação e da 
investigação nos seus domínios Disciplinares específicos. As práticas docentes 
abertas (aos colegas, à sociedade, ao mercado), colaborativas, em rede, 
tecnologicamente apoiadas, são oportunidades de melhoria do ensino/aprendizagem e 
de desenvolvimento docente, institucional e social. (Cf. Secção II 2.2.5) 

 
XXX. A mudança de paradigma educacional exigida pelo Acordo de Bolonha é tão drástica 

que o desenvolvimento docente tem, ele próprio, que ser directamente apoiado. A 
construção da identidade de excelência docente exige que o docente combine o 
autoestudo, a reflexão sobre a prática docente, a discussão colaborativa, o acesso a 
múltiplos recursos na Internet, a formação tutorada, motivando-se para uma atitude de 
aprender a ensinar. (Cf. Secção II 2.2.5). 

 
XXXI. Mas quem vai o docente (excelente) ensinar? Quem são os novos alunos? Como se 

caracterizam? (Cf. Secção II 2.3) 
 

XXXI.1 Até 2006/07 a larga maioria dos alunos que acedia ao ensino superior tinha o 
12º ano e provas específicas como habilitações mínimas. Em 2006/07, em Portugal e, 
em particular, na UML, o nº de alunos que acederam à Universidade por via do 
Decreto-Lei nº 64/2006 (MCTES, 2006a) é superior a 50% do total de ingressos no 1º 
ano.  

XXXI.2 As variáveis demográficas - sexo, idade, profissão, estado civil, habilitações 
académicas e nacionalidade – permitem uma primeira diferenciação de perfis. O facto 
de se tratar de públicos adultos, com experiência profissional, é marcante. O ensino 
de adultos exige respostas flexíveis combinando (Cf. Secção II 2.3.5): 

1. Uma clara assumpção pela Universidade, do importante papel que lhe cabe 
desempenhar na Educação Superior de adultos; 

2. A tomada de decisões sobre o percurso do aluno adulto realizada 
colaborativamente, de forma flexivel e rápida, com grande informalidade;  

3. A oferta de um curriculum variado. E, através de cursos de preparação 
inicial, a preparação do reconhecimento da experiência adquirida; 

4. A disponibilidade de vários métodos de ensino/aprendizagem; 

5. A ênfase à aprendizagem colaborativa com base na experiência do dia-a-dia 
do aluno; 

6. Um método de admissão não competitivo mas colaborativo: instituição e 
candidato são parceiros na decisão; 

7. Encorajamento dos alunos adultos a planificarem o seu percurso e a 
tomarem decisões sobre ele; 
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8. Multiplicação das formas de acesso aos serviços para facilidade do aluno. 
Oferta de um mix de ensino, serviços e administração com acesso fácil em 
permanência; 

9. Tecnologias e blended learning usados para melhoria da aprendizagem; 

10. Contínuos e empenhados esforços para manter uma resposta a 
populações adultas que seja competitiva e de qualidade.  

XXXI.3 O conhecimento científico das diferenças humanas, no que se refere ao seu 
nível de  inteligência ou aptidões, possibilita a tomada de decisões mais acertadas, 
nomeadamente em  contextos de orientação vocacional: o desenvolvimento e a 
aquisição de aptidões depende, não só das experiências educativas, quais processos 
de aculturação, como também do potencial intelectual do indivíduo, responsável pelo 
proveito dessas experiências. É possível potenciar o padrão natural de aptidões dos 
sujeitos através da criação de oportunidades que se harmonizam com aquele (Cf. 
Secção II 2.3.1). De aqui resulta a importância da identificação desses padrões e da 
sua potencial variação, para públicos adultos. Os resultados da investigação realçam 
que: 

1. A partir da análise de perfis individuais, poucos sujeitos apresentam, com a 
idade, declínio transversalmente, em todas as aptidões, o que confere suporte 
à lógica de uma manutenção selectiva de determinadas aptidões e não de 
outras. Se, por um lado, o declínio é óbvio em aptidões em que a velocidade de 
execução assume relevância, ou em idades muito avançadas, por outro lado é 
curioso que tal suceda também para sujeitos com mais de 60 anos que vivam 
em meios culturalmente “pobres”. Observa-se menor taxa de respostas erradas 
a problemas de alguma dificuldade na população adulta parece ser explicada 
pela persistência e pela busca das respostas correctas (acuidade) daquela. Os 
adultos mais velhos permanecem mais tempo a trabalhar num problema ou 
tarefa difícil, em vez de o abandonar, o que leva a tomarem mais tempo na sua 
resolução. É por isso que, em tarefas mobilizadoras da inteligência fluida, 
efectuadas sem limite de tempo, os adultos mais velhos apresentam melhores 
resultados do que os jovens. A estrutura cognitiva mantém-se ao longo da vida, 
o nível de realização cognitiva para cada aptidão é que difere (aumenta ou 
diminui), consoante o período de desenvolvimento. 

2. Em geral os resultados em provas cognitivas são melhores para os grupos 
étnicos dominantes ou para os grupos sócio-culturalmente mais favorecidos, 
nomeadamente nas aptidões verbal, numérica e, em menor grau, na espacial. 

3. A ligação entre resultados nos testes de inteligência e rendimento escolar 
tem permitido a procura de informação relevante para explicar os bons e fracos 
desempenhos académicos dos estudantes (diagnóstico) ou, quando se lê a 
inteligência de um modo multifacetado (aptidões), a sua avaliação pode servir 
de apoio às escolhas vocacionais dos alunos. sendo possível aceitar que, não 
só as aptidões interferem nas aprendizagens escolares, como estas podem ter 
impacte no desenvolvimento e na diferenciação das próprias aptidões, 
parecendo ser possível ir mais longe numa dinâmica de avaliação/potenciação 
de perfis individuais diferenciados. 

XXXI.4 A adequada selecção e aplicação de testes de inteligência ou de testes de 
avaliação de aptidões vocacionais pressupõe que se respeitem as regras 
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deontológicas e éticas. Em particular, a clara percepção do alcance e limitações das 
teorias de suporte aos testes disponíveis é condição essencial a essa mesma 
adequada selecção e aplicação bem como à interpretação dos seus resultados (Cf. 
Secção II 2.3.1). 

XXXI.5 Dentro do leque de testes disponíveis – construídos, validados e adaptados à 
população em causa, há que escolher os que melhor se adaptam também ao contexto 
da avaliação psicológica pretendida – objectivos, tempo e exequibilidade da sua 
aplicação (Cf. Secção II 2.3.1). 

1. Em Portugal , no contexto escolar são muito utilizadas a entrevista e as 
provas de aptidões/inteligência, ao contrário das escalas de desenvolvimento, 
das grelhas de observação e das provas projectivas. No contexto do ensino 
superior realça-se o recurso à entrevista. (Cf. Secção II 2.3.1). 

2. O conhecimento de um perfil menos favorável de aptidões vocacionais 
simplesmente revelará uma realidade… São necessárias e justas as 
oportunidades para proteger e apoiar o desenvolvimento de tais perfis, não os 
excluindo, à priori, do universo de desenvolvimento natural que a escola 
proporciona (Cf. Secção II 2.3.1). 

XXXI.6. No contexto do ensino / aprendizagem escolar a avaliação do nível de 
literacias à entrada é fundamental: 

1. Quando se trata de avaliar a literacia da comunicação oral e escrita – no 
contexto da avaliação da capacidade de acesso ao Ensino Superior - 
teremos que estender a definição do PISA 2000: como a capacidade de cada 
indivíduo compreender e usar intervenções orais ou textos escritos e reflectir 
sobre eles, de modo a atingir os seus objectivos, a desenvolver os seus próprios 
conhecimentos e potencialidades e a participar activamente na sociedade (Cf. 
Secção II 2.3.2).  

2. E ao equacionar propostas para avaliação da literacia da comunicação oral 
e escrita há que identificar se é importante ou não (e até que ponto) adicionar 
uma avaliação da literacia mediática, sendo que hoje, em ambiente 
universitário, raramente se prescinde da mediatização da comunicação (Cf. 
Secção II 2.3.4). 

3. Assume-se que a resolução de problemas é a capacidade de um indivíduo 
usar processos cognitivos para confrontar e resolver situações reais e 
interdisciplinares, nas quais o caminho para a solução não é imediatamente 
óbvio, em que os domínios de literacia ou áreas curriculares passíveis de 
aplicação não se inserem num único domínio (Cf. Secção II 2.3.3). A avaliação 
desta literacia, à entrada, é fundamental. 

XXXI.7 No processo de candidatura e admissão de adultos pela via do Decreto-Lei 
64/2006, de 21 de Março é requerido às universidades não só o reconhecimento 
e valorização das aprendizagens experienciais mas também a tomada de 
medidas administrativas e pedagógicas que garantam a integração de tais 
aprendizagens como componentes efectivas da construção de competências 
subsequente, nos percursos pedagógicos escolhidos (Cf. Secção II 2.3.5).  
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XXXII. E como pode a organização apoiar a integração do aluno? Como lidar com o 
insucesso escolar? (Cf. Secção II 2.4) 

 

XXXII.1. A abordagem das formas de lidar com o insucesso escolar e de apoiar os 
alunos na via da sua superação tem tido contribuições de numerosos autores 
salientando-se a necessidade de uma intervenção multiDisciplinar e transversal que 
articule políticas educativas, organização curricular, apoio aos alunos e intervenção 
formativa junto dos professores.  

 

XXXII.2. Das áreas de intervenção a conjugar – ainda que estes estudos se debrucem 
maioritariamente sobre populações jovens - destaca-se o projecto de Apoio de Alunos 
por Alunos, o apoio psicológico e social, o  Programa de Métodos de Estudo.  

 

XXXII.3. Por outro lado, os trabalhos desenvolvidos ao nível da investigação, 
nomeadamente o estudo da depressão e da ansiedade e stresse em contexto 
académico, facilitam a compreensão dos problemas mais frequentes do estudante, 
bem como permitem encontrar estratégias mais adequadas a cada estudante, qual 
indivíduo em constante desenvolvimento. 

 

XXXII.4.  A colaboração, interdisciplinaridade e complementaridade dos técnicos 
envolvidos, especificamente psicólogos, psiquiatras e técnicos de serviço social, 
deverá ser realçada como uma estratégia de combate ao insucesso escolar. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 119/294 
  

 
 

4.2 Uma Metodologia de Autoavaliação Colaborativa da Flexibilidade 
 
 
Assume-se a designação de Metodologia de Intervenção Didáctica para uma teoria que 
suporta o conjunto de métodos de intervenção, a conjugar no processo de progressão e 
avaliação do aluno ao longo do seu percurso escolar, definindo o âmbito desses métodos, as 
suas concepções básicas e limites de aplicabilidade.  
 
Esta metodologia, como qualquer teoria, deve apresentar um conjunto de teses (descritivas e  
explicativas)  e um princípio unificador que assuma a função sintetizante fundamental ligando 
as teses num todo coerente. 
 
 

 
Relembra-se Delattre, P. (1990, pgr. 6, 8, 11), A finalidade de toda a ciência é chegar a 
enunciados precisos, desprovidos de ambiguidade, ligados entre si num quadro 
descritivo ou explicativo coerente e susceptíveis de serem objecto de amplo consenso. 
Estes objectivos requerem, simultaneamente, a observação conveniente dos factos, a 
definição de conceitos bem adaptados ao domínio de estudo escolhido e uma 
elaboração teórica que, a partir destes conceitos, forneça a linguagem da ciência 
considerada. (…) Com efeito, explicar os fenómenos é, em definitivo, explicitar as 
ligações que existem entre eles, mostrar que quando certos factos se produzem há 
outros que necessariamente ocorrem. 
 
Ora, relativamente à construção de consensos, reconhece-se que a lógica está 
intimamente associada às condições que despertam em nós o sentimento de evidência 
que está na base do acordo que podemos conceder aos enunciados que nos são 
propostos. (…) Cada Disciplina científica, conforme os seus próprios conceitos 
fundamentais e segundo as operações às quais estes se prestam é assim levada a 
utilizar uma lógica mais ou menos elaborada. Todos os cambiantes são possíveis, entre 
o rigor extremo da linguagem matemática mais refinada e as aproximações da 
linguagem corrente. Aquilo que o matemático tem necessidade de demonstrar, pode 
revelar-se evidente no quadro de uma lógica menos exigente. Inversamente, não é raro, 
em certas Unidades Curriculares, usarem-se noções que, pela sua imprecisão 
semântica, podem parecer deficientes aos especialistas das ciências exactas. (…) A 
cada contexto correspondem conceitos próprios e uma lógica fraca ou forte. 
 

 
 
Tendo a autora um percurso de formação e investigação na área das matemáticas e 
assumindo uma perspectiva interdisciplinar de abordagem do tema escolhido, naturalmente 
que, na elaboração desta metodologia procurou conjugar: 
 

o o rigor dos conceitos matemáticos cuja articulação suporta as teses - 
nomeadamente recorrendo à teoria de conjuntos, usando o conceito de 
distância como definidor do conjunto das vizinhanças de um elemento, conceito 
que permitirá sucessivamente definir conjuntos abertos, fechados e semi-
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fechados, construindo com estes conceitos os de sistemas… -  de forma a 
construir um modelo abstracto matematicamente manipulável;  

o a escolha sugestiva dos símbolos abreviadores para cada conceito, de forma a 
que facilmente se dê legibilidade à narrativa ontológica, na medida em que tais 
símbolos façam a ponte imediata para a realidade representada. Assim, por 
exemplo, o conjunto designado por Alunos 23+ será constituído por um número 
finito de elementos múltiplos, cada um dos quais descrito por uma cadeia do 
tipo (identificador, idade, profissão, nota 1, nota 2, nota 3,…) mas, através do 
uso do símbolo abreviador Alunos 23+ facilmente se compreende que esta é a 
descrição abstracta (modeladora, apenas, das características consideradas 
relevantes para o objectivo em causa) dos vários alunos reais, que entraram na 
Universidade em análise, no ano em observação, através de provas de 
capacidade para maiores de 23 anos.     

 
 
Na Metodologia de Autoavaliação colaborativa da flexibilidade (MACFLEX) propõe-se:  
 
Tese 1 – Para desenho e avaliação da prática docente é adequada a modelação sistémica 
enquanto descritora do comportamento de uma comunidade educativa universitária. Em 
linguagem sistémica, a entidade Universidade pode ser adequadamente representada (Cf. 
Secção II I - Anexo VI) por um micro-sistema complexo, semi-aberto, autopoiético, que se 
designará pelo mesmo símbolo abreviador (Universidade).  
 
Com efeito, em termos da linguagem jurídica e segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo 

(ARP, 2005)  
 

o Capítulo I, Artigo 1.º, Nº 2 – “O sistema educativo é o conjunto de meios pelo qual se 
concretiza o direito à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente 
acção formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o 
progresso social e a democratização da sociedade.” 

o Artigo 1.º,Nº 3 – “O sistema educativo desenvolve-se segundo um conjunto organizado 
de estruturas e de acções diversificadas, por iniciativa e sob responsabilidade de 
diferentes instituições e entidades públicas, particulares e cooperativas.” 

o Artigo 4.º Nº 1 – “O sistema educativo compreende a educação pré-escolar, a educação 
escolar e a educação extra-escolar” 

o Artigo 4.º Nº 3 – “A educação escolar compreende os ensinos básico, secundário e 
superior, integra modalidades especiais e inclui actividades de ocupação de tempos 
livres”. 

 
  Segundo o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior: (ARP, 2007)  
 

o Artigo 3.º Nº 1 – “O ensino superior organiza-se num sistema binário, devendo o ensino 
universitário orientar-se para a oferta de formações científicas sólidas, juntando esforços 
e competências de unidades de ensino e investigação(…)” 

o Artigo 6.º Nº 1 -  “As universidades (…) são instituições de alto nível orientadas para a 
criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, através da 
articulação do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental”. 

o Artigo 27.º Nº 1 - “Para a prossecução das atribuições estabelecidas no artigo anterior, e 
sem prejuízo de outras competências legalmente previstas, compete ao Governo: a) 
Criar, modificar, fundir, cindir e extinguir instituições de ensino superior públicas; b) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 121/294 
  

Atribuir e revogar o reconhecimento de interesse público aos estabelecimentos de 
ensino superior privados”. 

  
Em linguagem sistémica, uma Organização Universitária pode ser adequadamente 
representada (Cf. Secção III - Anexo VI) por um micro-sistema complexo, semi-aberto, 
autopoiético, que se designará pelo símbolo abreviador Universidade e que é:  
 

o Um todo – conjunto cujos elementos designaremos por pessoas, que adquirem, 
produzem, trocam e consomem/extinguem recursos;  

o Complexo – constituído por sub-conjuntos ou partes (que designaremos por 
docentes, alunos, colaboradores, pessoal não docente, promotores,…) 
relacionadas – estruturadas – através de feixes de relações múltiplas, de 
geometria variável (alunos ou docentes que saem, entram, criam/pertencem a 
grupos formais ou informais e associações diverso(a)s, voltam a sair… 
parcerias que se criam ou rompem…), relações essas que designaremos por 
pertença, ruptura, colaboração… 

o O sistema funciona através de processos, que designaremos de matrícula, 
suspensão, demissão, contratação, leccionação, tutoria, avaliação,  parceria, 
…); 

o Que, como um todo e através dos seus processos, age e é actuado pelo 
ambiente e pelos sistemas envolventes (quando o Ministério da Tutela aprova o 
nº de vagas para um certo ano, a Universidade reage abrindo inscrições e 
competindo com outras, e o ambiente rectroage através da procura de 
inscrições das quais algumas se transformarão em matrículas, alterando a 
composição e geometria - transformando a estrutura e/ou os processos - do 
micro-sistema);  

o Esta transformação adaptativa ocorre continuamente no tempo, balisada pelas 
finalidades (Cf. Secção III - Anexo VI) – resultantes da miríade das interacções 
internas e externas e semi-reguladas pela acção do Governo e/ou das Agências 
de Acreditação; 

o O micro-sistema assume como características estruturantes a autoprodução 
(diferenciação, renovação, investigação,…), a autonomia (semi-regulação 
interna, científica, pedagógica, de gestão, …) , a capacidade de inovação (boot-
strap) e o semi-fechamento operacional (forças centrípetas de manutenção do 
statu quo) na sua praxis; 

o A afirmação de que o modelo adequado para descrever uma organização é um 
sistema semi-fechado (ou semi- aberto, o que é equivalente) merece aqui 
alguns comentários de esclarecimento.  

� Assume-se a seguinte noção de distância contextual de um elemento 
humano à organização d(X,O) = frequência relativa de conceitos, de 
normas e valores organizacionais que essa pessoa expressa ou 
implicitamente rejeita (valor entre 0 e 1).  

� Então a distância contextual entre 2 elementos humanos pode ser 
definida d(X,Y) = frequência relativa de conceitos, normas e valores 
(pessoais e organizacionais) professados por X que Y rejeita + 
frequência relativa de conceitos, normas e valores professados por Y 
que X rejeita. 
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� Temos então uma função matemática distância, que satisfaz as 
propriedades que a distância usual satisfaz e define qualitativa e 
quantitativamente a noção de “proximidade” entre os objectos 
matemáticos em estudo - d(X,Y)=d(Y,X); d(X,Z)≤d(X, Y)+d(Y,Z) e 
d(X,Y)≥0 para todo o X,Y,Z e  d (X,Y)=0 se e só se X é contextualmente 
idêntico a Y. 

� Diz-se então que Y está na vizinhança contextual r de X se a distância 
contextual de X a Y é menor que r.  

� E diz-se que F é um elemento fronteiro da organização O se em toda e  
qualquer das suas vizinhanças contextuais há sempre pelo menos um 
elemento pertencente à organização e um que lhe não pertence. 

� Se todos os pontos fronteiros pertencem à organização ela é fechada. 
Se alguns deles não pertencem é semi-aberta.  

� Isto é, uma organização fechada distingue-se pela singularidade dos 
seus conceitos, normas ou valores – pelo menos alguns dos quais são 
rejeitados pelos que lhe não pertencem. Uma organização é tanto mais 
aberta (tem mais pontos fronteiros que lhe não pertencem) quanto 
partilha conceitos, normas e valores aceites pelos elementos do exterior. 

o O micro-sistema Universidade é parte activa (Cf. Secção III  - Anexo VI) do 
Sistema de Educação Superior Nacional e igualmente do Espaço Europeu de 
Educação Superior: as suas finalidades são as funções do micro-sistema no 
macro-sistema de Educação Superior Nacional. 

o Pode ainda constituir-se nó em redes (Cf. Secção III  - Anexo VI) de 
investigação ou de inovação… 

 
 
Tese 2 – A Universidade, enquanto micro-sistema complexo, semi-aberto, autopoiético, 
comporta-se como organização aprendente (Cf. Secção III  - Anexo VI)  
 

o De facto, da acção dos seus membros e dos elementos e organizações 
externas decorrem alterações contextuais que induzem a transformação, 
estagnação ou aprendizagem individual e organizacional. Os valores das 
distâncias contextuais acima referidas variam dinamicamente. 

o Esta mudança deriva não só das decisões planeadas dos seus gestores mas, 
sobretudo, através das forças emergentes das pressões da envolvente externa 
– Governo, Espaço Europeu de Educação Superior (EEES), Mercado - e da 
acção colectiva dos seus alunos e ex-alunos, docentes e investigadores: um 
dos recursos importantes da organização é precisamente o conhecimento 
organizacional e individual gerado nesses processos de aprendizagem. 

 
Tese 3 – Sendo a Universidade uma “instituição de alto nível orientada para a criação, 
transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, através da articulação do 
estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental” (Cf. Secção III  - 
Anexo VI) o sub-sistema de gestão universitária é adequadamente descrito como (micro-
)sistema de gestão do conhecimento, funcionando segundo o  modelo dialéctico de acção-
contexto. 
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o Cada componente do sistema – docente, aluno, investigador,… – entra na 
comunidade com o seu património de conhecimento pessoal. O conhecimento 
tácito individual é amplificado ao longo dos quatro modos de conversão do 
conhecimento (socialização, externalização, combinação, internalização) até ser 
cristalizado nos níveis ontológicos mais elevados (universidade, sistema 
educativo nacional, EEES) e os movimentos entre as modalidades da 
conversão do conhecimento são viabilizados pelos processos de diálogo, 
networking, aprender-fazendo e construção de um campo - ou um clima  (Cf. 
Secção III  - Anexo VI).  

o Compreende-se assim ser a criação e manutenção de um campo de interacção 
crucial para a criação e difusão do conhecimento. As pessoas interagem, agem 
colectivamente. Acção e actividade são portadoras de incoerências, geram 
conflitos e dilemas, que se transformam em oportunidades de aprendizagem. O 
modelo de acção-contexto descreve adequadamente a forma como, ao 
implementar a estratégia, a gestão universitária alimenta e desenvolve o 
conhecimento organizacional, através de mecanismos de constituição de 
culturas e contextos. 

 
 
Tese 4 – A integração da Universidade, enquanto organização aprendente, em redes 
transnacionais, exige a partilha de conceitos, normas e valores, diminuindo a distância 
contextual entre os nós da rede (definida mutatis mutandis como o foi a distância contextual 
entre indivíduos)  e aumentando a abertura de cada nó ao exterior. 
    

o Sendo preocupação permanente da gestão a busca de mecanismos que 
promovam uma melhor consonância entre a estratégia ideada e a acção 
concretizada, no contexto das organizações universitárias o principal objectivo 
da definição e implementação de procedimentos sistemáticos de autoavaliação, 
é a criação de mecanismos de diagnóstico e melhoria contínua que contribuam 
para o aumento da qualidade global do seu desempenho – nomeadamente da 
gestão do conhecimento. 

o A preocupação acima referida transcende os gestores enquanto indivíduos e 
propaga-se nas redes, mais ou menos vastas, em que estes e as suas 
organizações se integram e competem. Assim,  no contexto das organizações 
universitárias os procedimentos sistemáticos de autoavaliação, devem 
simultaneamente contribuir para a facilitação de futuros processos de 
acreditação, onde a heteroavaliação tem o seu papel mais relevante.   

 
Tese 5 –  Se da estratégia ideada faz parte a atracção de novos públicos (sub-conjuntos do 
conjunto de alunos potenciais) e sua fidelização (nomeadamente prevenindo o insucesso 
académico)  coloca-se então a necessidade de uma resposta flexível. 
 

o Assume-se aqui a definição de flexibilidade  como uma significativa  capacidade 
de variação dos actos de linguagem criando a inovação contextual necessária à 
compreensão dos novos discursos e comportamentos por interlocutores com 
quadros de referência à partida diversificados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 124/294 
  

o Esta inovação contextual visa, de facto, diminuir a distância contextual entre 
“antigos” e “novos” elementos (alunos e professores).  

 
 
Princípio Unificador –  A autoavaliação colaborativa da flexibilidade da prática docente (com 
especial incidência nos processos de progressão e avaliação) amplifica e reforça a produção 
de conhecimento organizacional e sua difusão e assimilação a nível individual (internalização), 
garantindo um sucesso académico e profissional acrescido – reconhecimento da conformidade 
às novas normas, conceitos e valores organizacionais - para a comunidade educativa (alunos 
e professores).     
  
Esta Metodologia de Autoavaliação colaborativa da flexibilidade (MACFLEX) da prática 
docente é então uma teoria que suporta o conjunto de métodos a conjugar no processo de 
avaliação da flexibilidade na orientação da progressão do aluno ao longo do seu percurso 
escolar, a saber: 
 

o Avaliação de Aptidões Cognitivas através da aplicação de baterias de testes de 
aptidões, para caracterização da diversidade de perfis de alunos;   

o Método LEARN (ou qualquer outro método BPM, compatível com o Modelo 
EFQM) para definição, avaliação e melhoria contínua da arquitectura de 
processos, num ambiente de terapia organizacional e em alinhamento com a 
estratégia da organização; 

o Método de Análise de Variância (ANOVA) para identificação dos vectores de 
acção-contexto relevantes no reforço mútuo das acções de criação/inovação 
contextual.  Este método permitirá identificar, para cada tipo de perfil – 
segmento - dos “novos públicos”, o conjunto mínimo de Unidades Curriculares 
cuja leccionação se reforça mutuamente (estratégia de pequenos passos) 
permitindo, através da partilha contextual, uma inovação da prática docente, 
desenvolvida colaborativamente, que aumente o sucesso daquele reforço.     

 
Na confirmação experimental subsequente aplicaram-se os métodos acima propostos, tendo 
em conta a identificação das características relevantes das componentes dos sistemas em 
apreço (conjuntos, correspondentes aos tipos de públicos com certo perfil) através do quadro 
de variáveis descritoras referidas em 3.5.    
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PARTE IV 
 

5. CONFIRMAÇÃO EXPERIMENTAL  
 

5.1 Da Flexibilização do acesso à  Universidade 
 

5.1.1. Descrição 
 
A flexibilização do acesso à Universidade Moderna de Lisboa foi iniciada em 2006/07 com a 
aplicação do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março. 
 
A abertura do Ensino Superior a pessoas sem as habilitações académicas de acesso, iniciada 
com os exames ad-hoc em 1970 e continuada com os exames extraordinários de avaliação de 
capacidade para acesso ao ensino superior (Portaria nº 122/94 de 24 de Fevereiro) teve 
persistentemente um diminuto sucesso em Portugal, atingindo, de forma constante, em cada 
um dos anos, apenas 20% dos candidatos.  
 
A promulgação do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março, veio abrir as portas a candidatos 
nessas condições, independentemente das habilitações académicas de que são titulares, 
desde que não tenham habilitação de acesso para o curso pretendido mas para quem os 
resultados das provas prestadas, que inclui a análise valorativa do curriculum profissional, 
sejam suficientes. 
 
Na Universidade Moderna de Lisboa, o processo de acesso e ingresso destes alunos – o 
denominado “Processo de Ingresso dos 23+” - incluiu, em 2006/07, a realização de 320 
entrevistas - de esclarecimento, de preparação para as provas e de pré-selecção - e a 
realização de 304 provas individuais (cada uma com exame escrito, testes de aptidão 
vocacional realizados por professores psicólogos, análise curricular e entrevista face a um júri), 
tendo sido aprovados 230 candidatos que ingressaram na Universidade na sua quase 
totalidade. O objectivo definido para 2007/08 foi o de triplicar este número. 
 
Os argumentos-chave, de carácter contextual, para o lançamento, desenho e melhoria 
contínua deste processo estão sintetizados no Sub-capítulo  4.1, argumentos  I, II, V e VII. 
   
5.1.2. Normalização 
 
O processo de acesso e ingresso destes alunos foi coordenado pela autora, responsável 
também pelo Observatório Académico. sendo o Júri das provas presidido pela Prof. Doutora 
Annette Bongardt, Presidente do Conselho Científico. 
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Na  Secção III - Anexo I apresenta-se o desenho completo de processos, a normalização das 
provas e a identificação dos suportes de registo de evidências que constituem o objecto de 
negócio – registo da informação negociada - associado ao processo. 
 
O desenho de processos e sub-processos e a normalização das provas apoiaram-se nos 
resultados-chave – marcos teóricos – que estão sintetizados no Sub-capítulo  4.1, marcos: XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XXXI, XXXII.  
 
Em particular, no que se refere aos resultados XXXII (Cf. Secção II 4.1), seguiu-se na UML um 
processo de introdução selectiva, faseada e claramente reconfiguradora das inovações já 
testadas (Cf. Secção II2.4 e Ventura (2007b)). 
 
 

Modelo MACFLEX Modelo de intervenção do  GAP-SASUC 

Actual Projectado 

Não há intervenção psicopedagógica no 
ingresso. 

Os alunos são maioritariamente jovens, com o 
12º ano completo. 

Projecto de Apoio de Alunos por Alunos como 
suporte de  desenvolvimento pessoal do 
estudante universitário. 

Apoio psicológico e social (diagnóstico e 
intervenção terapêutica, serviços de apoio – 
bolsas e alojamento). 

Programa de Métodos de Estudo.  

Projectos de Investigação, nomeadamente o 
estudo da depressão e da ansiedade e stresse 
em contexto académico, facilitaram a 
compreensão dos problemas mais frequentes do 
estudante, bem como permitiram encontrar 
estratégias mais adequadas a cada estudante, 
qual indivíduo em constante desenvolvimento. 

A colaboração, interdisciplinaridade e 
complementaridade dos técnicos envolvidos, 
especificamente psicólogos, psiquiatras e 
técnicos de serviço social, deverá ser realçada 
como uma estratégia de combate ao insucesso 
escolar. 
 

Processo de ingresso 
apoiado por avaliação 
de aptidões e 
orientação vocacional. 

Alunos adultos sem as 
habilitações de acesso. 

Programa de Formação 
em Métodos de Estudo, 
seguido de Tutorias 
individuais ou em 
pequenos grupos 

Projecto de 
investigação sobre 
metodologias de 
avaliação colaborativa 
e contínua da 
flexibilidade. 

Colaboração, 
interdisciplinaridade e 
complementaridade ao 
nível de juris de 
avaliação e de equipas 
de formação e tutoria. 

 

Manter o modelo 
anterior, melhorando o 
registo e difusão da 
informação inter-
processos.. 

Complementar o 
Modelo com a criação 
de um Gabinete de 
Intervenção 
Psicopedagógica, com 
as valências de 
diagnóstico e 
intervenção 
psicoterapêutica. 

Desenvolver novas 
linhas de investigação.  

 
Quadro 5.1.2-1. Internalização e reconfiguração da inovação nos processos de ingresso e integração  
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5.1.3 Avaliação 
 
O Processo de Ingresso foi avaliado no seu conjunto e tarefa por tarefa, dado ser um processo 
novo e estratégico para todo o Projecto 23+.  A metodologia de avaliação de processos, 
referida nos Cap. 2 e 4, foi aplicada, com os resultados que, em síntese, se apresentam no 
final deste sub-capítulo. Naturalmente que, como acima se explicitou, se deu particular ênfase 
à avaliação dos resultados do processo, na medida em que, se forem deficientes, 
comprometem a eficácia. Mas não bastam os bons resultados, dado que, se o seu atingimento 
não for auditável e repetível através de uma correcta normalização instrumental e 
procedimental, se compromete a capacidade de prestação de serviços  da instituição e a 
possibilidade de formulação de juízos cientificamente fundamentados sobre o desempenho do 
processo. Esta segunda vertente da avaliação foi também tida em conta para este, como para 
todos os processos (De acordo com Sub-capítulo  4.1, marco XIII e XIV).  
 
Em particular, as provas escritas a que foram submetidos os Candidatos colocam questões 
com um nível de complexidade descrito para os níveis 3 e 4 da escala usada no estudo PISA 
2003. Considerou-se que o nível 3 corresponderia a classificações entre 50% e 70% e o nível 4 
acima de 70%. Por isso, aos candidatos que não atingiram 70% foi aconselhada vivamente a 
frequência da Unidade Curricular Vestibular “Aprender Melhor – Metodologias, Instrumentos e 
Práticas” – um dos esteios do processo de Integração e Apoio ao Aluno, recomendação que 
estes, na sua larga maioria, seguiram. A avaliação final da prova escrita aparece abaixo 
identificada por ET. (De acordo com Sub-capítulo  4.1, marco XXXI.6).  
 
A aplicação de uma bateria de testes de aptidões vocacionais (PMA) - cujos resultados não 
foram considerados vinculativos mas apenas indicativos - constituiu informação importante 
para a identificação dos perfis dos alunos e suporte das tutorias individualizadas. (De acordo 
com Sub-capítulo  4.1, marco XXXI.3 a 5).  
  
Na entrevista final fez-se a análise valorativa do curriculum profissional, abaixo identificada por 
CV A valorização das aprendizagens experienciais foi feita, ainda que limitadamente – quer na 
entrevista de pré-selecção quer na entrevista final, sendo continuada no Processo de 
Integração e Apoio ao Aluno. (De acordo com Sub-capítulo  4.1, marco XXXI.5.1).  
 
Seguiu-se na UML um processo de introdução selectiva, faseada e reconfiguradora das 
inovações já testadas (Cf. Secção II 2.4 e Ventura, T. (2007b)): o processo de ingresso 
gisado, aplicado e avaliado usa a técnica de entrevista por juri - constituido por docentes da 
área do curso escolhido pelo candidato - juri que pode não incluir psicólogos mas se apoia no 
relatório e  recomendações do psicólogo que avaliou os resultados da aplicação, ao candidato, 
da bateria de testes de aptidões vocacionais (PMA). Desta forma envolve, implica e 
responsabiliza esse juri – na parte percentual que cabe à entrevista - na admissão do 
candidato como capaz de aprender, no contexto proporcionado na Universidade e no curso 
escolhido, constituindo-se a entrevista uma primeira acção de partilha e reformulação de 
contextos individuais e grupais. (De acordo com Sub-capítulo  4.1, marco XI).  
    
O processo de ingresso incluiu a realização de 320 entrevistas de esclarecimento, de 
preparação para as provas e de pré-selecção e a realização de 304 provas individuais (cada 
uma com exame escrito, testes de aptidão vocacional realizados por professores psicólogos, 
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análise curricular e entrevista face a um júri). Foram aprovados 230 candidatos que 
ingressaram na Universidade na sua quase totalidade.  
 
O perfil diversificado desta população – segmentado pela licenciatura escolhida - sintetiza-se, 
segundo a sua distribuição etária, por sexo, por níveis de escolaridade e por nacionalidade, nos 
gráficos seguintes.  
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Figura 5.1.3-1. Distribuição etária da população escolar 23+ (ingresso 2006/07) 
 

 

Distribuição por sexo
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Figura 5.1.3-2. Distribuição, por sexo, da população escolar 23+ (ingresso 2006/07) 
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Distribuição por habilitações académicas
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Figura 5.1.3-3. Distribuição, por habilitações académicas, da população escolar 23+ (ingresso 2006/07) 
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Figura 5.1.3-4. Distribuição, por nacionalidade, da população escolar 23+ (ingresso 2006/07) 
 
 
Outras informações relevantes são as obtidas através da bateria de testes de aptidões 
vocacionais. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 130/294 
  

Avaliaram-se nessas provas as seguintes aptidões: 
 

o V – Compreensão Verbal – aptidão para captar ideias expressas através da linguagem 
escrita e oral. Esta capacidade é necessária em todas as actividades em que a 
informação é obtida através da leitura ou audição de palavras.  

o E – Concepção Espacial – aptidão para imaginar e conceber objectos em duas e três 
dimensões. Esta capacidade é necessária em todas as actividades em que se exige a 
elaboração ou interpretação de esquemas, planos ou desenhos e onde seja preciso 
ordenar e coordenar adequadamente diversos elementos. 

o R – Raciocínio Lógico - aptidão para resolver problemas lógicos, prever e planear. Esta 
capacidade é necessária em todas as actividades em que se exige a inferência de 
situações particulares para uma norma geral ou extrair de premissas uma conclusão 
lógica.  

o N – Cálculo Numérico - aptidão para manipular números e resolver rapida e 
acertadamente problemas quantitativos simples. Esta capacidade é necessária em 
todas as actividades em que a componente principal seja o cálculo numérico. 

o F – Fluência Verbal - aptidão para expor com desenvoltura e fluidez as próprias ideias. 
Esta capacidade é necessária em todas as actividades em que uma maior facilidade na 
utilização da palavra é importante, independentemente do grau de compreensão dos 
conceitos verbais inerentes. 

 
Com base nos resultados obtidos e retirando aqueles alunos que só tiveram nota superior a 
zero em menos de metade das Unidades Curriculares em cada semestre, determinou-se o 
perfil mediano do “Aluno 23+” do 1º ano das Licenciaturas da UML, em 2006/07. 
 

Perfil mediano dos Alunos 23+ incluindo variáveis sócio-profissionais, por Licenciatura
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Figura 5.1.3-5. Perfil mediano de aptidões da população escolar 23+ (ingresso 2006/07) 
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A análise deste perfil, tendo em conta as orientações genéricas sugeridas pela bateria de 
testes aplicada (PMA)  permitiu concluir que: 
 

o O segmento de Alunos 23+ de Arquitectura tem um perfil mediano de aptidões que se 
pressupõe bastante adequado a este Curso, na medida em que apresenta elevada 
aptidão de Concepção Espacial (percentil 85) e médias aptidões para o Raciocínio 
Lógico (percentil 55) e a Compreensão e Fluência Verbal (percentil 45). A baixa aptidão 
para o Cálculo Numérico (percentil 18!) deve ser vista com alguma prudência pois na 
interpretação dos resultados do teste há a ter em conta que, hoje, grande parte dos 
alunos usam máquina de calcular e não foram habituados ao cálculo sem apoio 
tecnológico. O perfil profissional mediano é bom (percentil 68); 

o O segmento de Alunos 23+ de Cinema, Televisão e Cinema Publicitário tem um perfil 
mediano de aptidões que se pressupõe muito adequado a este Curso,  na medida em 
que apresenta elevada aptidão de Concepção Espacial (percentil 89), no Raciocínio 
Lógico (percentil 85), na Compreensão Verbal (percentil 75) e na  Fluência Verbal 
(percentil 85). A mais baixa aptidão para o Cálculo Numérico (percentil 40) deve ser 
vista com alguma prudência pois na interpretação dos resultados do teste há a ter em 
conta que, hoje, grande parte dos alunos usam máquina de calcular e não foram 
habituados ao cálculo sem apoio tecnológico. O perfil profissional mediano é adequado 
(percentil 59). Esta Licenciatura atinge a média mais elevada no conjunto destes itens 
(69); 

o O segmento de Alunos 23+ de Direito tem um perfil mediano de aptidões que se 
pressupõe adequado a este Curso,  na medida em que apresenta média aptidão de 
Compreensão Verbal (percentil 58), Fluência Verbal (percentil 60) e Concepção 
Espacial (percentil 63). É de ter em atenção a baixa aptidão para o Raciocínio Lógico 
(percentil 35). A baixa aptidão para o Cálculo Numérico (percentil 33) deve ser vista 
com alguma prudência pois na interpretação dos resultados do teste há a ter em conta 
que, hoje, grande parte dos alunos usam máquina de calcular e não foram habituados 
ao cálculo sem apoio tecnológico. O perfil profissional mediano é muito adequado 
(percentil 73), podendo eventualmemte contrabalançar as debilidades no pensamento 
lógico (?); 

o O segmento de Alunos 23+ de Engenharia Informática tem um perfil mediano de 
aptidões que se pressupõe adequado a este Curso na medida em que apresenta boa 
aptidão de Concepção Espacial (percentil 78), média aptidão para o Raciocínio Lógico 
(percentil 60), Compreensão Verbal (percentil 60) e boa aptidão para a Fluência Verbal 
(percentil 73). A baixa aptidão para o Cálculo Numérico (percentil 30) deve ser vista 
com alguma prudência pois na interpretação dos resultados do teste há a ter em conta 
que, hoje, grande parte dos alunos usam computadores ou máquinas de calcular e não 
foram habituados ao cálculo sem apoio tecnológico. O perfil profissional mediano é 
muito adequado (percentil 70); 

o O segmento de Alunos 23+ de Gestão tem um perfil mediano de aptidões que se 
pressupõe adequado a este Curso na medida em que apresenta média aptidão de 
Concepção Espacial (percentil 59), e aptidão próxima da média em Fluência Verbal 
(percentil 48), Compreensão Verbal (percentil 45) e Raciocínio Lógico (percentil 45). A 
baixa aptidão para o Cálculo Numérico (percentil 25!) deve ser vista com alguma 
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prudência pois na interpretação dos resultados do teste há a ter em conta que, hoje, 
grande parte dos alunos usam computadores ou máquinas de calcular e não foram 
habituados ao cálculo sem apoio tecnológico. O perfil profissional mediano é adequado 
(percentil 63); 

o O segmento de Alunos 23+ de Informática de Gestão tem um perfil mediano de 
aptidões que se pressupõe adequado a este Curso na medida em que apresenta média 
aptidão de Concepção Espacial (percentil 60), Compreensão Verbal (percentil 65) e 
Raciocínio Lógico (percentil 60). A aptidão em Fluência Verbal é deficiente (percentil 
35). A baixa aptidão para o Cálculo Numérico (percentil 35) deve ser vista com alguma 
prudência pois na interpretação dos resultados do teste há a ter em conta que, hoje, 
grande parte dos alunos usam computadores ou máquinas de calcular e não foram 
habituados ao cálculo sem apoio tecnológico. O perfil profissional mediano é muito 
adequado (percentil 80); 

o O segmento de Alunos 23+ de Psicopedagogia têm um perfil mediano de aptidões que 
se pressupõe adequado a este Curso na medida em que este apresenta média aptidão 
de Concepção Espacial (percentil 60), média aptidão em Fluência Verbal (percentil 53) 
e aptidão próxima da média (percentil 43) em Compreensão Verbal. A aptidão em 
Raciocínio Lógico é muito deficiente (percentil 28). A baixa aptidão para o Cálculo 
Numérico (percentil 38) deve ser vista com alguma prudência pois na interpretação dos 
resultados do teste há a ter em conta que, hoje, grande parte dos alunos usam 
computadores ou máquinas de calcular e não foram habituados ao cálculo sem apoio 
tecnológico. O perfil profissional mediano é muito adequado (percentil 68). 

 
Em síntese pode dizer-se que, de acordo com a análise do perfil mediano, seriam as 
Licenciaturas em Psicopedagogia e Gestão aquelas que, global e previsívelmente, 
enfrentariam maiores dificuldades dadas as menores aptidões de pelo menos metade dos seus 
Alunos 23+ em Raciocínio Lógico e Compreeensão Verbal, que acrescem ao facto do nível 
global de aptidões desse segmento ficar um pouco abaixo da média (média dos percentis  
igual a 44). A compensação seria dada pela mobilização de aprendizagens profissionais (dado 
os valores medianos do perfil profissional (e da prova escrita – 63/52 em Gestão e 68/51 em 
Psicopedagogia) o permitirem.   
 
Ver-se-á em seguida que a adequação de perfis de entrada não explica por si só a 
variabilidade dos resultados obtidos nas diversas Unidades Curriculares do 1º ano dos Planos 
de Estudos. 
 
De qualquer forma e globalmente, a avaliação realizada sobre este processo, cruzada com os 
resultados obtidos pelos alunos no final do 1º semestre e posteriormente no final do 1º ano 
lectivo, verificou-se a adequação do processo de ingresso dado se confirmar serem os alunos 
seleccionados efectivamente capazes para aceder ao ensino superior.  
 
Com efeito, considerando  como objectivo mínimo – na avaliação do processo de ingresso - a 
aprovação nas Unidades Curriculares em que o aluno se inscreveu para exame, houve 
sucesso no atingimento deste objectivo se o aluno foi aprovado. Assim: 
 

o na população total de alunos inscritos em Unidades Curriculares do 1º ano (3348 
inscrições em Unidades Curriculares), os alunos oriundos da via regular de ensino (com 
o 12º ano completo e provas específicas), que constituem 48% do total de inscritos, 
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atingiram uma taxa de sucesso de 68% na totalidade de exames em que se 
inscreveram; 

 
o os alunos cujo ingresso se fez pela via dos “mais de 23 anos” – que representam 52% 

do total de inscritos - atingiram uma taxa global de sucesso de 50% tendo-se, assim, 
atingido, no conjunto de todos os alunos, uma taxa de sucesso de 58% no final do 1º 
ano. 

 
Quanto à população total que frequentou Unidades Curriculares do 1º ano, em 2006/07, 
verifica-se a mais alta taxa global de sucesso – medida em percentagem de aprovações e valor 
da média - nas Licenciaturas em Cinema, Psicopedagogia e Arquitectura e as mais baixas 
taxas de sucesso em Informática de Gestão e Engenharia Informática.  
 

O sucesso global obtido no ano lectivo de 2006/07 (disciplinas do 1º ano)
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Figura 5.1.3-6. Análise do sucesso global obtido no ano lectivo de 2006/07 (Unidades Curriculares do 1º 
ano) 

 
Em particular, a avaliação comparativa dos resultados obtidos pelos Alunos 23+ face aos dos 
alunos oriundos das vias regulares de ensino, apresenta-se na Fig. 5.1.3-7. 
 
As Licenciaturas em Psicopedagogia, Arquitectura e Cinema atingiram as mais altas taxas de 
sucesso global (próximo ou acima de 70%) e as Licenciaturas em Informática as menores 
taxas (45% em Engenharia Informática e 34% em Informática de Gestão). Quanto ao sucesso 
no segmento dos “mais de 23 anos” há que relevar que é na Licenciatura em Arquitectura 
(seguida das Licenciaturas em Cinema e Psicopedagogia) que a taxa de sucesso é superior. 
As taxas mais baixas ocorrem nas Licenciaturas em Engenharia Informática, Gestão e 
Informática de Gestão (adiante se verá quais os factores determinantes). No entanto, se nas 
Licenciaturas em Engenharia Informática e Informática de Gestão os resultados são igualmente 
baixos para ambos os segmentos de alunos, no caso da Gestão há um forte desfasamento 
entre os resultados obtidos pelos Alunos 23+ e os restantes alunos. Este aspecto será 
retomado no ponto seguinte (Cf. Secção II 5.2). 
 
No Curso de Arquitectura verificou-se, quanto à estratégia de inscrição dos alunos em exames 
do 1º semestre, que o segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 
anos se inscreveu na totalidade ou na quase totalidade das Unidades Curriculares do plano de 
estudos, obtendo, no 1º semestre, alta taxa de notas positivas (70 a 80%). Globalmente, no 1º 
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semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se uma taxa de sucesso de 63%. 
Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção é mais 
diversificada, devendo no entanto salientar-se a alta taxa de aprovação (82%) dos que se 
inscreveram na totalidade das Unidades Curriculares. Globalmente, no 1º semestre e neste 
segmento da população estudantil, atingiu-se apenas uma taxa de sucesso de 41%, persistindo 
o insucesso dos repetentes (alunos inscritos numa só, em duas ou 3 Unidades Curriculares). 
 
No final do ano os resultados obtidos nas Unidades Curriculares do Curso de Arquitectura 
aumentaram, atingindo 62% e 79% de aprovações (respectivamente nos segmentos do “12º 
ano” e dos “23+”). 
 

O sucesso comparativo das populações diferenciadas (1º ano - 2006/07)
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Figura 5.1.3-7. Taxas de aprovações no ano lectivo de 2006/07 (Unidades Curriculares do 1º ano) 
 

É de ter em conta que, na Licenciatura em Arquitectura, o segmento dos Alunos 23+ constitui 
40% do total de inscrições em exame.  
 
No Curso de Cinema, Televisão e Cinema Publicitário verificou-se, quanto à estratégia de 
inscrição dos alunos em exames, que o segmento dos alunos que acederam ao curso pela via 
dos mais de 23 anos se inscreveu em metade, na totalidade ou na quase totalidade das 
Unidades Curriculares do plano de estudos, obtendo, no 1º semestre, mais alta taxa de 
aprovação (74%) os que optaram pela totalidade. Globalmente, no 1º semestre e neste 
segmento da população estudantil, atingiu-se uma taxa de sucesso de 56%. Entre os alunos 
oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção é igualmente diversificada, 
devendo no entanto salientar-se que a taxa de aprovação dos que optaram pela totalidade (de 
82%) foi superior à dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos. 
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Globalmente, no 1º semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se apenas 
uma taxa de sucesso de 68%, persistindo o insucesso dos repetentes (alunos inscritos em 3 ou 
5 Unidades Curriculares). 
 
No final do ano os resultados obtidos nas Unidades Curriculares do Curso de Cinema, 
Televisão e Cinema Publicitário aumentaram, atingindo 77% e 74% de aprovações 
(respectivamente nos segmentos do “12º ano” e dos “23+”). 
 
É de ter em conta que, na Licenciatura em Cinema, Televisão e Cinema Publicitário, o 
segmento dos Alunos 23+ constitui 24% do total de inscrições em exame.  
 
No Curso de Direito, cujas Unidades Curriculares são anuais, verificou-se, quanto à estratégia 
de inscrição dos alunos em exames, no 1º semestre, que o segmento dos alunos que 
acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se inscreveu maioritariamente em 3 ou 4 
Unidades Curriculares do plano de estudos, obtendo mais alta taxa de apreciações positivas 
(42%) os que optaram por 4 Unidades Curriculares. Globalmente, no 1º semestre e neste 
segmento da população estudantil, atingiu-se uma taxa de sucesso de 35%. Entre os alunos 
oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção foi igualmente diversificada, 
devendo no entanto salientar-se que a taxa de apreciações positivas (que varia entre 13% e 
83%) é, em geral, superior à dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos. 
Globalmente, no 1º semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se apenas 
uma taxa de sucesso de 34%, persistindo o insucesso dos repetentes (alunos inscritos em 1, 2 
ou 3 Unidades Curriculares).  
 
No final do ano (e como se esperava, dado as Unidades Curriculares serem anuais) os 
resultados obtidos nas Unidades Curriculares do Curso de Direito aumentaram, atingindo 55% 
de aprovações em ambos os segmentos do “12º ano” e dos “23+”. 
 
É de ter em conta que, na Licenciatura em Direito, o segmento dos Alunos 23+ constitui 61% 
do total de inscrições em exame.  
 
Nos Cursos de Informática e de Gestão verificou-se, quanto à estratégia de inscrição dos 
alunos em exames, que o segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 
23 anos se inscreveu maioritariamente em 5 ou 6 das Unidades Curriculares do plano de 
estudos, obtendo mais alta taxa de aprovação (37%) os que optaram por 5 Unidades 
Curriculares. Globalmente, no 1º semestre e neste segmento da população estudantil, apenas 
se atingiu uma taxa de sucesso de 34%, valor excessivamente baixo e que importa analisar 
(Ver Sub-cap. 5.3.3). Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) 
a opção é igualmente diversificada, devendo no entanto salientar-se que a taxa de aprovação 
(entre 66% e 70%) foi, em geral, muito superior à dos alunos que acederam ao curso pela via 
dos mais de 23 anos. Globalmente, no 1º semestre e neste segmento da população estudantil, 
atingiu-se uma taxa de sucesso de 55%, persistindo o insucesso dos repetentes (alunos 
inscritos em 1, 2 ou 7 Unidades Curriculares).  
 
No final do ano os resultados positivos obtidos nas Unidades Curriculares do Curso de 
Engenharia Informática  atingiram 49% e 43% (respectivamente nos segmentos do “12º ano” e 
dos “23+”), os resultados  positivos obtidos no Curso de Gestão atingiram 69% e 35% 
(respectivamente nos segmentos do “12º ano” e dos “23+”) e os resultados  positivos obtidos 
no Curso de Informática de Gestão atingiram 44% e 29% (respectivamente nos segmentos do 
“12º ano” e dos “23+”). 
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É de ter em conta que, o segmento dos Alunos 23+ constitui 63% do total de inscrições em 
exame em Engenharia Informática, 49% em Gestão e 68% em Informática de Gestão.  
 
No Curso de Psicopedagogia verificou-se, quanto à estratégia de inscrição dos alunos em 
exames, que o segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se 
inscreveu maioritariamente em 5 Unidades Curriculares do plano de estudos, obtendo uma taxa 
de aprovação de 58%. Globalmente, no 1º semestre e neste segmento da população estudantil, 
atingiu-se uma taxa de sucesso de 56%. Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que 
inclui os repetentes) a opção foi diversificada, embora maioritariamente se tivessem inscrito em 
5 Unidades Curriculares também, devendo no entanto salientar-se que a taxa de aprovação 
(72%) foi muito superior à dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos. 
Globalmente, no 1º semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se uma taxa 
de sucesso de 73%.  
 
No final do ano os resultados obtidos nas Unidades Curriculares do Curso de Psicopedagogia 
aumentaram, atingindo 90% e 66% de aprovações (respectivamente nos segmentos do “12º 
ano” e dos “23+”). 
 
Cruzando a informação atrás referida com os resultados da aplicação do questionário de 
avaliação de processos, apresentado no Sub-cap. 3.8 obteve-se a seguinte valoração global:   
 
Projecto 23+ - Processo: Ingresso Responsável TVentura 

 Muito Adequada Adequada Pouco Adequada Desadequada Inexistente 
Definição 4     
Formalização 4     
Participação 4     
Divulgação 4     
Aplicação 4     
Resultados 4     
      
Objecto de 
Negócio 

 3    

Integração  3    
Estratégia 4     
Média 3,8 

 
Quadro 5.1.3-1. Avaliação do Processo de Ingresso 

 
A pontuação 3 nos itens Objecto de Negócio e Integração correspondem à detecção de 
deficiências que conduziram à formulação de recomendações de melhoria.  
 
Esta avaliação é consonante com os resultados da avaliação qualitativa feita em Fórum (Cf. 
Secção III - Anexo VII).  Mas o nº limitado de participações e o forte enviezamento (a maioria 
dos participantes são alunos de Psicopedagogia) dá a estes resultados características muito 
particulares, impeditivas de generalização. O Fórum esteve aberto durante um ano. Permitia 
participações anónimas ou identificadas. Foi divulgado através da Internet e nas últimas aulas 
do 1º semestre de todas as Licenciaturas, bem como no início do 2º semestre e no Conselho 
Pedagógico. Registaram-se 216 participações de alunos, sendo 21% sobre a flexibilização do 
acesso à Universidade. 
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Descrição Documentos Codificados 

    Nº % 

(1 2) /Forumdiv/Flexacess 
É positiva a decisão de flexibilizar o 
acesso à Universidade para os 23 Mais 46 

  

(1 2 5) /Forumdiv/Flexacess/Bolmais 
Bolonha exige mais trabalho do aluno e 
rigor 6 13% 

(1 2 7) 
/Forumdiv/Flexacess/Entradaexperie 

Deveria ponderar-se uma entrada 
automática por via da experiência 
profissional 

3 7% 

(1 2 1) 
/Forumdiv/Flexacess/Igualdadeoport As pessoas que não fizeram o 12º 

devem ter outra oportunidade 25 54% 

(1 2 3) /Forumdiv/Flexacess/Melhora 
ensin A entrada dos 23 Mais é uma 

oportunidade de melhoria para a 
Universidade 

10 22% 

(1 2 3 1) 
/Forumdiv/Flexacess/Melhora 
ensin/Nãodif Os 23 Mais não são alunos de 2ª... 7 15% 

(1 2 2) 
/Forumdiv/Flexacess/Melhorapaís A entrada dos 23 Mais faz crescer a 

qualidade do mundo laboral 7 15% 

(1 2 6) 
/Forumdiv/Flexacess/Melhorapessoa A entrada dos 23 Mais é um processo 

de melhoria individual 10 22% 

(1 2 4)   /Forumdiv/Flexacess/Menor 
rigor 

A entrada dos 23 Mais pode baixar a 
qualidade nas Universidades 4 9% 

(1 2 4 1)  
/Forumdiv/Flexacess/Menor 
rigor/Nãomenos rigor 

A entrada dos 23 Mais não levou a um 
ensino com menor rigor 8 17% 

 
Quadro 5.1.3-1. Avaliação Qualitativa do Processo de Ingresso 

 
Como se verifica a maioria dos participantes expressam uma avaliação positiva sobre este 
processo: porque “as pessoas que não fizeram o 12º devem ter outra oportunidade” (54% das 
opiniões expressas sobre este tema), porque “a entrada dos 23+ é uma oportunidade de 
melhoria pessoal e para a Universidade” (22%), “não levou a um ensino de menor rigor” (17%) 
e “faz crescer a qualidade no mundo laboral” (15%). Apenas 4 mensagens (9% das opiniões 
expressas sobre esta matéria) se apresentam preocupadas com a possibilidade de baixar a 
qualidade do ensino, preocupações refutadas pelos que consideram que “Bolonha exige mais 
trabalho do aluno e rigor” (13%)  e que “a entrada dos 23+ não levou a um ensino com menor 
rigor” (17%).  
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5.1.4 Recomendações 
 

Da avaliação realizada ressalta que a flexibilização do acesso à Universidade Moderna de 
Lisboa, iniciada em 2006/07 com a aplicação do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março, foi 
conseguida com êxito, embora deva ser aprofundada (dois itens classificados com 3).  
 
Considera-se correcto o processo de selecção mas haverá que flexibilizar as condições de 
inscrição nas Unidades Curriculares que versam temas em que o aluno tenha mais experiência 
ou adequação. De momento, dada a política de preços associada às inscrições, que penaliza 
fortemente quem faz Unidades Curriculares avulsas, todos os alunos tendem a inscrever-se em 
todas as Unidades Curriculares do 1º ano, semestre a semestre, independentemente do tempo 
que podem dedicar aos estudos e da sua experiência e conhecimentos – questões estas 
detectadas durante as entrevistas mas não influentes, até ao momento, no processo de 
matrícula. (De acordo com Sub-capítulo  4.1, marco XXXI.2.2 e XXXI.2.7).   
 
Recomendou-se por isso e estão já em estudo, para implementação em 2007/08, novas 
medidas de flexibilização das inscrições podendo o aluno escolher um lote maior ou menor de 
Unidades Curriculares, de diversos níveis do plano de estudos desde que sem precedências 
não realizadas, de forma a compatibilizar o seu investimento financeiro, de tempo e 
empenhamento, com as suas reais disponibilidades anuais, minimizando assim insucessos 
previsíveis e rendibilizando os seus actuais conhecimentos e experiência profissional.   
 
Recomendou-se ainda e estão já em estudo, nas Comissões Especializadas do Conselho 
Científico, para implementação em 2007/08, novas medidas de creditação da experiência 
profissional e da formação profissional certificada, exibidas pelo aluno, nomeadamente na 
avaliação total ou parcial em certas Unidades Curriculares. (De acordo com Sub-capítulo  4.1, 
marco XXXI.7).   
 
Verificaram-se também algumas lacunas no que se refere à caracterização do perfil do aluno, 
nomeadamente por incompleto carregamento e tratamento dos dados da ficha de Candidatura 
ou deficiente tratamento do Curriculum Vitae. 
 
Considera-se ainda que a articulação deste processo com os processos subsequentes, ao 
nível da transmissão da informação pertinente, deve ser melhorada, constituindo esta melhoria 
objectivo de nova fase deste trabalho (Cf. Secção II Cap. 6). 
 
 
 

5.2 Da flexibilização da integração e apoio ao Aluno 
 

5.2.1 Descrição 
 

Uma das mais valias apresentadas aos candidatos pela Universidade, e por muitos deles 
expressamente valorizada, foi a garantia de um apoio à integração na vida universitária através 
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da oferta de um programa de formação intensivo “Aprender Melhor – metodologias, instrumentos 
e práticas” orientado para a superação de lacunas em metodologia do estudo, em literacia da 
leitura e escrita e da resolução de problemas matematizáveis (40 horas, leccionadas antes de 
iniciado o ano lectivo). O programa seria seguido de tutorias personalizadas, semanais, pagas a 
valor simbólico, durante o primeiro semestre. 
 
 
Os objectivos a atingir foram assim definidos: 
 

o Promover o auto-conhecimento do aluno enquanto estudante universitário. Aumentar a 
responsabilização do estudante pelo seu próprio processo de aprendizagem, 
nomeadamente com o estabelecimento de um plano de aperfeiçoamento individual (PAI) 
realista e flexível, baseado no auto-conhecimento adquirido. 

o Maximizar estrategicamente recursos facilitadores do saber aprender. 

o Desenvolver/aperfeiçoar o conhecimento e aplicação de metodologias de estudo, a 
expressão oral e escrita e a capacidade de resolução de problemas matematizáveis e de 
raciocínio matemático. 

o Desenvolver programas de tutorias (em função dos PAI definidos), ao longo do ano 
lectivo e com objectivos ajustáveis às necessidades e potencialidades de cada grupo / 
indivíduo. 

 
A metodologia seguida foi baseada em ciclos diários de formação:  
 

o Apresentação do Tema / Motivação – em Assembleia (1h) 

o Aplicação / Acção / Reflexão – em Grupos (2h)  

o Debate das reflexões e resultados dos Grupos / Síntese / Avaliação – em Assembleia (1h) 
 
As tutorias semanais seriam realizadas em pequenos grupos (4/5 pessoas) e com apoio 
individual em blended learning. 
 
O modelo de intervenção seguido é apresentado esquematicamente na Fig. 5.2.1-1. 
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Figura 5.2.1-1. Modelo de intervenção para apoio à integração dos alunos 
 
 
O tipo de intervenção proposta tem como suporte os resultados XXXII (Cf. Secção II 4.1), tendo 
sido seguido também aqui, um processo de introdução selectiva, faseada e claramente 
reconfiguradora de inovações já testadas (Cf. Secção II 2.4 e VENTURA, T. (2007b)). 
 

5.2.2 Normalização 
 
O processo de apoio à integração na vida universitária foi coordenado pela autora. 
 
Na  Secção III - Anexo II apresenta-se o desenho global do processo e a identificação dos 
suportes de registo de evidências que constituem o objecto de negócio associado ao processo. 
 

5.2.3 Avaliação 
 
O Processo de Integração e Apoio ao Aluno foi avaliado no seu conjunto e tarefa por tarefa, dado 
ser um processo novo e estratégico para todo o Projecto 23+.  
 
 

Modelo de intervenção  

Diagnóstico 

PAI T 10 

Tutoria individual e/ou em 
pequenos grupos 

Programa colectivo: 

•organizado em 
módulos   

•sob a forma de aulas 

•ao longo do ano lectivo 
  

Intervenção institucional 

Avaliação 

Avaliação 

+ 

Validação  

Recursos  

Tempo  

Pessoas  

 

 
2006/2007  

 
2007/2008  

P 

E 
PA 

L 
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Foi aplicada a metodologia de avaliação de processos referida em 4, com os resultados que, em 
síntese, se apresentam no final deste sub-capítulo. Naturalmente que se deu particular ênfase à 
avaliação dos resultados do processo, na medida em que, se forem deficientes, comprometem a 
eficácia do processo. Mas não bastam os bons resultados: se o seu atingimento não for auditável 
e repetível, através de uma correcta normalização instrumental e procedimental, compromete-se 
a capacidade de prestação de serviços da instituição. Esta segunda vertente da avaliação foi 
também tida em conta para este  processo. (De acordo com Sub-capítulo  4.1, marco XIII e XIV). 
 
O Programa proposto e aplicado na Unidade Curricular “Aprender Melhor – metodologias, 
instrumentos e práticas” – seguiu de perto as orientações apresentadas em 2.3 quanto a boas 
práticas na educação de adultos: com base na valorização das aprendizagens experienciais, do 
auto-conhecimento e da motivação individual, parte-se para o trabalho em grupo sobre o novo 
contexto de aprendizagem, na universidade, ensaiando a aplicação de novas metodologias de 
aprendizagem e discutindo a sua eficácia em termos grupais e individuais. Desta actividade, 
estimuladora da metacognição, decorreu a preparação de Planos de Aperfeiçoamento Individual 
(PAI) que, para vários alunos, constituíram o guia, actualizável, da melhoria a prosseguir, 
autonomamente ou com o apoio da tutoria. A par deste PAI foi permanentemente incentivado o 
trabalho em grupo enquanto potenciador da aprendizagem   
 
O Programa da Unidade Curricular “Aprender Melhor” foi avaliado semanalmente – 
nomeadamente em termos da participação individual dos alunos e dos resultados obtidos - 
tendo-se registado apreciações bastante favoráveis. Com efeito verificou-se que: 
 

o Dos 150 alunos que participaram nas sessões, na primeira semana responderam à 
avaliação do programa 106 dos alunos presentes e na 2ª semana 86 dos alunos 
presentes;  

o Houve uma esmagadora maioria de apreciações favoráveis (4 e 5) em todos os itens 
apreciados; 

o Houve uma subida sistemática, em todos os itens, da 1ª para a 2ª semana (como se pode 
verificar no gráfico da página seguinte); 

o Os alunos terminaram a acção preparando o seu Plano Individual de Aperfeiçoamento; 

o No final registaram-se 78 alunos pré-inscritos para as tutorias individualizadas, número 
que não se concretizou em inscrições – não sendo ainda claras as razões de tal 
discrepância mas aventando-se a hipótese de ser excessivamente duro o acréscimo de 
horas de aula previsto e o seu horário, ao sábado de manhã – embora os alunos que as 
frequentaram as avaliem como muito importantes para a superação de dificuldades de 
aprendizagem.   

o Os resultados da autoavaliação de necessidades de apoio (Figura 5.2.3-2.), 
nomeadamente referindo que mais de 80% dos alunos pré-inscritos nas tutorias 
necessitavam de apoio em Raciocínio Matemático e Métodos de Estudo,  deve ser 
confrontada com os resultados do forte insucesso, no 1º ano, nas Unidades Curriculares 
que fazem apelo ao raciocínio matemático. É indispensável uma melhor compreensão 
dos factores que determinaram a não inscrição nas tutorias, previstas apenas para o 1º 
semestre (e que os alunos vieram solicitar para o 2º semestre, quando, após os exames, 
se aperceberam dos resultados negativos obtidos). 
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Composição das pré-Inscrições em Tutorias
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Figura 5.2.3-1. Distribuição por área científica das pré-inscrições em tutorias 
 
 
 

Percentagem dos alunos pré-inscritos nas Tutorias
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Figura 5.2.3-2. Distribuição temática das pré-inscrições em tutorias 
 
 
A avaliação das tutorias decorreu em Fevereiro de 2007, obtendo-se os resultados globais 
apresentados nas seguintes Figs. 5.2.3-3 a  5.2.3-7. 
 
Estes resultados têm apenas valor indicativo, dado o reduzido número de alunos que 
participaram nas tutorias. No 2º semestre houve sugestões de vários alunos para que as 
tutorias continuassem até ao final do 1º ano. 
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A iniciativa da Universidade Moderna em apoiar os alunos do 1º ano 
parece-me:

100%

0%

0%

0%

0% muito importante

bastante importante

importante

pouco importante

nada importante

 
 

Figura 5.2.3-3. Avaliação global da iniciativa 
 
 

As tutorias em pequenos grupos foram importantes porque me 
ajudaram a:

29%

14%

14%

14%

29%

«arrumar» as ideias

construir uma estratégia
pessoal de estudo

enfrentar o desânimo

comprender o meu
comportamento

aprender a pensar

 
 

Figura 5.2.3-4. Avaliação das tutorias 
 
 

Nas sessões de tutoria obtive:

33%

17%

33%

17%

elementos para me
compreender melhor as
minhas dif

apoio individualizado
quando necessitei

respostas concretas para
fazer face ao estudo

sugestões e «dicas» dos
colegas

 
 

Figura 5.2.3-5. Avaliação das aquisições em tutorias 
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A duração das sessões (3h) parece-me:

0%

100%

0%

escassa

adequada

excessiva

 
 
 

 Figura 5.2.3-6. Avaliação da duração da formação 
 
 
 

 

No futuro recomendo que:

0%

67%

0%

0%

33%

0%

a Universidade mantenha
o modelo seguido este ano

inclua as sessões nos
curricula e nos horários

mantenha apenas as
sessões colectivas

mantenha apenas as
sessões de tutoria

mantenha as tutorias
também no 2º semestre

suprima a iniciativa

 
 
 

 Figura 5.2.3-7. Frequência relativa das Recomendações 
 
 
 
 
 
Cruzando a informação atrás referida com os resultados da aplicação do questionário de 
avaliação de processos, apresentado no Sub-cap. 3.8 obteve-se a valoração global referida no 
seguinte Quadro 5.2.3-1.  
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 Projecto 23+ - Processo: Integração e Apoio ao Aluno Responsável TVentura 

 Muito Adequada Adequada Pouco Adequada Desadequada Inexistente 
Definição 4     
Formalização 4     
Participação 4     
Divulgação  3    
Aplicação  3    
Resultados  3    
      
Objecto de 
Negócio 4     

Integração  3    
Estratégia 4     
Média 3,6 

 
Quadro 5.2.3-1. Avaliação do Processo de Integração e Apoio ao Aluno 

 
 
Esta avaliação é consonante com os resultados da avaliação qualitativa feita em Fórum (Cf. 
Secção III - Anexo VII). O Fórum esteve aberto durante um ano. Foi divulgado através da 
Internet e nas últimas aulas do 1º semestre de todas as Licenciaturas, bem como no Conselho 
Pedagógico.  Registaram-se 216 participações de alunos, sendo 12% sobre a flexibilização da 
Integração e Apoio ao Aluno. 
 

  
Descrição Documentos 

Codificados 

    Nº % 

(1 3)  /Forumdiv/Flexintegr É importante Flexibilizar o Apoio ao Aluno e a Integração na 
Vida Académica 25   

(1 3 1) 
/Forumdiv/Flexintegr/Andragogia 

É importante ter em conta que são alunos adultos, muitos há 
muito tempo não inseridos na vida académica. Trabalhadores. 14 56% 

(1 3 1 2) 
/Forumdiv/Flexintegr/Andragogia/
Experienc 

A experiência de vida deve ser valorizada 7 28% 

(1 3 1 1)  
/Forumdiv/Flexintegr/Andragogia/
Motivaadul 

Os adultos estão mais motivados, tem maior maturidade e 
mais organização 

3 12% 

(1 3 15) 
/Forumdiv/Flexintegr/Apoio 
familiar 

Os 23 Mais precisam de apoio familiar 11 44% 

(1 3 10) 
/Forumdiv/Flexintegr/Apoio 
Universidade 

É muito importante o Apoio de toda a Universidade, docentes, 
colegas  e organização  18 72% 

(1 3 9) 
/Forumdiv/Flexintegr/Apveteranos 

É importante organizar o Apoio dos Veteranos aos Caloiros e 
da Turma 2 8% 

 
Quadro 5.2.3-2. Avaliação Qualitativa do Processo de Integração e Apoio ao Aluno 
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Descrição Documentos 

Codificados 
    Nº % 

(1 3 12)  
/Forumdiv/Flexintegr/Conhecim 

O Programa de Apoio e as Tutorias ajudaram a gerir o 
Conhecimento e reflectir sobre ele. Metacognição. 1 4% 

(1 3 8)                 
/Forumdiv/Flexintegr/Dificap 

Há necessidade de Apoio para ultrapassar Dificuldades 
de Aprendizagem 8 32% 

(1 3 16)  
/Forumdiv/Flexintegr/Inscricflexiveis É importante flexibilizar as inscrições 1 4% 

(1 3 14) /Forumdiv/Flexintegr/Literacia 
informática 

A literacia informática é importante. Seria de preparar 
um pequeno curso... 1 4% 

(1 3 4) /Forumdiv/Flexintegr/Métodos Há necessidade de Apoio em Métodos de Estudo 12 48% 

(1 3 4 16) 
/Forumdiv/Flexintegr/Métodos/Organiz
aPessoal 

A organização pessoal é indispensável 2 8% 

(1 3 13) /Forumdiv/Flexintegr/Melhorar Melhorar o apoio ao aluno que é insuficiente 1 4% 

(1 3 6) /Forumdiv/Flexintegr/Motiva 
Há necessidade de Apoio para a Motivação e Integração 
na Vida Académica 17 68% 

(1 3 2) 
/Forumdiv/Flexintegr/PositProgrIntegra O Programa de Integração foi uma iniciativa positiva 13 52% 

(1 3 2 1) 
/Forumdiv/Flexintegr/PositProgrIntegra
/Sim 23 Mais 

O Programa de Apoio é necessário para os  23 Mais 16 64% 

(1 3 5) 
/Forumdiv/Flexintegr/ProblemasMat 

Há necessidade de Apoio na Resolução de Problemas 
Matematizáveis 1 4% 

(1 3 7)  /Forumdiv/Flexintegr/Stress Há necessidade de Apoio para Lutar contra o Stress 1 4% 

(1 3 11)                
/Forumdiv/Flexintegr/Tutorias AsTutorias são positivas. É importante rever horários. 8 32% 

 
Quadro 5.2.3-2a. Avaliação Qualitativa do Processo de Integração e Apoio ao Aluno 
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Descrição Documentos 

Codificados 
    Nº % 

(1 3 3) 
/Forumdiv/Flexintegr/DesnecessProgr
amintegr 

É desnecessário um Programa de Integração 0 0% 

(1 3 3 1) 
/Forumdiv/Flexintegr/DesnecessProgr
amintegr/12º ano não precisa 

É desnecessário um Programa de Integração para os 
alunos com o 12º ano 2 8% 

(1 3 3 2)  
/Forumdiv/Flexintegr/DesnecessProgr
amintegr/Sim para os 23 Mais 

É necessário um Programa de Integração para os 23+  5 20% 

 
Quadro 5.2.3-2b. Avaliação Qualitativa do Processo de Integração e Apoio ao Aluno 

 
 
Como se verifica a maioria dos participantes expressam uma avaliação positiva sobre este 
processo: porque “É importante ter em conta que são alunos adultos, trabalhadores, muitos 
dos quais há muito tempo não estavam inseridos na vida académica.” (56% das opiniões 
expressas sobre este tema), porque “É muito importante o Apoio de toda a Universidade, 
docentes, colegas  e organização” (72%), “Há necessidade de Apoio para a Motivação e 
Integração na Vida Académica” (68%) e “Apoio em Métodos de Estudo” (48%) e afirmam que 
“o Programa de Integração é uma medida positiva” (52%) que “é necessária para os 23+” 
(64%). Mesmo os participantes que expressam opinião reticente acham que o programa é 
desnecessário para alunos com o 12º ano  (8% das opiniões expressas sobre esta matéria) 
mas que é necessário para os 23+” (20%). Quanto às Tutorias, “que são positivas, há que 
rever os seus horários” (32% das opiniões). O enviezamento da população participante 
(maioritariamente alunos de Psicopedagogia, com duas Unidades Curriculares de Análise de 
Dados com taxas de desempenho aceitáveis)  justifica a fraca relevância da “Necessidade de 
Apoio na Resolução de Problemas Matematizáveis”..  

 

5.2.4 Recomendações 
 

Da avaliação realizada ressaltam dificuldades na Divulgação, na Aplicação, na obtenção de 
Resultados e na Integração com outros processos (quatro itens classificados com 3) e delas 
decorrem recomendações de melhoria e orientações para aprofundamento da investigação. 
 

Para já, o Processo de Integração e Apoio aos alunos está a ser reajustado tendo sido preparado 
um conjunto de propostas que passa por: 

o Reajuste do programa da Unidade Curricular “Aprender Melhor – metodologias, 
instrumentos e práticas” e das condições de integração das tutorias na vida académica 
(durante o período semanal de aulas, garantindo uma mais ampla e efectiva participação, 
aprofundando o uso do blended learning…);   
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o Avaliação do grau de integração e satisfação dos candidatos com a vida académica, 
nomeadamente avaliação das necessidades de apoio na superação de lacunas 
detectadas no decurso do processo de leccionação (inquérito a aplicar no 1º semestre de 
2007/08); 

o Aprofundamento da avaliação dos resultados globais obtidos no final do 1º ano, 
nomeadamente face aos alunos oriundos das vias regulares de ensino através do seu 
cruzamento com os perfis-tipo caracterizados em tutoria, para identificação de medidas 
de melhoria a tomar; 

o Divulgação pública, na Internet, dos resultados globais obtidos pelos alunos, à entrada e 
durante o ano em curso. Divulgação e debate do processo de avaliação e integração, em 
fóruns pedagógicos, tendo em vista a sua credibilização e aprofundamento. 

 
Considera-se em aberto a necessidade de aprofundamento de uma melhor integração entre este 
processo e o processo de leccionação, progressão e avaliação dos alunos (Conf. Cap. 6). 

 

5.3 Da flexibilização da progressão e da avaliação 
 

5.3.1 Descrição 
 
Os Planos de Estudos em vigor em 2006/07 para cada Licenciatura - quer os já adequados ao 
Acordo de Bolonha quer os que só para 2007/08 beneficiam do registo de adequação -  foram 
aprovados pelo Ministério da tutela e encontram-se publicados em Portaria, no Diário da 
República. O Relatório que suporta tais Planos é a peça reguladora que fundamenta a 
definição de objectivos a atingir, as competências a adquirir pelos licenciandos e a necessária 
articulação dos programas Disciplinares para tal ser garantido.   
 
A intervenção dos Órgãos Académicos, dos Docentes e dos Alunos na aplicação e reajuste 
dos programas é regulada pelos Estatutos da Universidade e pelos Regulamentos de 
Funcionamento dos Conselhos Científico e Pedagógico.  
 

A normalização da apresentação de Programas das Unidades Curriculares foi realizada e 
difundida pelo Observatório Académico, sob proposta do Vice-reitor, a todos os 
Coordenadores de Licenciaturas, sendo da responsabilidade destes a sua aplicação. O 
Regulamento Geral de Avaliação da Universidade define os objectivos e estabelece as normas 
e os parâmetros a observar ao longo do processo de avaliação dos alunos, tanto nos planos 
científico-pedagógicos como técnico-administrativos. Nele se prevê a aplicação em cada 
Unidade Curricular, ou numa mesma Unidade Curricular, de acordo com a escolha do aluno, 
de um:  

o Sistema único, com avaliação através da realização de prova de exame final; 

o Sistema de avaliação contínua, articulando trabalhos, apresentações ou outras provas; 

o Sistema misto, com avaliação em contínuo e realização de prova de exame final.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 149/294 
  

O acompanhamento e diagnóstico das capacidades individuais dos alunos, realizado durante o 
programa de formação intensivo “Aprender Melhor – metodologias, instrumentos e práticas” 
permitiu verificar haver lacunas significativas no domínio das metodologias de aprendizagem, 
lacunas não colmatadas dada a limitada frequência das tutorias. Assim – operacionalizando 
uma integração mínima entre o Processo de Integração e Apoio ao Aluno e o Processo de 
Progressão e Avaliação - foram propostas e aplicadas medidas mínimas, que permitissem 
melhorar o desempenho final das turmas: 

o A recomendação de realização, em cada Unidade Curricular, de um exame simulado, a 
meio do semestre, que permitisse aferir melhor as dificuldades dos alunos e ambientá-
los para o exame final; 

o A recomendação de reserva das últimas duas semanas de aulas para revisões, para 
apoio à finalização de trabalhos e para preparação para o exame.   

 
Ambas as medidas propostas foram unanimemente consideradas, por professores e alunos, 
como de extrema importância para o sucesso do semestre, embora não tivessem sido 
universalmente aplicadas. Naturalmente que sendo a maioria dos alunos trabalhadores-
estudantes eles gozam da possibilidade de acesso a exames em 3 épocas (a época normal, a 2ª 
época ou época de recurso e a época especial para trabalhadores-estudantes). 
 

5.3.2 Normalização 
 
O Processo de Leccionação de cada curso de 1º ciclo – Licenciatura - é dirigido pelo 
Coordenador respectivo. O Sub-processo de Leccionação de cada Unidade Curricular é 
dirigido pelo Docente responsável pela Unidade Curricular. A intervenção, de orientação e 
supervisão, dos Órgãos Académicos neste Processo – Reitoria, Conselho Científico e 
Conselho Pedagógico - é regulada pelos Estatutos da Universidade. 
 
Na  Secção III - Anexo III apresenta-se o desenho global do processo e a identificação dos 
suportes de registo de evidências que constituem o objecto de negócio associado ao processo. 

 

5.3.3 Avaliação 
 
A metodologia de avaliação de processos (referida em Cap. 4.1 marcos XII a XVIII) foi aplicada, 
com os resultados que, em síntese, se apresentam no final deste sub-capítulo. Naturalmente que 
se deu particular ênfase à avaliação dos resultados do processo (marco XII), na medida em que, 
se forem deficientes, comprometem a eficácia do processo. Mas não bastam os bons resultados 
dado que, se o seu atingimento não for auditável e repetível através de uma correcta 
normalização instrumental e procedimental, se compromete a capacidade de investigação 
contextualizada rigorosa e de prestação de serviços  da instituição. Esta segunda vertente da 
avaliação foi também tida em conta na avaliação global deste processo. 
 
Quanto ao item principal, a avaliação dos resultados obtidos pelos alunos, fez-se uma análise 
segmentada por tipo de Plano de Estudo, abarcando todas as Unidades Curriculares 
leccionadas. 
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Num primeiro nível de análise fez-se o despiste de outliers verificando-se a sua inexistência. 
Apreciaram-se então os resultados globais obtidos, em cada Unidade Curricular do 1º ano do 
Plano de Estudos, pelos segmentos dos Alunos que entraram pela via regular (12º ano completo 
e provas específicas) e dos Alunos 23+ (% de aprovações, média, mediana, desvio padrão e 
máximo). Pretendeu-se desta forma verificar em pormenor as maiores ou menores dificuldades 
relativas enfrentadas pelos Alunos 23+ face às diferentes componentes do Plano de Estudos, 
tomando como referência os resultados dos Alunos que entraram pela via regular.  
 
Num segundo nível de análise pesquisou-se a existência de correlações bilaterais e múltiplas, 
significativas, entre os resultados obtidos em cada Unidade Curricular pelos Alunos 23+ e os 
diferentes factores identificadores do perfil (resultados da aplicação da bateria de testes PMA e 
das provas escrita e de análise curricular). Pretendeu-se, por um lado, verificar qual o conjunto 
de factores explicativos da variabilidade dos resultados em cada Unidade Curricular - se apenas 
há que contar com os factores de perfil de entrada ou se há, como é de esperar, a criação de 
contextos reforçadores da aprendizagem entre Unidades Curriculares. Por outro lado pertendeu-
se despistar possíveis problemas de alta multicolinearidade.  
 
Num terceiro nível de análise, e considerando ser plausível a existência de uma relação de 
proporcionalidade entre aqueles factores, pesquisou-se a existência de modelos lineares 
explicativos da variabilidade dos resultados em cada Unidade Curricular. Investigou-se então, 
sucessivamente, a capacidade explicativa do conjunto de aptidões vocacionais, depois a 
capacidade explicativa do conjunto global de resultados do perfil de entrada (incluindo os 
resultados da análise curricular) e finalmente a capacidade explicativa do conjunto total 
constituído pelo perfil de entrada e resultados nas outras Unidades Curriculares - funcionando 
estas como reforço da aprendizagem. Para diminuir eventuais problemas decorrentes de alta 
colinearidade seguiram-se métodos de search (para diante, para trás e passo a passo) 
comparando os modelos obtidos. 
 
Com esta análise não se pertende prever resultados futuros a partir dos modelos – 
nomeadamente porque as condições da experiência são por natureza irrepetíveis, mas pretende-
se identificar os factores mais relevantes, no contexto em análise e partir de aí, com orientação 
fundamentada, para propostas de acção que modifiquem positivamente o contexto, amplificando 
a acção reforçadora detectada.  
 
A escolha dos modelos explicativos tem em conta que, embora um modelo com mais variáveis 
possa atingir um muito maior grau de explicabilidade, a conjugação das acções de um maior 
número de professores, para articulação de esforços num maior número de Unidades 
Curriculares, pode ser um objectivo maximalista rapidamente desmotivador.  De facto, sabe-se 
que a inovação por pequenos passos tem maior viabilidade de sucesso (Cf. Secção II Cap. 4.1 
marco XXVI). Ora o objectivo é melhorar a acção reforçadora entre as Unidades Curriculares, 
não é prever um determinado comportamento final global, quantitativamente mensurável através 
dos resultados (notas) dos alunos. 
  
Assim, quando se comenta, nos parágrafos subsequentes, por exemplo, que “pela leitura do 
diagrama se verifica, que – mantendo-se todas as restantes condições verificadas em 2006/07 - a melhoria 
de 1 valor na média das notas dos alunos na Unidade Curricular X influenciaria proporcional e 
positivamente os resultados na Unidade Curricular Y (em 0,5 valores)” esta frase é apenas uma forma 
impressiva de fazer notar que um esforço de melhoria numa das Unidades Curriculares é 
susceptível de reforçar significativamente os resultados positivos na outra Unidade Curricular, 
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embora não se possa prever de facto a quantificação do reforço, pois, para além do próprio 
modelo não explicar totalmente os resultados, também as condições da observação de partida se 
não irão manter, nem quanto ao perfil dos novos alunos nem quanto ao tipo de leccionação dos 
professores. Mas esta precariedade da utilização de modelos preditivos em ambientes de grande 
complexidade e mutabilidade, nomeadamente nas Ciências Sociais e Humanas e em particular 
na Educação, não pode desvalorizar a importância da modelação na análise da situação 
enquanto tal (como foi observada) e na fundamentação orientadora da acção, sendo que só a 
monitorização continuada permitirá colmatar a precariedade da projecção.       

 
5.3.3.1 ÁREA DE ARQUITECTURA 

 
Os resultados obtidos pelos alunos do 1º ano na Licenciatura em Arquitectura são 
globalmente muito favoráveis, sendo de destacar que: 
 

• Com excepção da Unidade Curricular de Economia, sobre a qual nos debruçaremos 
oportunamente, todas as Unidades Curriculares registaram frequências relativas de 
aprovação próximas e, em geral  superiores a 60% e em todas o segmento dos alunos 
que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos registou frequências relativas de 
aprovação iguais ou superiores às do segmento dos alunos entrados com o 12º ano e 
com provas específicas.  

• Na Unidade Curricular de Economia, a baixa taxa global de aprovações (de 34%) e a 
forte discrepância entre os resultados dos dois segmentos de alunos (44% de 
aprovados entre os alunos repetentes ou oriundos do 12º ano contra 13% de 
aprovados no segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 
anos), aliada ao facto de, no 1º semestre, não haver consistência entre os resultados 
obtidos pelo segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 
anos com os respectivos perfis de aptidão vocacional, levou-nos a aventar a hipótese 
de potencial desajuste entre a experiência profissional e pessoal dos alunos e as 
estratégias pedagógicas adoptadas. Por outro lado, a perspectiva de não inclusão da 
Unidade Curricular de Economia no novo Plano de Estudos segundo Bolonha (que se 
esperava aprovado no ano de 2007/08, como veio a acontecer) pode ter desmotivado 
alguns alunos. 

• É bastante significativa e negativa (-0,77) a correlação entre o número de Alunos 23+ 
aprovados e o número total de alunos (dimensão da turma).  

• No que se refere aos factores avaliados nos perfis de aptidão vocacional nenhum deles 
explica por si só a variabilidade dos resultados em qualquer das Unidades Curriculares 
do Plano de Estudos. O factor E (Concepção Espacial) é, por si só, significativo  na 
explicação da variabilidade dos resultados em Desenho I e Geometria; os factores N 
(Cálculo Numérico) e F (Fluência Verbal) são, por si sós, significativos na explicação da 
variabilidade dos resultados em Desenho I e CAD. Aliás estas três Unidades 
Curriculares do Plano de Estudos são as únicas para as quais se obteve uma modelo 
linear, apenas baseado nas aptidões, explicativo de cerca de 60% da variabilidade dos 
resultados.  

• Para todas as Unidades Curriculares é possível determinar modelos lineares 
fortemente explicativos da variabilidade dos resultados incluindo as variáveis de perfil e 
algumas da outras Unidades Curriculares do Plano de Estudos, que actuam como 
reforçadoras das aprendizagens. 

 
Seguem-se os resultados por Unidade Curricular. 
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ÁREA DE ARQUITECTURA 
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Quadro 5.3.3.1-1. e Figura 5.3.3.1-1. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Economia 

 
 

Antropometria e Ergonomia
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Quadro 5.3.3.1-2. e Figura 5.3.3.1-2. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Antropometria e Ergonomia 
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Quadro 5.3.3.1-3. e Figura 5.3.3.1-3. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Teoria e História da 
Arquitectura 

 
 

Economia 

 12º ano Mais 23 

Total  32 15 

Aprovados 14 2 

% Sucesso 44% 13% 

Média 7 3 

Mediana 7 3 

DesvPad 5,27 3,12 

Máximo 18 10 

Antropometria e Ergonomia 

 12º ano Mais 23 

Total  26 14 

Aprovados 22 13 

% Sucesso 85% 93% 

Média 11 14 

Mediana 12,5 14 

DesvPad 4,72 2,5 

Máximo 18 17 

Teoria e História da 
Arquitectura 

 12º ano Mais 23 

Total  20 15 

Aprovados 11 12 

% Sucesso 55% 80% 

Média 9 11 

Mediana 10 11 

DesvPad 5,35 4,2 

Máximo 17 17 
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Quadro 5.3.3.1-4. e Figura 5.3.3.1-4. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Arquitectura Analítica 
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Quadro 5.3.3.1-5. e Figura 5.3.3.1-5. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Geometria 
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Quadro 5.3.3.1-6. e Figura 5.3.3.1-6. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Desenho I 

 

 

 

Arquitectura Analítica 

 12º ano Mais 23 

Total  17 14 

Aprovados 12 12 

% Sucesso 71% 86% 

Média 10 13 

Mediana 11 13 

DesvPad 6,11 4,34 

Máximo 16 17 

Geometria 

 12º ano Mais 23 

Total  19 15 

Aprovados 13 13 

% Sucesso 68% 87% 

Média 10 14 

Mediana 15 16 

DesvPad 7,22 4,44 

Máximo 17 17 

Desenho I 

 12º ano Mais 23 

Total  17 15 

Aprovados 13 14 

% Sucesso 76% 93% 

Média 11 14 

Mediana 14 14 

DesvPad 6,43 4,12 

Máximo 17 17 
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Quadro 5.3.3.1-7. e Figura 5.3.3.1-7. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Sociologia 
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Quadro 5.3.3.1-8. e Figura 5.3.3.1-8. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de CAD 
 
 
Quanto à estratégia de inscrição dos alunos em exames verificou-se que o segmento dos 
alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se inscreveu na totalidade ou na 
quase totalidade das Unidades Curriculares do plano de estudos, obtendo no 1º semestre alta 
taxa de aprovação (70 a 80%). Globalmente, no 1º semestre e neste segmento da população 
estudantil, atingiu-se uma taxa de sucesso de 63%.  
 
 

Arquitectura 

 Total Geral Entrada 12º ano  Mais 23  

  Total Alunos % AP Total Alunos % AP 

  Inscritos 1 Unidade Curricular 14 13 15% 1 0% 

Inscritos 2 Unidades Curriculares 24 23 35% 1 0% 

Inscritos 3 Unidades Curriculares 3 3 22% 0 #DIV/0! 

Inscritos 4 Unidades Curriculares 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 

Inscritos 5 Unidades Curriculares 2 1 20% 1 80% 

Inscritos 6 Unidades Curriculares 27 13 82% 14 70% 

Total Inscritos 70 53 41% 17 63% 
 

Quadro 5.3.3.1-9.  Estratégia de inscrições em Arquitectura, no 1º semestre 
 

 

Sociologia 
 12º ano Mais 23 

Total  25 14 

Aprovados 9 12 

% Sucesso 36% 86% 

Média 6 10 

Mediana 6 10 

DesvPad 5,79 4,33 

Máximo 16 18 

CAD 
 12º ano Mais 23 

Total  21 14 

Aprovados 16 14 

% Sucesso 76% 100% 

Média 11 15 

Mediana 13 16 

DesvPad 6,49 2,71 

Máximo 17 18 
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Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção foi mais 
diversificada, devendo no entanto salientar-se a alta taxa de aprovação (82%) dos que se 
inscreveram na totalidade das Unidades Curriculares. Globalmente, no 1º semestre e neste 
segmento da população estudantil, atingiu-se apenas uma taxa de sucesso de 41%, persistindo 
o insucesso dos repetentes (alunos inscritos numa só, em duas ou 3 Unidades Curriculares). 
 
No final do ano a Licenciatura em Arquitectura atingiu a % de sucesso máxima, de 88%, na 
Unidade Curricular de Antropometria e Ergonomia. A Nota mais alta, de 18 valores, foi obtida 
nas Unidades Curriculares de Antropometria e Ergonomia, Economia, CAD e Sociologia. 
Apenas uma Unidade Curricular teve taxa de insucesso global igual ou superior a 50%, a saber, 
a Unidade Curricular de Economia. Tendo em conta que esta Unidade Curricular não consta do 
Plano de Estudos do 1º ciclo segundo a versão adequada a Bolonha, não nos debruçaremos 
sobre as condições necessárias à superação deste resultado. A análise comparada dos 
resultados obtidos em cada um dos segmentos para todas as Unidades Curriculares do Plano 
de Estudos é apresentada nos gráficos seguintes Fig 5.3.3.1-9,  5.3.3.1-10 e 5.3.3.1-11. A 
análise comparativa dos resultados globais obtidos em todas as Unidades Curriculares do Plano 
de Estudos é apresentada no gráfico seguinte, na Fig 5.3.3.1-12. 
 
Estudou-se também a relação entre os perfis de entrada dos Alunos 23+ e os resultados 
obtidos por eles e ainda a influência recíproca das aprendizagens nas restantes Unidades 
Curriculares em estudo, no mesmo semestre, ou já estudadas no semestre anterior (Cf. 
Secção II Quadro 5.3.3.1-10). 
 
 

 Correlações Significativas 
     

  0,001 bilateral 0,05 (bilateral) 

ANTROP CV, ARQANAL, DESENH1, 
TEOHARQ, SOCIO GEOM 

ARQANAL ANTROP, DESENH1, GEOM, 
SOCIO TEOHARQ 

DESENH1 ANTROP, ARQANAL, GEOM, 
TEOHARQ E, N, F, SOCIO 

ECON  SOCIO 

GEOM E, ARQANAL, DESENH1 ANTROP 

TEOHARQ ANTROP, DESENH1, SOCIO ARQANAL 

CAD F N 

SOCIO ANTROP, ARQANAL, TEOHARQ DESENH1, ECON 

 
Quadro 5.3.3.1-10. Correlações significativas com as Unidades Curriculares da Licenciatura em Arquitectura 

 
Pesquisou-se depois a possibilidade de uma relação multilinear significativa que se verificou 
existir de facto (Cf. Secção III - Anexo V – Quadro A.5.1).  
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No final do ano verificou-se em todas as Unidades Curriculares da Licenciatura 
em Arquitectura – com excepção de Economia - um coeficiente de correlação 
linear múltipla entre os resultados finais dos Alunos 23+ e os seus perfis de 
entrada (aptidões vocacionais e variáveis sócio-culturais) próximo ou superior a 
0,70, atingindo 0,85 na Unidade Curricular de Desenho I e 0,97 em CAD.  
  

Este resultado será retomado nas  Conclusões  (Cf. 6 - Secção II) 
 
Seguidamente, sendo objectivo do estudo procurar suporte a uma melhoria colaborativa da 
leccionação entendeu-se ser importante a busca de configurações mínimas de relacionamento 
que atingissem uma reforço mútuo significativo.  
 
 

 
Os coeficientes de determinação calculados por search para diversos modelos 
lineares explicativos dos resultados são, para todas as Unidades Curriculares, 
superiores aos 0,65, atingindo-se, com um mínimo de variáveis, valores 
próximos ou acima dos 0,85 enquanto que, para os melhores modelos 
integrando grande nº de variáveis, se atingem valores próximos de 1,oo.   
 

Este resultado será retomado nas  Conclusões  (Cf. 6 - Secção II) 

 
 
A matriz de variáveis explicativas predominantes, obtidas na busca dos melhores modelos 
lineares representativos dos resultados em cada Unidade Curricular, é apresentada no Quadro 
5.3.3.1-11. O modelo com o menor número de variáveis está identificado a azul. A cinzento 
(escuro e depois claro, estão identificadas as variáveis complementares que permitiriam atingir 
um nível explicativo de 1,00). Como se verifica nessa matriz e nos Quadros da  Secção III - 
Anexo V há total consistência entre o perfil de aptidão vocacional dos alunos, o perfil sócio-
cultural e os resultados obtidos em todas as Unidades Curriculares do Plano de Estudos. 
 
Na Figura 5.3.3.1-13. apresenta-se o diagrama de relacionamentos mínimos que permitem 
melhorias significativas para cada uma das Unidades Curriculares do 1º ano do Plano de 
Estudos da Licenciatura.  Pela leitura deste diagrama verifica-se, por exemplo, que – 
mantendo-se todas as restantes condições verificadas em 2006/07 - a melhoria de 1 valor na 
média das notas dos alunos em Teoria e História da Arquitectura influenciaria proporcional e 
positivamente os resultados das Unidades Curriculares de Desenho I (em 0,5) e Sociologia 
(em 0,8). Por outro lado, a melhoria de 1 valor na média das notas dos alunos em Desenho I 
induziria uma melhoria de 1,1 valores nos resultados da Unidade Curricular de Geometria. E 
assim sucessivamente. Esta constatação permitirá que cada professor procure o professor ou 
par de professores cujas Unidades Curriculares mais influenciam os seus próprios resultados e 
com eles gize estratégias comuns de melhoria, as quais poderão passar pela inovação na 
leccionação e/ou na avaliação. Relembra-se que, quer no início deste Sub-cap. 5.3.3 quer no 
Cap. 6 se referem em pormenor as condicionantes a ter em conta quando se faz a ressalva 
“desde que se mantivessem todas as restantes condições verificadas em 2006/07”. 
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Alunos com o 12º ano
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Figura 5.3.3.1-9. Avaliação comparativa do sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Arquitectura (alunos c/ 12º ano) 
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 Figura 5.3.3.1-10. Avaliação comparativa do sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Arquitectura (alunos 23+) 
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O sucesso comparado das Disciplinas de Arquitectura
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Figura 5.3.3.1-11. Taxas de sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Arquitectura (alunos 23+ e c/ 12º ano) 
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Resultados globais comparados nas Disciplinas de Arquitectura
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Figura 5.3.3.1-12. Avaliação comparativa do sucesso global nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Arquitectura 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 161/294 
  

 

 
Unidades Curriculares do 1º ano da Licenciatura em Arquitectura - Matriz de variáveis explicativas predominantes 

                 
    CV ET V E R N F ANTROP ARQANAL DESENH1 ECON GEOM TEOHARQ CAD SOCIO 
  MIN        DARQ1 DARQ2 DARQ3 DARQ4 DARQ5 DARQ6 DARQ7 DARQ8 

ANTROP 

R2=0,77 
p=0,000 
F=39,327                              

ARQANAL 

R2=0,77 
p=0,000 
F=39,327                              

DESENH1 

R2=0,87 
p=0,000 
F=35,574                              

ECON 

R2=0,84 
p=0,000 
F=17,303                              

GEOM 

R2=0,69 
p=0,000 
F=26,639                              

TEOHARQ 

R2=0,65 
p=0,000 
F=22,436                              

CAD 

R2=0,85 
p=0,000 
F=12,986                              

SOCIO 

R2=0,65 
p=0,000 
F=22,436                               

Modelo com α mínimo e menor nº de variáveis 
 

Quadro 5.3.3.1-11. Matriz de variáveis explicativas predominantes nos resultados das Unidades Curriculares da Licenciatura em Arquitectura 
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Figura 5.3.3.1-13.   Influência predominante na variabilidade de resultados das Unidades Curriculares da Licenciatura em Arquitectura 
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5.3.3.2 ÁREA DE CINEMA, TELEVISÃO E CINEMA PUBLICITÁRIO 

 
Os resultados obtidos pelos alunos do 1º ano, no primeiro ano da Licenciatura em Cinema, 
são globalmente bastante favoráveis, sendo de destacar que: 
 

o Todas as Unidades Curriculares registaram frequências relativas de aprovação iguais 
ou superiores a 66% e em todas o segmento dos alunos que acederam ao curso pela 
via dos mais de 23 anos registou frequências relativas de aprovação iguais ou 
superiores a 60%.  

o Não é significativa (0,25) a correlação entre o número de Alunos 23+ aprovados e o 
número total de alunos (dimensão da turma).  

o Em todas as Unidades Curriculares os resultados obtidos pelos Alunos 23+ são 
consistentes com os respectivos perfis de entrada (coeficientes de correlação múltipla 
iguais ou superiores a 0,75). Esta correlação justifica os muito bons resultados obtidos 
pelos alunos, dado ser elevado o seu perfil de aptidões vocacionais, incluído no perfil 
de entrada. 

. 
 
Seguem-se os resultados por Unidade Curricular. 

Iniciação à Imagem

27 7

2 2

0%
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Quadro 5.3.3.2-1. e Figura 5.3.3.2-1. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Iniciação à Imagem 
 

 
 

Língua e Cultura Portuguesa
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Quadro 5.3.3.2-2. e Fig. 5.3.3.2-2. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Líng. e Cult. Portuguesa 

 

Iniciação à Imagem 

 12º ano Mais 23 

Total  29 9 

Aprovados 27 7 

% Sucesso 93% 78% 

Média 14 13 

Mediana 14 15 

DesvPad 4,43 7,48 

Máximo 19 19 

Língua e Cultura Portuguesa 

 12º ano Mais 23 

Total  30 10 

Aprovados 24 7 

% Sucesso 80% 70% 

Média 11 9 

Mediana 12 13 

DesvPad 4,79 6,35 

Máximo 16 14 
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Escrita de Guião I
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Quadro 5.3.3.2-3. e Figura 5.3.3.2-3. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Escrita de Guião I 

 
 

Enquadramento do Audiovisual
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Quadro  5.3.3.2-4. e Figura  5.3.3.2-4. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Enquadramento Político, 
Económico e Jurídico do Audiovisual 
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Quadro  5.3.3.2-5. e Figura  5.3.3.2-5. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Introdução ao Som 
 

 

 

Escrita de Guião I 

 
12º 
ano 

Mais 
23 

Total  29 9 

Aprovados 23 7 

% Sucesso 79% 78% 

Média 10 10 

Mediana 11 13 

DesvPad 4,12 5,94 

Máximo 15 15 

Enquadramento Político, 
Económico e Jurídico do 

Audiovisual 

 12º ano Mais 23 

Total  29 9 

Aprovados 19 6 

% Sucesso 66% 67% 

Média 10 12 

Mediana 10 14 

DesvPad 4,48 5,62 

Máximo 18 18 

Introdução ao som 

 12º ano Mais 23 

Total  30 10 

Aprovados 24 6 

% Sucesso 80% 60% 

Média 12 9 

Mediana 14 12 

DesvPad 4,35 6,5 

Máximo 17 15 
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Realização I
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Quadro  5.3.3.2-6. e Figura  5.3.3.2-6. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Realização I 
 

 

Iniciação à Fotografia
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Quadro  5.3.3.2-7. e Figura  5.3.3.2-7. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Iniciação à Fotografia 

 

 

 

Literacia do Audiovisual e dos Media
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Quadro  5.3.3.2-8. e Figura  5.3.3.2-8. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Literacia do Audiovisual e dos 
Media 

 
 
 

Realização I 

 12º ano Mais 23 

Total  29 9 

Aprovados 26 7 

% Sucesso 90% 78% 

Média 12 10 

Mediana 13 12 

DesvPad 4,33 5,86 

Máximo 16 15 

Iniciação à Fotografia 

 12º ano Mais 23 

Total  27 8 

Aprovados 18 5 

% Sucesso 67% 63% 

Média 9 7 

Mediana 12 10 

DesvPad 6,3 5,25 

Máximo 18 13 

Literacia do Audiovisual e dos 
Media I 

 12º ano Mais 23 

Total  27 8 

Aprovados 19 7 

% Sucesso 70% 88% 

Média 10 11 

Mediana 12 12 

DesvPad 5,72 4,91 

Máximo 16 16 
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Jornalismo Audiovisual
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Quadro  5.3.3.2-9. e Figura  5.3.3.2-9. Avaliação de Resultados na Dis. de Jornalismo Audiovisual 

 

 

Práticas de Produção I
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Quadro  5.3.3.2-10. e Figura  5.3.3.2-10. Avaliação de Resultados na Dis. de Práticas de Produção I 
 

Montagem I
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Quadro  5.3.3.2-11. e Figura  5.3.3.2-11. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Montagem I 

Jornalismo Audiovisual 

 12º ano Mais 23 

Total  27 8 

Aprovados 21 7 

% Sucesso 78% 88% 

Média 8 9 

Mediana 10 10 

DesvPad 4,64 3,6 

Máximo 14 11 

Práticas de Produção I 

 12º ano Mais 23 

Total  27 8 

Aprovados 20 6 

% Sucesso 74% 75% 

Média 9 10 

Mediana 12 11 

DesvPad 5,68 6,32 

Máximo 14 16 

Montagem I 

 12º ano Mais 23 

Total  27 8 

Aprovados 17 6 

% Sucesso 63% 75% 

Média 9 9 

Mediana 11 11 

DesvPad 5,67 5,91 

Máximo 17 15 
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História do Cinema I
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Quadro  5.3.3.2-12. e Figura  5.3.3.2-12. Avaliação de Resultados na Discipl. de História do CInema I 
 
 
Quanto à estratégia de inscrição dos alunos em exames verificou-se que o segmento dos 
alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se inscreveu, no 1º semestre, em 
metade, na totalidade ou na quase totalidade das Unidades Curriculares do plano de estudos, 
obtendo mais alta taxa de aprovação (74%) os que optaram pela totalidade. Globalmente, no 
1º semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se uma taxa de sucesso de 
56%. 
 

Cinema, Televisão e Cinema Publicitário 

 Total Geral Entrada 12º ano  Mais 23  

  Total Alunos % AP Total Alunos % AP 
Inscritos 1 Unidade 
Curricular 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 2 Unidades 
Curriculares 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 3 Unidades 
Curriculares 7 5 0% 2 0% 
Inscritos 4 Unidades 
Curriculares 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 5 Unidades 
Curriculares 2 1 0% 1 0% 
Inscritos 6 Unidades 
Curriculares 38 29 82% 9 74% 

Total Inscritos 47 35 68% 12 56% 
 

Quadro  5.3.3.2-13. Estratégia de inscrições em Cinema, Televisão e Cinema Publicitário 
 
 
Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção, no 1º 
semestre, foi igualmente diversificada, devendo no entanto salientar-se que a taxa de 
aprovação dos que optaram pela totalidade (de 82%) foi superior à dos alunos que acederam 
ao curso pela via dos mais de 23 anos. Globalmente, no 1º semestre e neste segmento da 
população estudantil, atingiu-se apenas uma taxa de sucesso de 68%, persistindo o insucesso 
dos repetentes (alunos inscritos em 3 ou 5 Unidades Curriculares). No total do ano, a 

História do Cinema I 

 12º ano Mais 23 

Total  27 8 

Aprovados 23 6 

% Sucesso 85% 75% 

Média 12 12 

Mediana 14 15 

DesvPad 5,4 7,89 

Máximo 19 19 
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Licenciatura em Cinema, TV e Cinema Publicitário atingiu a % de sucesso máxima, de 89%, na 
Unidade Curricular de Iniciação à Imagem. A nota mais alta, de 19 valores, foi atribuída nas 
Unidades Curriculares de Iniciação à Imagem e História do Cinema. 
 

A análise comparada dos resultados obtidos em todas as Unidades Curriculares do Plano de 
Estudos em cada um dos segmentos e na população globalmente apreciada é apresentada 
nos gráficos seguintes Fig 5.3.3.2-13 a 5.3.3.2-16.  
 
Estudou-se ainda a relação entre os perfis de entrada dos Alunos 23+ e seus resultados e 
ainda a influência recíproca das aprendizagens nas restantes Unidades Curriculares em 
estudo, no mesmo semestre, ou já estudadas no semestre anterior. (Cf. Secção II Quadro 
5.3.3.2-14). 
 
 

 Correlações Significativas 
     
  0,001 bilateral 0,05 (bilateral) 

ENQUAD   

EGUIAO1 INICIMAG, INTRSOM, LINGP, 
REALIZ1  

INICFOTO PPROD1 INTRSOM, MONTAG1 

INICIMAG EGUIAO1, INTRSOM, LINGP, 
REALIZ1 

 

INTRSOM EGUIAO1, INICIMAG, LINGP, 
REALIZ1  

INICFOTO, PPROD1, HCINE1 

LINGP EGUIAO1, INICIMAG, INTRSOM, 
REALIZ1  

LITERAV JORNAV N 

REALIZ1 EGUIAO1, MONTAG1 INTRSOM, HCINE1 

JORNAV LITERAV  

PPROD1 INICFOTO, MONTAG1, HCINE1 INTRSOM 

MONTAG1 PPROD1, HCINE1 R, INICFOTO 

HCINE1 MONTAG1 INTRSOM, PPROD1 

 
Quadro 5.3.3.2-14. Correlações significativas com as Unidades Curriculares da Licenciatura em Cinema 

 
 
Pesquisou-se depois a possibilidade de uma relação multilinear significativa que se verificou 
existir de facto (Cf. Secção III - Anexo V – Quadro A.5.2).  
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Com excepção da Unidades Curriculares de Literacia do Audiovisual e 
Montagem I, nenhum dos factores do perfil de aptidão vocacional explica por si 
só a variabilidade dos resultados em qualquer das restantes Unidades 
Curriculares do Plano de Estudos. 
 

Este resultado será retomado nas  Conclusões  (Cf. 6 - Secção II) 
 
Seguidamente, sendo objectivo do estudo procurar suporte a uma melhoria colaborativa da 
leccionação entendeu-se ser importante a busca de configurações mínimas de relacionamento 
que atingissem uma reforço mútuo significativo.  
 

 
Os coeficientes de determinação calculados por search para diversos modelos 
lineares explicativos dos resultados são, para todas as Unidades Curriculares, 
iguais ou superiores a 0,79, atingindo-se em geral, com um mínimo de variáveis, 
valores próximos ou acima dos 0,85 enquanto que, para os melhores modelos, 
integrando grande nº de variáveis, se atingem valores muito próximos de 1,oo.   
 

Este resultado será retomado nas  Conclusões  (Cf. 6 - Secção II) 
 
A matriz de variáveis explicativas predominantes, obtidas na busca dos melhores modelos 
lineares representativos dos resultados em cada Unidade Curricular, é apresentada no Quadro 
5.3.3.2-16. O modelo com o menor número de variáveis está identificado a azul. A cinzento 
(escuro e depois claro, estão identificadas as variáveis complementares que permitiriam atingir 
um nível explicativo próximo de 1,00). Como se verifica nessa matriz e nos Quadros da  
Secção III - Anexo V há total consistência entre o perfil de aptidão vocacional dos alunos, o 
perfil sócio-cultural dos mesmos e seus resultados em, pelo menos, duas outras das Unidades 
Curriculares do Plano de Estudos. Esta correlação justifica os muito bons resultados obtidos 
pelos alunos, dado ser elevado o seu perfil de aptidões vocacionais, de que se relembra o 
perfil mediano: 

Perfil Mediano Licenciatura em Cinema 

V E R N F 

75 89 85 40 85 

Quadro  5.3.3.2-15. Perfil mediano da Licenciatura em Cinema 
 

Na Figura 5.3.3.1-13. apresenta-se o diagrama de relacionamentos mínimos que permitem 
melhorias significativas para cada uma das Unidades Curriculares do 1º ano do Plano de 
Estudos da Licenciatura. Pela leitura deste diagrama verifica-se, por exemplo, que – 
mantendo-se todas as restantes condições verificadas em 2006/07 - a melhoria de 1 valor na 
média das notas dos alunos em Montagem I influenciaria proporcional e positivamente os 
resultados das Unidades Curriculares de História do Cinema e Práticas de Produção I (em 
0,9). Este tipo de constatação permitirá que cada professor procure o professor ou par de 
professores cujas Unidades Curriculares mais influenciam os seus próprios resultados e com 
eles gize estratégias comuns de melhoria, as quais poderão passar pela inovação na 
leccionação e/ou na avaliação. No Cap. 6, tal como se fez no início deste Sub-cap. 5.3.3, 
referir-se-ão mais pormenorizadamente as condicionantes e limites da ressalva “desde que se 
mantivessem todas as restantes condições verificadas em 2006/07”.    
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Figura  5.3.3.2-13. Avaliação comparativa do sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Cinema (alunos c/ 12º ano) 
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Figura  5.3.3.2-14. Avaliação comparativa do sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Cinema (alunos 23+) 
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Resultados globais comparados nas Disciplinas de Cinema
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Figura  5.3.3.2-15. Avaliação comparativa do sucesso global nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Cinema 
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O sucesso comparado das Disciplinas de Cinema
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Figura  5.3.3.2-16. Taxas de sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Cinema, por segmentos de via de entrada (23+ e 12º ano) 
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Quadro  5.3.3.2-16 - Unidades Curriculares do 1º ano da Licenciatura em Cinema - Matriz de variáveis explicativas predominantes 
    CV ET V E R N F ENQUAD EGUIAO1 INICFOTO INICIMAG INTRSOM LINGP LITERAV REALIZ1 JORNAV PPROD1 MONTAG1 HCINE1 

  MIN        DCINE1 DCINE2 DCINE3 DCINE4 DCINE5 DCINE6 DCINE7 DCINE8 DCINE9 DCINE10 DCINE11 DCINE12 

ENQUAD 
R2=0,79 
p=0,020       

 
F=9,42     

 
   

 
     

 
               

EGUIAO1 
R2=0,84 
p=0,003                   F=28,010          

INICFOTO 
R2=0,87 
p=0,002                          F=33,140     

INICIMAG 
R2=0,93 
p=0,000                     F=70,091        

INTRSOM 
R2=0,94 
p=0,004                       F=30,712        

LINGP 
R2=0,99 
p=0,000                    F=70,091          

LITERAV 
R2=0,82 
p=0,005                        F=21,999     

REALIZ1 
R2=0,93 
p=0,001                       F=62,003         

JORNAV 
R2=0,82 
p=0,005                      F=21,999       

PPROD1 
R2=0,99 
p=0,000                            F=33,708   

MONTAG1 
R2=0,87 
p=0,002                        F=33,708    

HCINE1 
R2=0,80 
p=0,007                                    F=19,642   

Modelo com α mínimo e menor nº de variáveis 
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Figura  5.3.3.2-17. Influência predominante na variabilidade de resultados das Unidades Curriculares da Licenciatura em Cinema
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5.3.3.3 ÁREA DE DIREITO 

 

Os resultados obtidos pelos alunos do 1º ano são globalmente positivos, sendo de destacar 
que: 
 

• Com excepção da Unidade Curricular de Introdução à Economia, sobre a qual nos 
debruçaremos oportunamente, todas as Unidades Curriculares registaram frequências 
relativas de aprovação iguais ou superiores a 50% e em todas o segmento dos alunos 
que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos registou frequências relativas de 
aprovação próximas ou superiores a esta taxa, embora inferiores às dos aprovados 
entre os alunos repetentes ou oriundos do 12º ano.  

• Na Unidade Curricular de Introdução à Economia as taxas de aprovação são invertidas 
nos dois segmentos de acesso (37% para os Alunos com 12º ano e 48% para os 
Alunos 23+). 

• É significativa e positiva (0,69) a correlação entre o número de Alunos 23+ aprovados e 
o número total de alunos (dimensão da turma).  

• Com excepção da Unidade Curricular de Direito Constitucional, os resultados obtidos 
pelo Alunos 23+ são consistentes com os respectivos perfis de entrada  (coeficiente de 
correlação múltipla próximo de 0,5 ou superior) o que nos leva a aventar a hipótese, 
naquela Unidade Curricular, de potencial desajuste entre a experiência profissional e 
pessoal dos alunos, as suas estratégias de estudo e as estratégias pedagógicas 
adoptadas pelo professor.  

 
Seguem-se os resultados por Unidade Curricular. 
 

 
ÁREA DE DIREITO 
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Quadro  5.3.3.3-1. e Figura  5.3.3.3-1. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de História do Direito 

 

 

História do Direito 

 
12º 
ano 

Mais 
23 

Total  33 46 

Aprovados 17 23 

% Sucesso 52% 50% 

Média 7 7 

Mediana 10 8 

DesvPad 5,65 5,46 

Máximo 14 14 
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Direito Constitucional
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Quadro  5.3.3.3-2. e Figura  5.3.3.3-2. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Direito Constitucional 
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Quadro  5.3.3.3-3. e Figura  5.3.3.3-3. Avaliação de Resultados na Discip. de Intro. ao Estudo do Direito 
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Quadro  5.3.3.3-4. e Figura  5.3.3.3-4. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Introdução à Economia 

 

Quanto à estratégia de inscrição dos alunos em exames do 1º semestre verificou-se que o 
segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se inscreveu 
maioritariamente em 3 ou 4 Unidades Curriculares do plano de estudos, obtendo mais alta taxa 
de aprovação (42%) os que optaram por 4 Unidades Curriculares. Globalmente, no 1º semestre e 

Direito Constitucional 

 12º ano Mais 23 

Total  28 55 

Aprovados 22 38 

% Sucesso 79% 69% 

Média 10 10 

Mediana 12 11 

DesvPad 4,43 3,78 

Máximo 15 14 

Introdução ao Estudo do Direito 

 12º ano Mais 23 

Total  24 42 

Aprovados 14 20 

% Sucesso 58% 48% 

Média 9 8 

Mediana 12 8 

DesvPad 5,61 5,32 

Máximo 15 15 

Introdução à Economia 

 12º ano Mais 23 

Total  35 42 

Aprovados 13 20 

% Sucesso 37% 48% 

Média 5 6 

Mediana 4 6 

DesvPad 5,96 5,24 

Máximo 16 15 
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neste segmento da população estudantil, atingiu-se uma taxa de sucesso de 35%. Há, no 
entanto, que ter em conta o facto de estarmos a falar de frequências em Unidades Curriculares 
anuais. 
 

Direito 

 Total Geral Entrada 12º ano  Mais 23  

  Total Alunos % AP Total Alunos % AP 
Inscritos 1 Unidade 
Curricular 19 16 13% 3 0% 
Inscritos 2 Unidades 
Curriculares 5 4 38% 1 100% 
Inscritos 3 Unidades 
Curriculares 16 3 25% 13 23% 
Inscritos 4 Unidades 
Curriculares 57 15 57% 42 42% 
Inscritos 5 Unidades 
Curriculares 1 0 #DIV/0! 1 0% 
Inscritos 6 Unidades 
Curriculares 1 0 83% 1 33% 

Total Inscritos 98 38 34% 60 35% 
 

Quadro  5.3.3.3-5. Estratégia de inscrições em Direito 
 
Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção foi igualmente 
diversificada, devendo no entanto salientar-se que a taxa de aprovação (que varia entre 13% e 
83%) foi, em geral, superior à dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos. 
Globalmente, no 1º semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se apenas uma 
taxa de sucesso de 34%, persistindo o insucesso dos repetentes (alunos inscritos em 1, 2 ou 3 
Unidades Curriculares). Mais uma vez há, no entanto, que ter em conta o facto de estarmos a 
falar de frequências em Unidades Curriculares anuais. A Licenciatura em Direito atingiu a % de 
sucesso máxima, de 72%, na Unidade Curricular de Introdução ao Estudo do Direito. A Nota 
mais alta, de 16 valores, foi obtida na Unidade Curricular de  Introdução à Economia. Apenas na 
Unidade Curricular de Introdução à Economia a taxa global de insucesso foi superior a 50%  
(52% no segmento dos Alunos 23+ e de 63% no dos Alunos com o 12º ano). 
 
Há que dar particular atenção ao número significativo de alunos que, tendo sido reprovados, 
têm Unidades Curriculares a repetir, a saber:   
  

Unidades Curriculares para 
recuperação Nº Alunos 
    
Direito Constitucional 23 
História do Direito 39 
Introdução à Economia 44 
Introdução ao Estudo do Direito 32 

 
 

Quadro  5.3.3.3-6. Unidades Curriculares de Direito com mais de 20 alunos repetentes 
 
A análise comparada dos resultados obtidos em todas as Unidades Curriculares do Plano de 
Estudos em cada um dos segmentos e na população globalmente apreciada é apresentada 
nos gráficos seguintes Fig 5.3.3.3-5 a 5.3.3.3-8. 
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Estudou-se também a relação entre os perfis de entrada e os resultados obtidos pelos alunos e 
ainda a influência recíproca das aprendizagens nas restantes Unidades Curriculares em 
estudo, no mesmo semestre, ou já estudadas no semestre anterior (Cf. Secção II Quadro 
5.3.3.3-7). 
 
 

 Correlações Significativas 
     
  0,001 bilateral 0,05 (bilateral) 

DIRCONST ET, HDIR, INTROECO, INTRODIR F, R 

HDIR 
ET, DIRCONST, INTROECO, 

INTRODIR  

INTROECO ET, DIRCONST, HDIR, INTRODIR CV 

INTRODIR 
ET, DIRCONST, HDIR, 

INTROECO  

 
Quadro 5.3.3.3-7 Correlações significativas com as Unidades Curriculares da Licenciatura em Direito 

 
 
Pesquisou-se depois a possibilidade de uma relação multilinear significativa que se verificou 
existir de facto (Cf. Secção III - Anexo V – Quadro A.5.3).  
 

 
No final do ano verificou-se em todas as Unidades Curriculares da Licenciatura 
em Direito um coeficiente de correlação múltipla entre os resultados finais dos 
Alunos 23+ e os seus perfis de aptidão vocacional inferior mas  próximo dos 0,5.   
 

Este resultado será retomado nas  Conclusões  (Cf. 6 - Secção II) 
 
 
Seguidamente, sendo objectivo do estudo procurar suporte a uma melhoria colaborativa da 
leccionação entendeu-se ser importante a busca de configurações mínimas de relacionamento 
que atingissem uma reforço mútuo significativo.  
 

 
Os coeficientes de determinação calculados por search para diversos modelos 
lineares explicativos dos resultados são, para todas as Unidades Curriculares, 
superiores aos 0,50, atingindo-se em geral, com um mínimo de variáveis, 
valores próximos ou acima dos 0,70.  Aliás, para História do Direito e Introdução 
à Economia, o coeficiente de determinação é superior a 0,80. 
 

Este resultado será retomado nas  Conclusões  (Cf. 6 - Secção II) 
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Figura  5.3.3.3-5. Avaliação comparativa do sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em 
Direito (Al. 12º) 
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Figura  5.3.3.3-6. Avaliação comparativa do sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em 
Direito (Al 23+) 
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Resultados globais comparados nas Disciplinas de Direito
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Figura 5.3.3.3-7. Avaliação comparativa do sucesso global nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Direito 
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Figura 5.3.3.3-8. Taxas de sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Direito, por segmentos 23+ e 12º  
 

 
A matriz de variáveis explicativas predominantes, obtidas na busca dos melhores modelos 
lineares representativos dos resultados em cada Unidade Curricular, é apresentada no Quadro 
5.3.3.3-7. O modelo com o menor número de variáveis está identificado a azul. A cinzento 
(escuro e depois claro, estão identificadas as variáveis complementares que permitiriam atingir 
um nível explicativo de 1,00).  
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Como se verifica nessa matriz e nos Quadros da  Secção III - Anexo V para cada Unidade 
Curricular, há significativa consistência dos resultados nela obtidos pelos Alunos e o perfil de 
aptidão vocacional dos mesmos e seus resultados em pelo menos duas outras das Unidades 
Curriculares do Plano de Estudos. 
 
Na Figura 5.3.3.3-9. apresenta-se o diagrama de relacionamentos mínimos que permitem 
melhorias significativas para cada uma das Unidades Curriculares do 1º ano do Plano de 
Estudos da Licenciatura.  
 
Pela leitura deste diagrama verifica-se, por exemplo, que – mantendo-se todas as restantes 
condições verificadas em 2006/07 - a melhoria de 1 valor na média das notas dos alunos em 
História do Direito influenciaria proporcional e positivamente os resultados das Unidades 
Curriculares de Direito Constitucional (em 0,7) e Introdução ao Estudo do Direito (em 0,8) e 
Introdução à Economia (0,9). Por outro lado, a melhoria de 1 valor na média das notas dos 
alunos em Introdução à Economia induziria uma melhoria de 0,9 valores nos resultados da 
Unidade Curricular de História do Direito. E assim sucessivamente.  
 
Esta constatação permitirá que cada professor procure o professor ou par de professores cujas 
Unidades Curriculares mais influenciam os seus próprios resultados e com eles gize 
estratégias comuns de melhoria, as quais poderão passar pela inovação na leccionação e/ou 
na avaliação. 
 
 

Unidades Curriculares do 1º ano da Licenciatura em Direito - Matriz de variáveis explicativas 
predominantes 

             
    CV ET V E R N F DIRCONST HDIR INTROECO INTRODIR 

  MIN        DDIR1 DDIR2 DDIR3 DDIR4 

DIRCONST 

 
R2=0,50 
p=0,000 
F=34,954                   

HDIR 

 
R2=0,78 
p=0,000 
F=121,229                

INTROECO 

 
R2=0,78 
p=0,000 
F=121,229                 

INTRODIR 

 
R2=0,67 
p=0,000 
F=69,334                      

 Modelo com α mínimo e menor nº de variáveis 
 
 

Quadro 5.3.3.3-7. Matriz de variáveis explicativas dos resultados nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Direito
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Figura  5.3.3.3-9. Influência predominante na variabilidade de resultados das Unidades Curriculares da 
Licenciatura em Direito 

 

 

Outra leitura deste diagrama é a seguinte: desde que se mantivessem todas as restantes 
condições verificadas em 2006/07 – o melhor investimento de melhoria,  por parte do aluno, 
seria no estudo da Unidade Curricular de História do Direito dado que uma melhor resposta às 
exigências desta Unidade Curricular influenciaria proporcional e positivamente os resultados 
das Unidades Curriculares de Direito Constitucional (em 0,7), de Introdução ao Estudo do 
Direito (em 0,8) e de Introdução à Economia (0,9).  
 
No Cap. 6, tal como se fez no início deste Sub-cap. 5.3.3, referir-se-ão com mais pormenores 
as condicionantes e limites da ressalva “desde que se mantivessem todas as restantes 
condições verificadas em 2006/07”.   
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5.3.3.4 ÁREA DE ENGENHARIA, INFORMÁTICA E GESTÃO  

 

Os resultados obtidos pelos alunos nas Unidades Curriculares do 1º ano das Licenciaturas em 
Engenharia Informática, Gestão e Informática de Gestão foram analisados conjuntamente, 
dado o número grande de Unidades Curriculares comuns. Os resultados globais foram: 
 

• Taxa de aprovação global de 53% na Licenciatura em Gestão (próxima da taxa atingida 
na Licenciatura em Direito) mas apenas de 45% em Engenharia Informática e de 34% 
em Informática de Gestão; 

• Na Licenciatura em Gestão atingiu-se uma taxa de aprovação global positiva em 6 das 
12 Unidades Curriculares do 1º ano, mas na Licenciatura em Engenharia Informática 
apenas 3 Unidades Curriculares das 10 Unidades Curriculares tiveram taxa de 
aprovação global positiva e na Licenciatura em Informática de Gestão apenas 2 das 10 
Unidades Curriculares; 

• O segmento dos alunos 23+ registou frequências relativas de aprovação iguais ou 
superiores a esta taxa, embora, em geral, significativamente inferiores às dos 
aprovados entre os alunos repetentes ou oriundos do 12º ano nas Unidades 
Curriculares de Introdução à Informática, Sistemas Operativos, Arquitectura de 
Computadores e em História Económica e Social, Sociologia e Direito 

• O segmento dos alunos 23+ registou frequências relativas de aprovação 
manifestamente muito deficientes em Matemática I (14% de aprovados neste 
segmento), Matemática II (7%), Algoritmía e Programação II (20%), Contabilidade Geral 
II (15%) e Cálculo Financeiro (9%).  

• Os resultados em Sistemas Digitais II são, pelo contrário muito piores no segmento de 
alunos com o 12º ano (15% de aprovações) do que no segmento dos Alunos 23+ (46% 
de aprovações); 

 
Há que ter em conta que, se é um facto que o número de alunos que se submeteram a exame 
em Matemática I (182) era muito elevado - com eventual sobrecarga em aulas - já na Unidade 
Curricular de Cálculo Financeiro tinhamos apenas 102 e nas restantes um número próximo de 
70. De qualquer modo não é significativa a correlação (0,33) entre o número de Alunos 23+ 
aprovados e o número total de alunos (dimensão da turma). 
 
Quanto à estratégia de inscrição dos alunos em exames do 1º semestre verificou-se que o 
segmento dos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se inscreveu 
maioritariamente em 5 ou 6 das Unidades Curriculares do plano de estudos, obtendo mais alta 
taxa de aprovação (37%) os que optaram por 5 Unidades Curriculares.  
 
Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção foi 
igualmente diversificada, devendo no entanto salientar-se que a taxa de aprovação (entre 66% 
e 70%) foi, em geral, muito superior à dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 
23 anos. Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se 
uma taxa de sucesso de 55%, persistindo o insucesso dos repetentes (alunos inscritos em 1, 2 
ou 7 Unidades Curriculares. 
 
Globalmente, no 1º semestre atingiu-se uma taxa de sucesso de 34%.  
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Engenharia Informática, Gestão e Informática de Gestão 
 Total Geral Entrada 12º ano  Mais 23  
  Total Alunos % AP Total Alunos % AP 
Inscritos 1 Unidade 
Curricular 7 6 0% 1 0% 
Inscritos 2 Unidades 
Curriculares 1 1 0% 0 #DIV/0! 
Inscritos 3 Unidades 
Curriculares 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 4 Unidades 
Curriculares 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 5 Unidades 
Curriculares 100 49 70% 51 37% 
Inscritos 6 Unidades 
Curriculares 121 73 66% 48 30% 
Inscritos 7 Unidades 
Curriculares 22 22 0% 0 #DIV/0! 

Total Inscritos 251 151 55% 100 34% 
 

Quadro 5.3.3.4-1. Estratégia de inscrições em Engenharia Informática, Gestão e Informática de Gestão 
 

 
No final do ano verificou-se que a Licenciatura em Engenharia Informática atingiu a % de 
sucesso máxima, de 84%, na Unidade Curricular de Introdução à Informática. A Nota mais alta, 
de 19 valores, foi obtida na Unidade Curricular de  Sistemas Digitais I. Foram 7 as Unidades 
Curriculares com insucesso igual ou superior a 50%, a saber: Algoritmia e Programação I, 
Matemática I, Sistemas Digitais I, Matemática II, Estatística, Algoritmia e Programação II  e 
Sistemas Digitais II. Há que dar atenção ao número significativo de alunos que, tendo sido 
reprovados, têm Unidades Curriculares a repetir, nalguns casos com os alunos repetentes de 
Informática de Gestão (Quadros 5.3.3.4-2. e 5.3.3.4-3.).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quadro 5.3.3.4-2. Unidades Curriculares de Gestão  Quadro 5.3.3.4-3. Unidades Curriculares de Informática 

 
 
Verificou-se também, no final do ano, que a Licenciatura em Gestão atingiu a % de sucesso 
máxima, de 82%, na Unidade Curricular de Introdução à Informática. A Nota mais alta, de 19 
valores, foi dada na Unidade Curricular de  Estatística. O número de  Unidades Curriculares 
com insucesso igual ou superior a 50%  foi 6, a saber: Matemática I, Cálculo Financeiro, 
Estatística, Sociologia, Economia  II e Contabilidade Geral II. 
 

Unidades Curriculares para 
recuperação Nº Alunos 

 > 20 Rep. 
Algoritmia e Programação I 50 

Introdução à Informática 31 

Matemática I 129 

Sistemas Digitais I 27 

Sistemas Operativos 28 

Matemática II 59 

Estatística 79 

Algoritmia e Programação II 54 

Sistemas Digitais II 32 

Unidades Curriculares para 
recuperação Nº Alunos 
  > 20 Rep. 
Ciências Empresariais 37 
 Contabilidade Geral I 44 
Economia I 55 
História Económica e Social 29 
Cálculo Financeiro 86 
Sociologia 31 
Economia II 51 
Contabilidade Geral II 53 
Direito I 27 
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• No final do ano os resultados obtidos pelos Alunos 23+ são consistentes com os 
respectivos perfis de aptidão vocacional (coeficiente de correlação múltipla igual ou 
superior a 0,5), com as seguintes excepções: 0,4 nas Unidades Curriculares de 
Sociologia (em Gestão), de Sistemas Operativos (em Informática de Gestão e  
Engenharia Informática), Economia I, Matemática I (em Informática de Gestão) e 
Arquitectura de Computadores (em Engenharia Informática) e com 0,3 em 
Estatística (Informática de Gestão).  

• No final do ano, para todas as Unidades Curriculares, o valor do coeficiente de 
correlação múltipla entre os resultados finais dos Alunos 23+ e os seus perfis de 
entrada (de aptidão vocacional e sócio cultural) são iguais ou acima dos 0,5. 

 
A Licenciatura em Informática de Gestão atingiu a % de sucesso máxima, de 83%, na Unidade 
Curricular de Introdução à Informática. A Nota mais alta, de 18 valores, foi atribuida na 
Unidade Curricular de  Matemática II. O número de  Unidades Curriculares com insucesso 
igual ou superior a 50%  foi bastante elevado – 8 - a saber: Algoritmia e Programação I, 
Economia I,  Matemática I, Matemática II, Estatística, Algoritmia e Programação II, Economia II 
e Cálculo Financeiro. 
 
 Há que dar atenção ao número significativo de alunos de Gestão e de Informática de Gestão 
que, tendo sido reprovados, têm Unidades Curriculares a repetir (Quadros 5.3.3.4-2. e 5.3.3.4-
3.). 
 
Seguem-se os resultados por Unidade Curricular e Área. 
 
 

ÁREA DE ENGENHARIA E INFORMÁTICA  

 

 

Algoritmía e Programação

3 12

11 21

0%
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Algoritmia e Programação I

Reprovados

Aprovados

 
 
  

Quadro 5.3.3.4-4. e Figura 5.3.3.4-1. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Algoritmia e Programação I 
 
 
 
 
 
 
 

Algoritmia e Programação I 

 12º ano Mais 23 

Total  14 33 

Aprovados 3 12 

% Sucesso 21% 36% 

Média 3 6 

Mediana 0 5 

DesvPad 4,82 6,05 

Máximo 13 18 
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Quadro 5.3.3.4-5. e Figura 5.3.3.4-2. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Introdução à Informática 

   

Matemática I
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Quadro 5.3.3.4-6. e Figura 5.3.3.4-3. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Matemática I 

 

         

Sistemas Digitais I
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Quadro 5.3.3.4-7. e Figura 5.3.3.4-4. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Sistemas Digitais I 

 

 

Introdução à Informática 

 12º ano Mais 23 

Total  12 32 

Aprovados 10 27 

% Sucesso 83% 84% 

Média 11 12 

Mediana 14 14 

DesvPad 5,69 5,39 

Máximo 16 16 

Matemática I 

 12º ano Mais 23 

Total  14 33 

Aprovados 8 5 

% Sucesso 57% 15% 

Média 8 4 

Mediana 11 2 

DesvPad 5,3 4,68 

Máximo 14 16 

Sistemas Digitais I 

 12º ano Mais 23 

Total  19 32 

Aprovados 10 14 

% Sucesso 53% 44% 

Média 8 7 

Mediana 10 6 

DesvPad 5,85 6,49 

Máximo 19 19 

Introdução à Informática
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2 5
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Sistemas Operativos
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Quadro 5.3.3.4-8. e Figura 5.3.3.4-5. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Sistemas Operativos 
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 Quadro 5.3.3.4-9. e Figura 5.3.3.4-6. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Matemática II 

 

 

Estatística
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Quadro 5.3.3.4-10. e Figura 5.3.3.4-7. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Estatística 

 

 

Sistemas Operativos 

 12º ano Mais 23 

Total  16 33 

Aprovados 14 17 

% Sucesso 88% 52% 

Média 10 7 

Mediana 10 10 

DesvPad 4,43 5,16 

Máximo 16 15 

Matemática II 

 12º ano Mais 23 

Total  17 28 

Aprovados 6 2 

% Sucesso 35% 7% 

Média 4 2 

Mediana 0 0 

DesvPad 5,96 3,45 

Máximo 16 12 

Estatística 

 12º ano Mais 23 

Total  23 26 

Aprovados 9 14 

% Sucesso 39% 54% 

Média 5 8 

Mediana 0 10 

DesvPad 6,42 5,68 

 Máximo 15 15 
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Algoritmía e Programação II
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Quadro 5.3.3.4-11. e Figura 5.3.3.4-8. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Algoritmia e Programação II 
 

 

Arquitectura de Computadores
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Quadro 5.3.3.4-12. e Figura 5.3.3.4-9. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Arquitectura de Computadores 

 

Sistemas Digitais II

3
13

17
15

0%
20%
40%
60%
80%

100%

12º ano Mais 23

Sistemas Digitais II

Reprovados

Aprovados

 

Quadro 5.3.3.4-13. e Figura 5.3.3.4-10. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Sistemas Digitais II  
 
A análise comparada dos resultados obtidos em todas as Unidades Curriculares do Plano de 
Estudos em cada um dos segmentos e na população globalmente apreciada é apresentada 
nos gráficos seguintes Figs  5.3.3.4-11 a  5.3.3.4-14. 

Algoritmia e Programação II 

 12º ano Mais 23 

Total  18 29 

Aprovados 5 7 

% Sucesso 28% 24% 

Média 4 4 

Mediana 0 0 

DesvPad 5,53 5,41 

Máximo 16 17 

Arquitectura de Computadores 

 12º ano Mais 23 

Total  24 29 

Aprovados 19 19 

% Sucesso 79% 66% 

Média 11 9 

Mediana 12 11 

DesvPad 5,57 6,33 

Máximo 17 18 

Sistemas Digitais II 

 12º ano Mais 23 

Total  20 28 

Aprovados 3 13 

% Sucesso 15% 46% 

Média 3 6 

Mediana 1 5 

DesvPad 4,41 5,22 

Máximo 13 17 
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Estudou-se também a relação entre os perfis de entrada e os resultados obtidos pelos alunos e 
ainda a influência recíproca das aprendizagens nas restantes Unidades Curriculares em 
estudo, no mesmo semestre, ou já estudadas no semestre anterior. (Cf. Secção II Quadro 
5.3.3.4-14). 
 

 Correlações Significativas 
     
  0,001 bilateral 0,05 (bilateral) 

ALGPR1 ET, SOPER, SDIG1, INTRINF, MAT1, ARQTC, 
ESTAT, ALGPR2, SDIG2, MAT2 R 

INTRINF ALGPR1, SOPER, SDIG1, ARQTC, ESTAT, SDIG2 ALGPR2 

MAT1 CV, ALGPR1, SOPER, SDIG1, ARQTC, ESTAT, 
ALGPR2, SDIG2, MAT2 N 

SDIG1 ALGPR1, SOPER, INTRINF, MAT1, ARQTC, 
ESTAT, ALGPR2, SDIG2, MAT2  

SOPER ET, ALGPR1, SDIG1, INTRINF, MAT1, ARQTC, 
ESTAT, ALGPR2, SDIG2, MAT2  

MAT2 CV, ALGPR1, SOPER, SDIG1, IMAT1, ARQTC, 
ESTAT, ALGPR2, SDIG2  

ESTAT ALGPR1, SOPER, SDIG1, INTRINF, MAT1, 
ARQTC, ALGPR2, SDIG2, MAT2  

ALGPR2 CV,ET, ALGPR1, SOPER, SDIG1, INTRINF, MAT1, 
ARQTC, ESTAT, SDIG2, MAT2  

ARQTC ALGPR1, SOPER, SDIG1, INTRINF, MAT1, 
ESTAT, ALGPR2, SDIG2, MAT2  

SDIG2 ALGPR1, SOPER, SDIG1, INTRINF, MAT1, 
ARQTC, ESTAT, ALGPR2, MAT2  

 
Quadro 5.3.3.4-14. Correlações significativas com as Unidades Curriculares da Licenciatura em Engenharia Informática 
 
 
Pesquisou-se depois a possibilidade de uma relação multilinear significativa:  
 

 
No final do ano verificou-se para todas as Unidades Curriculares da Licenciatura 
em Engenharia Informática  um coeficiente de correlação múltipla entre os 
resultados finais dos Alunos 23+ e os seus perfis de aptidão vocacional próximo 
dos 0,5.  Mas as Unidades Curriculares de Arquitectura de Computadores e 
Sistemas Operativos  apresentam uma correlação inferior (próxima de 0, 4). 
 

Este resultado será retomado nas  Conclusões  (Cf. 6 - Secção II) 
 
 
Seguidamente, sendo objectivo do estudo procurar suporte a uma melhoria colaborativa da 
leccionação entendeu-se ser importante a busca de configurações mínimas de relacionamento 
que atingissem uma reforço mútuo significativo.  
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Os coeficientes de determinação calculados por search para diversos modelos 
lineares explicativos dos resultados são, para todas as Unidades Curriculares, 
superiores a 0,50, atingindo-se em geral, com um mínimo de variáveis, valores 
próximos ou acima dos 0,70.  Aliás, para Matemática II, Sistemas Digitais II e 
Estatística o coeficiente de determinação é superior a 0,90. O modelo com o 
menor número de variáveis está identificado a azul. A cinzento (escuro e depois 
claro, estão identificadas as variáveis complementares que permitiriam atingir 
um nível explicativo próximo de 1,00. 
 

Este resultado será retomado nas  Conclusões  (Cf. 6 - Secção II) 
 
A matriz de variáveis explicativas predominantes, obtidas na busca dos melhores modelos 
lineares representativos dos resultados em cada Unidade Curricular, é apresentada no Quadro 
5.3.3.4-14. O modelo com o menor número de variáveis está identificado a azul. A cinzento 
(escuro e, depois, claro) estão identificadas as variáveis complementares que permitiriam 
atingir um nível explicativo de 1,00. 
 
Como se verifica nessa matriz e nos Quadros da  Secção III - Anexo V para cada Unidade 
Curricular, há significativa consistência dos resultados nela obtidos pelos Alunos e o perfil de 
aptidão vocacional dos mesmos e seus resultados em pelo menos duas outras das Unidades 
Curriculares do Plano de Estudos. 
 
Na Figura Figura  5.3.3.4-15. apresenta-se o diagrama de relacionamentos mínimos que 
permitem melhorias significativas para cada uma das Unidades Curriculares do 1º ano do 
Plano de Estudos da Licenciatura.  
 
Pela leitura deste diagrama verifica-se, por exemplo, que – mantendo-se todas as restantes 
condições verificadas em 2006/07 - a melhoria de 1 valor na média das notas dos alunos em 
Sistemas Digitais I influenciaria proporcional e positivamente os resultados das Unidades 
Curriculares de Matemática I (em 0,5) e Algoritmia e Programação I (em 0,7). Por outro lado, a 
melhoria de 1 valor na média das notas dos alunos em Algoritmia e Programação I induziria 
uma melhoria de 0,8 valores nos resultados da Unidade Curricular de Algoritmia e 
Programação II e de 0,5 na Unidade Curricular de Introdução à Informática. No Cap. 6, tal 
como se fez no início deste Sub-cap. 5.3.3, referir-se-ão mais pormenorizadamente as 
condicionantes e limites da ressalva “desde que se mantivessem todas as restantes condições 
verificadas em 2006/07”.. 
 
Esta constatação permitirá que cada professor procure o professor ou par de professores cujas 
Unidades Curriculares mais influenciam os seus próprios resultados e com eles gize 
estratégias comuns de melhoria, as quais poderão passar pela inovação na leccionação e/ou 
na avaliação. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 192/294 
  

 

 

Alunos com o 12º ano

0 0 0 0 1

121010
11

14
11

10

3 3
454

11
8 8

0
2
4
6
8

10
12
14
16

A
lg

or
itm

ia
 e

P
ro

gr
am

aç
ão

 I

In
tr

od
uç

ão
 à

In
fo

rm
át

ic
a

M
at

em
át

ic
a 

I

S
is

te
m

as
D

ig
ita

is
 I

S
is

te
m

as
O

pe
ra

tiv
os

M
at

em
át

ic
a 

II

E
st

at
ís

tic
a

A
lg

or
itm

ia
 e

P
ro

gr
am

aç
ão

 II

A
rq

ui
te

ct
ur

a
de

C
om

pu
ta

do
re

s

S
is

te
m

as
D

ig
ita

is
 II

0

2

4

6

8

10

12

Mediana

Média

 

 

 

Figura 5.3.3.4-11. Avaliação comparativa do sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Engenharia Informática (alunos c/ 12º ano) 
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Figura 5.3.3.4-12. Avaliação comparativa do sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Engenharia Informática (alunos 23+) 
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Análise comparativa do sucesso global das Disciplinas
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Figura 5.3.3.4-13. Avaliação comparativa do sucesso global nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Engenharia Informática 
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O sucesso comparativo nas Disciplinas de Engenharia Informática
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Figura 5.3.3.4-14. Taxas de sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Engenharia Informática, por segmentos de via de entrada (23+ e 12º ano) 
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Unidades Curriculares do 1º ano da Licenciatura em Engenharia Informática - Matriz de variáveis explicativas predominantes 
                   
    CV ET V E R N F ALGPR1 INTRINF MAT1 SDIG1 SOPER MAT2 ESTAT ALGPR2 ARQTC SDIG2 

          DINFG1 DINFG2 DINFG3 DINFG4 DINFG5 DINFG6 DINFG7 DINFG8 DINFG9 DINFG10 

ALGPR1 
R2=0,62 
p=0,000     

 
       

 
  F=20,355 

 
      

INTRINF 
R2=0,68 
p=0,000                F=8,663      

MAT1 
R2=0,52 
p=0,000             F=13,762        

SDIG1 
R2=0,60 
p=0,000                F=43,350      

SOPER 
R2=0,60 
p=0,001              F=43,350       

MAT2 
R2=0,70 
p=0,000              F=55,229           

ESTAT 
R2=0,80 
p=0,000                       F=94,392  

ALGPR2 
R2=0,69 
p=0,000         F=53,098           

ARQTC 
R2=0,80 
p=0,000                       F=94,392    

SDIG2 
R2=0,68 
p=0,000                    F=51,971     

Modelo com α mínimo e menor nº de variáveis 
 

Quadro 5.3.3.4-15. Matriz de variáveis explicativas predominantes nos resultados das Unidades Curriculares da Licenciatura em Engenharia Informática 
 

 

 CV 
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Figura  5.3.3.4-15. Influência predominante na variabilidade de resultados das Unidades Curriculares da Licenciatura em Engenharia Informática 
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5.3.3.5 ÁREA DE GESTÃO  
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Quadro 5.3.3.5-1. e Figura 5.3.3.5-1. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Ciências Empresariais 
 

Contabilidade Geral I
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Quadro 5.3.3.5-2. e Figura 5.3.3.5-2. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Contabilidade Geral I 
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Quadro 5.3.3.5-3. e Figura 5.3.3.5-3. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Economia I 

Ciências Empresariais 

 12º ano Mais 23 

Total  67 47 

Aprovados 61 16 

% Sucesso 91% 34% 

Média 11 6 

Mediana 12 6 

DesvPad 3,32 4,99 

Máximo 16 15 

Contabilidade Geral I 

 12º ano Mais 23 

Total  54 47 

Aprovados 42 15 

% Sucesso 78% 32% 

Média 9 5 

Mediana 10 4 

DesvPad 4,76 6,03 

Máximo 16 18 

Economia I 

 12º ano Mais 23 

Total  67 46 

Aprovados 60 12 

% Sucesso 90% 26% 

Média 10 4 

Mediana 10 2 

DesvPad 3,63 5,03 

Máximo 16 16 
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História Económica e Social
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Quadro 5.3.3.5-4. e Figura 5.3.3.5-4. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de História Económica e Social 
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Quadro 5.3.3.5-5. e Figura 5.3.3.5-5. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Introdução à Informática 
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Quadro 5.3.3.5-6. e Figura 5.3.3.5-6. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Matemática I 

 

História Económica e Social 

 12º ano Mais 23 

Total  68 47 

Aprovados 62 24 

% Sucesso 91% 51% 

Média 11 6 

Mediana 12 10 

DesvPad 3,81 5,48 

Máximo 18 15 

Introdução à Informática 

 12º ano Mais 23 

Total  66 47 

Aprovados 61 32 

% Sucesso 92% 68% 

Média 11 9 

Mediana 12 13 

DesvPad 3,7 6,62 

Máximo 16 17 

Matemática I 

 12º ano Mais 23 

Total  57 47 

Aprovados 28 4 

% Sucesso 49% 9% 

Média 6 2 

Mediana 8 0 

DesvPad 5,91 3,97 

Máximo 18 17 
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Cálculo Financeiro
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Quadro 5.3.3.5-7. e Figura 5.3.3.5-7. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Cálculo Financeiro 
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Quadro 5.3.3.5-8. e Figura 5.3.3.5-8. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Estatística 
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Quadro 5.3.3.5-9. e Figura 5.3.3.5-9. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Sociologia 

 

 

Cálculo Financeiro 

 12º ano Mais 23 

Total  38 39 

Aprovados 9 4 

% Sucesso 24% 10% 

Média 4 3 

Mediana 2 0 

DesvPad 4,69 3,81 

Máximo 14 13 

Sociologia 

 12º ano Mais 23 

Total  22 39 

Aprovados 10 20 

% Sucesso 45% 51% 

Média 6 6 

Mediana 8 10 

DesvPad 5,41 5,5 

Máximo 14 14 

Estatística 

 12º ano Mais 23 

Total  30 39 

Aprovados 13 15 

% Sucesso 43% 38% 

Média 7 6 

Mediana 5 4 

DesvPad 6,58 6,24 

Máximo 17 19 
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Quadro 5.3.3.5-10. e Figura 5.3.3.5-10. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Economia II 
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Quadro 5.3.3.5-11. Figura5.3.3.5-11. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Contabilidade Geral II 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quadro 5.3.3.5-12. e Figura 5.3.3.5-12. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Direito I 
 

A análise comparada dos resultados obtidos em todas as Unidades Curriculares do Plano de 
Estudos em cada um dos segmentos e na população globalmente apreciada é apresentada 
nos gráficos seguintes Fig 5.3.3.5-14. a 5.3.3.5-17. 
 

Economia II 

 12º ano Mais 23 

Total  16 38 

Aprovados 5 14 

% Sucesso 31% 37% 

Média 5 5 

Mediana 5 1 

DesvPad 4,67 5,25 

Máximo 11 16 

Contabilidade Geral II 

 12º ano Mais 23 

Total  29 39 

Aprovados 9 6 

% Sucesso 31% 15% 

Média 5 3 

Mediana 6 0 

DesvPad 4,76 5,09 

Máximo 12 18 

Direito I 

 12º ano Mais 23 

Total  20 38 

Aprovados 11 20 

% Sucesso 55% 53% 

Média 6 6 

Mediana 10 10 

DesvPad 5,58 5,33 

Máximo 13 13 
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Estudou-se também a relação entre os perfis de entrada e os resultados obtidos pelos alunos e 
ainda a influência recíproca das aprendizagens nas restantes Unidades Curriculares em 
estudo, no mesmo semestre, ou já estudadas no semestre anterior. 
(Cf. Secção II Quadro 5.3.3.5-13). 
 
 

 Correlações Significativas 
     
  0,001 bilateral 0,05 (bilateral) 

CEMP ECONO1, HECONS, CALCFIN, SOCIO,  ECONO2, DIR1  V,E,R,N,F, CONTG1, ESTAT, 
CONTC2 

CONTG1 V, E, R, N, ECONO1, HECONS, INTRINF, CALCFIN, ESTAT,  
ECONO2, CONTG2 CV, ET, CEMP, MAT1 

ECONO1 R, N, F, CEMP, CONTG1, HECONS, MAT1, CALCFIN, ESTAT, 
SOCIO, ECONO2, CONTG2, DIR1 CV, ET, V, E, INTRINF 

HECONS E, CEMP, CONTG1, ECONO1, SOCIO, ECONO2, DIR1 ESTAT, CONTG2 

INTRINF R, CONTG1 CV, V, ECONO1, ESTAT, 
ECONO2, CONTG2, DIR1 

MAT1 ECONO1, CALCFIN, ESTAT,  CONTG2 ET, R, N, CONTG1, ECONO2 

CALCFIN CEMP, CONTG1, ECONO1, MAT1, ESTAT, SOCIO, ECONO2, 
CONTG2, DIR1 V, R, N 

ESTAT R, ECONO1, MAT1, CALCFIN, SOCIO, ECONO2, CONTG2, DIR1 E, CEMP, CONTG1, HECONS, 
INTRINF 

SOCIO  CEMP, ECONO1, HECONS, CALCFIN, ESTAT, ECONO2, DIR1 CONTG2 

ECONO2 CEMP, CONTG1, ECONO1, HECONS, CALCFIN, ESTAT, CONTG2, 
DIR1 

R, INTRINF, MAT1, 

CONTG2 R, CONTG1, ECONO1, MAT1, CALCFIN, ESTAT, ECONO2, DIR1 CV, N, CEMP, HECONS, 
INTRINF, SOCIO 

DIR1 CEMP, ECONO1, HECONS, CALCFIN, ESTAT, SOCIO, ECONO2, 
CONTG2 

E, R, INTRINF  

 
Quadro 5.3.3.5-13. Correlações significativas com as Unidades Curriculares da Licenciatura em Gestão 

 
Pesquisou-se depois a possibilidade de uma relação multilinear significativa que se verificou 
existir de facto. 
 

 
No final do ano verificou-se em todas as Unidades Curriculares da Licenciatura 
em Gestão um coeficiente de correlação linear múltipla entre os resultados 
finais dos Alunos 23+ e os seus perfis de aptidão vocacional entre os 0,5 e 0,7.  
Apenas a Unidade Curricular de Sociologia  apresenta uma correlação inferior 
(0,4). 
 

Este resultado será retomado nas  Conclusões  (Cf. 6 - Secção II) 
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Seguidamente, sendo objectivo do estudo procurar suporte a uma melhoria colaborativa da 
leccionação entendeu-se ser importante a busca de configurações mínimas de relacionamento 
que atingissem uma reforço mútuo significativo.  
 

 
Os coeficientes de determinação calculados por search para diversos modelos 
lineares explicativos dos resultados são, para todas as Unidades Curriculares 
(com excepção da Introdução à Informática), superiores a 0,60, atingindo-se em 
geral, com um mínimo de variáveis, valores próximos ou acima dos 0,70.  Aliás, 
para Contabilidade II o coeficiente de determinação atinge  0,81. 
 

Este resultado será retomado nas  Conclusões  (Cf. 6 - Secção II) 
 
A matriz de variáveis explicativas predominantes, obtidas na busca dos melhores modelos 
lineares representativos dos resultados em cada Unidade Curricular, é apresentada na Quadro 
5.3.3.5-14. O modelo com o menor número de variáveis está identificado a azul. A cinzento 
(escuro e depois claro, estão identificadas as variáveis complementares que permitiriam atingir 
um nível explicativo de 1,00). O caso da Unidade Curricular de Introdução à Informática 
(factores mínimos a cinzento riscado) salienta-se negativamente pela fraca relação com 
qualquer dos factores explicativos presentes.  
 
Ressalvada esta excepção, como se verifica nessa matriz e nos Quadros da  Secção III - 
Anexo V para cada Unidade Curricular, há significativa consistência dos resultados nela 
obtidos pelos Alunos e os seus resultados em pelo menos duas outras das Unidades 
Curriculares do Plano de Estudos e, em geral (exceptuando-se Direito I e Sociologia), o perfil 
de aptidão vocacional e sócio-profissional dos mesmos alunos. 
 

Nas Figuras 5.3.3.5-13 e 5.3.3.5-18. apresentam-se os diagramas de relacionamentos 
mínimos que permitem melhorias significativas para cada uma das Unidades Curriculares do 
1º ano do Plano de Estudos da Licenciatura.  
 
Começa-se por identificar o caso da Matemática (Figura 5.3.3.5-13): verifica-se pelo diagrama 
que – mantendo-se todas as restantes condições verificadas em 2006/07 - a melhoria de 1 
valor na média das notas dos alunos em Introdução à Informática, influenciaria proporcional e 
positivamente os resultados da Unidade Curricular de Matemática I (em 0,3). A influência das 
restantes Unidades Curriculares está igualmente identificada.  
 
Aliás, segundo o diagrama da Figura 5.3.3.5-18, a melhoria de 1 valor em Economia I  – 
mantendo-se todas as restantes condições verificadas em 2006/07 - induziria uma melhoria de 
0,5 valores em História Económica e Social, 0, 3 valores em Ciências Empresariais, 0,6 
valores em Contabilidade I, 0,8 valores em Estatistica e 0,6 valores em Economia II. E assim 
sucessivamente.  
 
Esta constatação permitirá que cada professor procure o professor ou par de professores cujas 
Unidades Curriculares mais influenciam os seus próprios resultados e com eles gize 
estratégias comuns de melhoria, as quais poderão passar pela inovação na leccionação e/ou 
na avaliação. 
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No Cap. 6, tal como se fez no início deste Sub-cap. 5.3.3, referir-se-ão mais 
pormenorizadamente as condicionantes e limites da ressalva “desde que se mantivessem 
todas as restantes condições verificadas em 2006/07”.   
 

 

Figura  5.3.3.5-13. Influência predominante na variabilidade de resultados da Unidade Curricular de 
Matemática I da Licenciatura em Gestão 
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Figura 5.3.3.5-14. Avaliação comparativa do sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Gestão (alunos c/ 12º ano) 
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Figura 5.3.3.5-15. Avaliação comparativa do sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Gestão (alunos 23+) 
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Análise comparativa do sucesso global das Disciplinas
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Figura 5.3.3.5-16. Avaliação comparativa do sucesso global nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Gestão 
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O sucesso comparativo nas Disciplinas de Gestão
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Figura 5.3.3.5-17. Taxas de sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Gestão, por segmentos de via de entrada (23+ e 12º ano) 
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Unidades Curriculares do 1º ano da Licenciatura em Gestão - Matriz de variáveis explicativas predominantes 

                     

    CV ET V E R N F CEMP CONTG1 ECONO1 HECONS INTRINF MAT1 CALCFIN ESTAT SOCIO ECONO2 CONTG2 DIR1 

          DGEST1 DGEST2 DGEST3 DGEST4 DGEST5 DGEST6 DGEST7 DGEST8 DGEST9 DGEST10 DGEST11 DGEST12 

CEMP 
R2=0,70 
p=0,000       

 
         

 
 F=19,803   

 
               

CONTG1 
R2=0,62 
p=0,000                F=23,279             

ECONO1 
R2=0,76 
p=0,000            F=29,089              

HECONS 
R2=0,61 
p=0,000           F=14,483                

INTRINF 
R2=0,41 
p=0,028               F=2,891           

MAT1 
R2=0,60 
p=0,002             F=5,229              

CALCFIN 
R2=0,71 
p=0,000               F=8,882            

ESTAT 
R2=0,67 
p=0,000            F=25,137                 

SOCIO 
R2=0,70 
p=0,000                    F=28,885    

ECONO2 
R2=0,73 
p=0,000                       F»33,011     

CONTG2 
R2=0,74 
p=0,000                    F=74,252        

DIR1 
R2=0,64 
p=0,000                               F=46,519       

 Modelo com α mínimo e menor nº de variáveis 
 

Quadro 5.3.3.5-14. Matriz de variáveis explicativas predominantes nos resultados das Unidades Curriculares da Licenciatura em Gestão 
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ECON1 
x 0,6 CALCFIN

N 

x 0,9 

CONTG2 
 

ECON2 

x 0,4 
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x 0,6 

x,0,8 

x 0,3/0,4 
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N V ET 
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E 
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INTRINF 
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Figura  5.3.3.5-18. Influência predominante na variabilidade de resultados das Unidades curriculares da Licenciatura em Gestão 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 211/294 
  

5.3.3.6 ÁREA DE INFORMÁTICA DE GESTÃO 
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Quadro 5.3.3.6-1. e Figura 5.3.3.6-1. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Algoritmía e Programação I 
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Quadro 5.3.3.6-2. e Figura 5.3.3.6-2. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Economia I 
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Quadro 5.3.3.6-3. e Figura 5.3.3.6-3. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Introdução à Informática 

 

Algoritmia e Programação I 

 12º ano Mais 23 

Total  9 18 

Aprovados 5 4 

% Sucesso 56% 22% 

Média 7 3 

Mediana 11 0 

DesvPad 5,85 4,85 

Máximo 13 13 

Economia I 

 12º ano Mais 23 

Total  6 17 

Aprovados 4 5 

% Sucesso 67% 29% 

Média 7 4 

Mediana 10 2 

DesvPad 5,79 5,29 

Máximo 13 13 

Introdução à Informática 

 12º ano Mais 23 

Total  5 18 

Aprovados 5 14 

% Sucesso 100% 78% 

Média 14 11 

Mediana 14 14 

DesvPad 2,07 6,23 

Máximo 17 16 
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Matemática I
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Quadro 5.3.3.6-4. e Figura 5.3.3.6-4. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Matemática I 
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Quadro 5.3.3.6-5. e Figura 5.3.3.6-5. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Sistemas Operativos 
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Quadro 5.3.3.6-6. e Figura 5.3.3.6-6. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Matemática II 
 
 
 

 

Matemática I 

 12º ano Mais 23 

Total  13 18 

Aprovados 4 4 

% Sucesso 31% 22% 

Média 5 4 

Mediana 2 1 

DesvPad 6,25 5,2 

Máximo 16 16 

Sistemas Operativos 

 12º ano Mais 23 

Total  7 18 

Aprovados 6 9 

% Sucesso 86% 50% 

Média 10 7 

Mediana 10 9 

DesvPad 5,05 5,21 

Máximo 16 14 

Matemática II 

 12º ano Mais 23 

Total  8 15 

Aprovados 0 1 

% Sucesso 0% 7% 

Média 2 1 

Mediana 0 0 

DesvPad 3,02 4,65 

Máximo 7 18 
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Quadro 5.3.3.6-7. e Figura 5.3.3.6-7. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Estatística 
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Quadro 5.3.3.6-8. e Figura 5.3.3.6-8. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Algoritmía e Programação II 
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Quadro 5.3.3.6-9. e Figura 5.3.3.6-9. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Economia II 
 

 

 

 

Estatística 

 12º ano Mais 23 

Total  5 15 

Aprovados 4 4 

% Sucesso 80% 27% 

Média 9 5 

Mediana 11 0 

DesvPad 5,26 6,58 

Máximo 13 17 

Algoritmia e Programação II 

 12º ano Mais 23 

Total  9 15 

Aprovados 3 2 

% Sucesso 33% 13% 

Média 3 2 

ediana 0 0 

DesvPad 5 4,09 

Máximo 10 13 

Economia II 

 12º ano Mais 23 

Total  5 15 

Aprovados 1 3 

% Sucesso 20% 20% 

Média 6 3 

Mediana 7 0 

DesvPad 3,81 5,13 

Máximo 10 14 
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Cálculo Financeiro
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Quadro 5.3.3.6-10. e Figura 5.3.3.6-10. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Cálculo Fnanceiro 

 
 
A análise comparada dos resultados obtidos em todas as Unidades Curriculares do Plano de 
Estudos em cada um dos segmentos e na população globalmente apreciada é apresentada 
nos gráficos seguintes Fig 5.3.3.6-11 a 5.3.3.6-14. 
 
Estudou-se também a relação entre os perfis de entrada e os resultados obtidos pelos alunos e 
ainda a influência recíproca das aprendizagens nas restantes Unidades Curriculares em 
estudo, no mesmo semestre, ou já estudadas no semestre anterior. (Cf. Secção II Quadro 
5.3.3.6-11). Pesquisou-se depois a possibilidade de uma relação multilinear significativa que se 
verificou existir de facto.  
 
 

 
No final do ano verificou-se em todas as Unidades Curriculares da Licenciatura 
em Informática de Gestão um coeficiente de correlação linear múltipla entre os 
resultados finais dos Alunos 23+ e os seus perfis de aptidão vocacional próximo 
dos 0,6.  Apenas as Unidades Curriculares de Sistemas Operativos (0,4), 
Matemática I (0,4), Economia I (0,4) e Estatística (0,3)  apresentam uma 
correlação inferior. 
 

Este resultado será retomado nas  Conclusões  (Cf. 6 - Secção II) 
 
 
Seguidamente, sendo objectivo do estudo procurar suporte a uma melhoria colaborativa da 
leccionação entendeu-se ser importante a busca de configurações mínimas de relacionamento 
que atingissem uma reforço mútuo significativo.  
 
 

 
Os coeficientes de determinação calculados por search para diversos modelos 
lineares explicativos dos resultados são, para todas as Unidades Curriculares 
(com excepção da Introdução à Informática), superiores a 0,70, atingindo-se em 
geral, com um mínimo de variáveis, valores próximos ou acima dos 0,80.  
 

Este resultado será retomado nas  Conclusões  (Cf. 6 - Secção II) 

Cálculo Financeiro 

 12º ano Mais 23 

Total  11 14 

Aprovados 2 1 

% Sucesso 18% 7% 

Média 4 2 

Mediana 2 0 

DesvPad 4,07 4,65 

Máximo 11 17 
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 Correlações Significativas 
     
  0,001 bilateral 0,05 (bilateral) 

ALGPR1 INTRINF, CALCFIN, ALGPR2 MAT2 

INTRINF ALGPR1, ECONO2, MAT2 ECONO1, CALCFIN, ESTAT, 
ALGPR2 

ECONO1 ECONO2 INTRINF, ESTAT, MAT2 

MAT1 SOPER ET, ESTAT 

SOPER MAT1 ET 

MAT2 INTRINF, CALCFIN, ALGPR2 ALGPR1, ECONO1, ESTAT 

ESTAT ET, ECONO2, MAT2 ECONO1, INTRINF, MAT1 

ALGPR2 ALGPR1, MAT2 INTRINF 

ECONO2 ECONO1, INTRINF, ESTAT   

CALCFIN ALGPR1, MAT2 INTRINF 

 
Quadro 5.3.3.6-11. Correlações significativas com as Unidades Curriculares da Licenciatura em  

Informática de Gestão 
 
 
A matriz de variáveis explicativas predominantes, obtidas na busca dos melhores modelos 
lineares representativos dos resultados em cada Unidade Curricular, é apresentada no Quadro 
5.3.3.6-11. O modelo com o menor número de variáveis está identificado a azul. A cinzento 
(escuro e depois claro, estão identificadas as variáveis complementares que permitiriam atingir 
um nível explicativo de 1,00.  
 
Como se verifica nessa matriz e nos Quadros da  Secção III - Anexo V para cada Unidade 
Curricular, há significativa consistência dos resultados nela obtidos pelos Alunos e o perfil de 
aptidão vocacional e sócio-profissional dos mesmos e seus resultados em pelo menos duas 
outras das Unidades Curriculares do Plano de Estudos. 
 
Na Figura 5.3.3.6-15. apresenta-se o diagrama de relacionamentos mínimos que permitem 
melhorias significativas para cada uma das Unidades Curriculares do 1º ano do Plano de 
Estudos da Licenciatura.  
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Figura 5.3.3.6-11. Avaliação comparativa do sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Informática de Gestão (alunos c/ 12º ano) 
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Figura 5.3.3.6-12. Avaliação comparativa do sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Informática de  Gestão (alunos 23+) 
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Análise comparativa do sucesso global das Disciplinas
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Figura 5.3.3.6-13. Avaliação comparativa do sucesso global nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Informática de Gestão 
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O sucesso comparativo nas Disciplinas de Informática de Gestão

56%

67%

100%

31%

86%

0%

80%

33%

20%

7%

18%

22%

29%

78%

50%

27%

7%

20%

13%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Algoritmia e Programação I

Economia I

Introdução à Informática

Matemática I

Sistemas Operativos

Matemática II

Estatística

Algoritmia e Programação II

Economia II

Cálculo Financeiro

Mais 23

12º ano

 

 

Figura 5.3.3.6-14. Taxas de sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Informática de Gestão, por segmentos de via de entrada (23+ e 12º ano) 
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Unidades Curriculares do 1º ano da Licenciatura em Informática de Gestão - Matriz de variáveis explicativas predominantes 
                   
    CV ET V E R N F ALGPR1 INTRINF ECONO1 MAT1 SOPER MAT2 ESTAT ALGPR2 ECONO2 CALCFIN 

                 DINFG1 DINFG2 DINFG3 DINFG4 DINFG5 DINFG6 DINFG7 DINFG8 DINFG9 DINFG10 

ALGPR1 
R2=0,60 
p=0,023      

 
      

 
F=4,965   

 
       

INTRINF 
R2=0,63 
p=0,005               F=9,179          

ECONO1 
R2=0,82 
p=0,000                     F=40,049   

MAT1 
R2=0,59 
p=0,001               F=17.745       

SOPER 
R2=0,59 
p=0,004                F=17.745        

MAT2 
R2=0,88 
p=0,000                   F=63,906    

ESTAT 
R2=0,53 
p=0,011                          F=10,225   

ALGPR2 
R2=1,00 
p=0,000                             

ECONO2 
R2=0,82 
p=0,000                   F=40,049           

CALCFIN 
R2=1,00 
p=0,000                                   

 Modelo com α mínimo e menor nº de variáveis 
 

Quadro 5.3.3.6-12. Matriz de variáveis explicativas predominantes nos resultados das Unidades Curriculares da Licenciatura em Informática de Gestão 
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SOPER 

ALGPROG1 

 
 

ECONO2 CALCFIN 

ALGPROG2 

MAT2 ESTAT 

x 0,5 
x 0,5 

x 0,9 
x 1 

x 0,8 

x 0,9 

x 0,7 

Figura  5.3.3.6-15. Influência predominante na variabilidade de resultados das Unidades curriculares da Licenciatura em Informática 
de Gestão 
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Pela leitura deste diagrama verifica-se, por exemplo, que – mantendo-se todas as restantes 
condições verificadas em 2006/07 - a melhoria de 1 valor na média das notas dos alunos em 
Economia I influenciaria proporcional e positivamente os resultados das Unidades Curriculares 
de Introdução à Informática (em 0,5) e Economia II (em 0,9). Por outro lado, a melhoria de 1 
valor na média das notas dos alunos em Economia II induziria uma melhoria de 0,7 valores nos 
resultados da Unidade Curricular de Estatística e de 0,9 na Unidade Curricular de Economia I. 
E assim sucessivamente.  
 
Note-se que as interacções reciprocas são muito nítidas para certas Unidades Curriculares, 
com numerosos grupos de alunos a fazem exames na 1ª e 2ª época. Esta constatação 
permitirá que cada professor procure o professor ou par de professores cujas Unidades 
Curriculares mais influenciam os seus próprios resultados e com eles gize estratégias comuns 
de melhoria, as quais poderão passar pela inovação na leccionação e/ou na avaliação. 
 
No Cap. 6, tal como se fez no início deste Sub-cap. 5.3.3, referir-se-ão com mais pormenores 
as condicionantes e limites da ressalva “desde que se mantivessem todas as restantes 
condições verificadas em 2006/07”.    

 

5.3.3.7 ÁREA DE PSICOPEDAGOGIA 

 

Os resultados obtidos pelos alunos do 1º ano da Licenciatura em Psicopedagogia, foram 
globalmente bastante favoráveis, sendo de destacar que: 
 

• Com excepção da Psicologia do Desenvolvimento II, todas as Unidades 
Curriculares registaram frequências relativas de aprovação superiores a 60% e em 
todas o segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos 
registou frequências relativas de aprovação próximas ou superiores a este valor. 
Neste segmento, na Unidade Curricular de Análise de Dados I atingiram-se os 59% 
de aprovações e em Psicologia do Desenvolvimento II atingiram-se os 44%. 

• Em todas as Unidades Curriculares a diferença entre as taxas de aprovação no 
segmento dos alunos repetentes ou oriundos do 12º ano e a dos Alunos 23+ é de 
cerca de 15 a 20%.  

• É significativa e positiva (0,51) a correlação entre o número de Alunos 23+ 
aprovados e o número total de alunos (dimensão da turma).  

• Em quase todas as Unidades Curriculares os resultados obtidos pelos Alunos 23+ 
no final do ano são consistentes com os respectivos perfis de aptidão vocacional 
(coeficiente de correlação múltipla superior 0,65).  

• Apenas a Unidade Curricular de História da Pedagogia não apresenta correlação 
significativa (Rmúltiplo=0,33) e Psicologia do Desenvolvimento I (RMúltiplo=0,44). 

 
No final do ano, a Licenciatura em Psicopedagogia atingiu a % de sucesso máxima, de 90%, 
na Unidade Curricular de História da Pedagogia. A Nota mais alta, de 18 valores, foi dada nas 
Unidades Curriculares de  Antropologia Integral, Pedagogia Contemporânea  e Biopsicologia 
da Aprendizagem. Apenas uma Unidade Curricular teve insucesso superior a 50%: Psicologia 
do Desenvolvimento II (com 47%). Seguem-se os resultados por Unidade Curricular.. 
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ÁREA DE PSICOPEDAGOGIA 
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Quadro 5.3.3.7-1. e Figura 5.3.3.7-1. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Análise de Dados em Ciências 
Sociais I 
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Quadro 5.3.3.7-2. e Figura 5.3.3.7-2. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Antropologia Integral 

 

História da Pedagogia
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Quadro 5.3.3.7-3. e Figura 5.3.3.7-3. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de História da Pedagogia 

 

Análise Dados C. Sociais I 

 12º ano Mais 23 

Total  25 37 

Aprovados 21 22 

% Sucesso 84% 59% 

Média 11 8 

Mediana 12 10 

DesvPad 4,39 5,02 

Máximo 17 16 

Antropologia Integral 

 12º ano Mais 23 

Total  29 38 

Aprovados 28 27 

% Sucesso 97% 71% 

Média 12 10 

Mediana 12 11 

DesvPad 1,54 4,86 

Máximo 15 18 

História da Pedagogia 

 12º ano Mais 23 

Total  31 38 

Aprovados 31 31 

% Sucesso 100% 82% 

Média 13 10 

Mediana 12 11 

DesvPad 2,07 4,53 

Máximo 17 15 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 224/294 
  

 

Neuropsicologia e Neurociências
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Quadro 5.3.3.7-4. e Figura 5.3.3.7-4. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Neuropsicologia e 
Neurociências 
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Quadro 5.3.3.7-5. e Figura 5.3.3.7-5. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Psicologia do Desenvolvimento  

I 
 

Pedagogia Contemporânea
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Quadro 5.3.3.7-6. e Figura 5.3.3.7-6. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Pedagogia Contemporânea 
 
 
 
 

Neuropsicologia e Neurociências 

 12º ano Mais 23 

Total  16 37 

Aprovados 15 26 

% Sucesso 94% 70% 

Média 11 9 

Mediana 11 10 

DesvPad 3,81 3,95 

Máximo 17 15 

Psicologia do Desenvolvimento I 

 12º ano Mais 23 

Total  17 37 

Aprovados 13 20 

% Sucesso 76% 54% 

Média 9 8 

Mediana 10 10 

DesvPad 4,24 5 

Máximo 14 16 

Pedagogia Contemporânea 

 12º ano Mais 23 

Total  12 34 

Aprovados 11 22 

% Sucesso 92% 65% 

Média 12 10 

Mediana 14 13 

DesvPad 4,2 6,57 

Máximo 15 18 
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Biopsicologia da Aprendizagem
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Quadro 5.3.3.7-7. e Figura 5.3.3.7-7. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Biopsicologia da Aprendizagem 
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Quadro 5.3.3.7-8.eFigura 5.3.3.7-8. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Psicologia do Desenvolvimento II 
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Quadro 5.3.3.7-9. e Figura 5.3.3.7-9. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Análise de Dados em Ciências 

Sociais II 
 

Biopsicologia da Aprendizagem 

 12º ano Mais 23 

Total  10 34 

Aprovados 9 25 
% 
Sucesso 90% 74% 

Média 13 12 

Mediana 14 15 

DesvPad 4,71 6,86 

Máximo 16 18 

Psicologia do Desenvolvimento II 

 12º ano Mais 23 

Total  13 34 

Aprovados 7 15 

% Sucesso 54% 44% 

Média 7 6 

Mediana 10 5 

DesvPad 4,27 5,15 

Máximo 11 17 

Análise Dados C. Sociais II 

 12º ano Mais 23 

Total  18 34 

Aprovados 17 21 

% Sucesso 94% 62% 

Média 11 8 

Mediana 11 12 

DesvPad 3,13 6,53 

Máximo 15 16 
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Quadro 5.3.3.7-10. e Figura 5.3.3.7-10. Avaliação de Resultados na Unidade Curricular de Introdução à Psicopedagogia 

I 
 
Quanto à estratégia de inscrição dos alunos em exames do 1º semestre verificou-se que o 
segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se inscreveu 
maioritariamente em 5 Unidades Curriculares do plano de estudos, obtendo uma taxa de 
aprovação de 58%. Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da população estudantil, 
atingiu-se uma taxa de sucesso de 56%.  
 

Psicopedagogia 
 Total Geral Entrada 12º ano  Mais 23  
  Total Alunos % AP Total Alunos % AP 
Inscritos 1 Unidade 
Curricular 3 2 100% 1 0% 
Inscritos 2 Unidades 
Curriculares 1 1 100% 0 #DIV/0! 
Inscritos 3 Unidades 
Curriculares 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 4 Unidades 
Curriculares 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 5 Unidades 
Curriculares 67 29 72% 38 58% 
Inscritos 6 Unidades 
Curriculares 1 1 0% 0 #DIV/0! 

Total Inscritos 72 33 73% 39 56% 

 

Quadro 5.3.3.7-11. Estratégia de inscrições em Psicopedagogia 
 
Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção foi 
diversificada, embora maioritariamente se tivessem inscrito em 5 Unidades Curriculares 
também, devendo no entanto salientar-se que a taxa de aprovação (72%) foi muito superior à 
dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos. Globalmente, no 1º semestre 
e neste segmento da população estudantil, atingiu-se uma taxa de sucesso de 73%. 
              

No final do ano, a Licenciatura em Psicopedagogia atingiu a % de sucesso máxima, de 90%, na 
Unidade Curricular de História da Pedagogia. A Nota mais alta, de 18 valores, foi dada nas 
Unidades Curriculares de  Antropologia Integral, Pedagogia Contemporânea  e Biopsicologia da 

Introdução à Psicopedagogia I 

 12º ano Mais 23 

Total  12 34 

Aprovados 12 26 

% Sucesso 100% 76% 

Média 12 10 

Mediana 12 13 

DesvPad 1,62 5,96 

Máximo 15 16 
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Aprendizagem. Apenas a Unidade Curricular de Psicologia do Desenvolvimento II teve 
insucesso superior a 50%. 
  
A análise comparativa dos resultados globais obtidos em todas as Unidades Curriculares do 
Plano de Estudos é apresentada no gráfico seguinte, na Fig 5.3.3.7-11. 
 
Estudou-se também a relação entre os perfis de entrada e os resultados obtidos pelos alunos e 
ainda a influência recíproca das aprendizagens nas restantes Unidades Curriculares em estudo, 
no mesmo semestre, ou já estudadas no semestre anterior (Cf. Secção II Quadro 5.3.3.7-12). 
 
 

 Correlações Significativas 
     
  0,001 bilateral 0,05 (bilateral) 

ADADOS1 ADADOS2 N, NEUROP, PSICOD2 

ADADOS2 ADADOS1, BIOPSI, PEDAGOCO, 
PSICOD2, INTROPSI  N, ANTROPO, NEUROP, PSICOD1 

ANTROPO N, NEUROP, PSICOD2 ET, F, R, ADADOS2, BIOPSI, 
PEDAGOCO, INTROPSI 

HPEDAGO   

NEUROP R, ANTROPO, PSICOD2 ADADOS1, ADADOS2 

PSICOD1 PEDAGOCO, INTROPSI V, ADADOS2, BIOPSI, PSICOD2  

BIOPSI ADADOS2, PEDAGOCO, 
INTROPSI ANTROPO, PSICOD1 

PEDAGOCO ADADOS2, PSICOD1, BIOPSI, 
PSICOD2, INTROPSI ANTROPO 

PSICOD2 
N, ADADOS2, ANTROPO, 

NEUROP, BIOPSI, PEDAGOCO, 
INTROPSI  

ADADOS1, PSICOD1 

INTROPSI ADADOS2, BIOPSI, PEDAGOCO, 
PSICOD2 

ANTROPO, PSICOD1 

 
 

Quadro 5.3.3.7-12. Correlações significativas com as Unidades Curriculares da Licenciatura em Psicopedagogia 
 
 
Pesquisou-se depois a possibilidade de uma relação multilinear significativa que se verificou 
existir de facto.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 228/294 
  

 
 

 
No final do ano verificou-se em todas as Unidades Curriculares da Licenciatura 
em Psicopedagogia um coeficiente de correlação linear múltipla entre os 
resultados finais dos Alunos 23+ e os seus perfis de aptidão vocacional próximo 
dos 0,5 ou superior.  Apenas a Unidade Curricular de História da Pedagogia 
apresenta uma correlação inferior (0,40). 
 

Este resultado será retomado nas  Conclusões  (Cf. 6 - Secção II) 
 
 
Seguidamente, sendo objectivo do estudo procurar suporte a uma melhoria colaborativa da 
leccionação entendeu-se ser importante a busca de configurações mínimas de relacionamento 
que atingissem uma reforço mútuo significativo. 
  
 

 
Os coeficientes de determinação calculados por search para diversos modelos 
lineares explicativos dos resultados são, para todas as Unidades Curriculares 
(com excepção da História da Pedagogia), superiores a 0,70, atingindo-se em 
geral, com um mínimo de variáveis, valores próximos ou acima dos 0,80 ou 
0,90.  
 

Este resultado será retomado nas  Conclusões  (Cf. 6 - Secção II) 
 
 
 
A matriz de variáveis explicativas predominantes, obtidas na busca dos melhores modelos 
lineares representativos dos resultados em cada Unidade Curricular, é apresentada no Quadro 
5.3.3.7-12. O modelo com o menor número de variáveis está identificado a azul. A cinzento 
(escuro e depois claro, estão identificadas as variáveis complementares que permitiriam atingir 
um nível explicativo de 1,00. O caso da Unidade Curricular de História da Pedagogia (factores 
mínimos a cinzento riscado) salienta-se negativamente pela fraca relação com qualquer dos 
factores explicativos presentes.  
 
Como se verifica nessa matriz e nos Quadros da  Secção III - Anexo V para cada Unidade 
Curricular, há significativa consistência dos resultados nela obtidos pelos Alunos e o perfil de 
aptidão vocacional e sócio-profissional dos mesmos e seus resultados em pelo menos duas 
outras das Unidades Curriculares do Plano de Estudos. 
 

Na Figura 5.3.3.7-15. apresenta-se o diagrama de relacionamentos mínimos que permitem 
melhorias significativas para cada uma das Unidades Curriculares do 1º ano do Plano de 
Estudos da Licenciatura.  
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Figura 5.3.3.7-11. Avaliação comparativa do sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura emPsicopedagogia (alunos c/ 12º ano) 
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Figura 5.3.3.7-13. Avaliação comparativa do sucesso global nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Psicopedagogia 
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Sucesso comparativo nas Disciplinas de Psicopedagogia
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Figura 5.3.3.7-14. Taxas de sucesso nas Unidades Curriculares da Licenciatura em Informática de Psicopedagogia, por segmentos de via de entrada (23+ e 12º 

ano) 
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Unidades Curriculares do 1º ano da Licenciatura em Psicopedagogia - Matriz de variáveis explicativas predominantes 
                   
    CV ET V E R N F ADADOS1 ADADOS2 ANTROPO HPEDAGO NEUROP PSICOD1 BIOPSI PEDAGOCO PSICOD2 INTROPSI 

          DPSICO1 DPSICO2 DPSICO3 DPSICO4 DPSICO5 DPSICO6 DPSICO7 DPSICO8 DPSICO9 DPSICO10 

ADADOS1 
R2=0,50 
p=0,014      

 
        

 
F=3,947     

 
          

ADADOS2 
R2=0,78 
p=0,000                         F=82,842   

ANTROPO 
R2=0,50 
p=0,000                F=11,736        

HPEDAGO 
R2=0,41 
p=0,044                        

NEUROP 
R2=0,63 
p=0,000                 F=12,614         

PSICOD1 
R2=0,53 
p=0,002                  F=6,094       

BIOPSI 
R2=0,94 
p=0,000                      F=366,880 

PEDAGOCO 
R2=0,69 
p=0,000                           F=50,019 

PSICOD2 
R2=0,72 
p=0,000             F=82,842             

INTROPSI 
R2=0,94 
p=0,000                           F=366,880        

 Modelo com α mínimo e menor nº de variáveis 
 

Quadro 5.3.3.7-12. Matriz de variáveis explicativas predominantes nos resultados das Unidades Curriculares da Licenciatura em Psicopedagogia 
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ETR 

 
PEDAGOCO 

 
PSICOD2 

 
BIOPSI 

x 2 

x 1 

 
ADADOS1 

X (-2) 

 
PSICOD1 

 
NEUROP 

x 0,4 

x 3,4 

 
HPEDAGO 

 
ANTROP 

x 0,5 

x 0,4/0,5 

 
ADADOS2 

x 0,9 

x 0,4 

CV N ET 
 

V 

MONTAG1 

HCINE! 

x 0,8 

 
INTROPSI 

x 3 

x 0,8 

x 2 

X (-4) 
X (-3) 

Figura  5.3.3.7-15. Influência predominante na variabilidade de resultados das Unidades curriculares da Licenciatura em Psicopedagogia 
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Pela leitura deste diagrama verifica-se, por exemplo, que – mantendo-se todas as restantes 
condições verificadas em 2006/07 - a melhoria de 1 valor na média das notas dos alunos em 
Análise de Dados II influenciaria proporcional e positivamente os resultados das Unidades 
Curriculares de Psicologia do Desenvolvimento II (em 1 valor também) e Análise de Dados I 
(em 0,8). Por outro lado, a melhoria de 1 valor na média das notas dos alunos em 
Neuropsicologia e Neurociências beneficiaria fortemente o desempenho em Psicologia do 
Desenvolvimento I (x3,4) mas também a Antropologia Integral. E assim sucessivamente.  
 
No Cap. 6, tal como se fez no início deste Sub-cap. 5.3.3, referir-se-ão com mais pormenores 
as condicionantes e limites da ressalva “desde que se mantivessem todas as restantes 
condições verificadas em 2006/07”. Esta constatação permitirá que cada professor procure o 
professor ou par de professores cujas Unidades Curriculares mais influenciam os seus próprios 
resultados e com eles gize estratégias comuns de melhoria, as quais poderão passar pela 
inovação na leccionação e/ou na avaliação. 

 
 

5.3.3.8 – AVALIAÇÃO GLOBAL 
       
Globalmente, numa visão de conjunto dos exames efectuados em 2006/07 nas Unidades 
Curriculares do 1º ano de todas as Licenciaturas, podemos dizer que: 
 

• O segmento dos Alunos 23+ corresponde a 52% do total de avaliações e atingiu a 
taxa de sucesso global de 50%, inferior à taxa de sucesso global atingida pelos 
Alunos com 12º ano (68%).  

• Esta população, adulta, é maioritáriamente distribuída na faixa etária dos 25-44, 
masculina - com excepção da Licenciatura em Psicopedagogia, maioritáriamente 
feminina -  portuguesa e com habilitações académicas predominantes de 12º 
incompleto ou 10º/11º. 

• Nas Licenciaturas em Gestão, Informática de Gestão e Engenharia Informática este 
segmento de Alunos revela as mais altas taxas de insucesso nas Unidades 
Curriculares de raíz lógico-matemática (Matemática I e II, Algoritmía e Programação 
I e II, Cálculo Financeiro, ...). De facto e a título de exemplo refere-se que esta 
população apresenta, na Unidade Curricular de Matemática I, taxas de insucesso 
de 85% na Licenciatura em Engenharia Informática, de 91% na Licenciatura em 
Gestão e de 78% na Licenciatura em Informática de Gestão e que na Unidade 
Curricular de Matemática II apresenta taxas de insucesso de 93% em ambas as 
Licenciaturas (em Engenharia Informática e Informática de Gestão). Igualmente a 
Unidade Curricular de Cálculo Financeiro apresenta uma taxa de insucesso de 88% 
na Licenciatura em Informática de Gestão e de 83% na Licenciatura em Gestão!  

• Esta conclusão está consonante com a muito limitada frequência das tutorias e 
com os resultados da autoavaliação de necessidades de apoio (Sub-cap. 5.2.3), 
referindo que mais de 80% dos alunos pré-inscritos nas tutorias consideravam 
necessitar de apoio em Raciocínio Matemático e Métodos de Estudo. 

• No entanto há que relevar a diferença na situação da Licenciatura em 
Psicopedagogia: os resultados em Análise de Dados em Ciências Sociais I e II são 
manifestamente mais satisfatórios, atingindo o segmento dos Alunos 23+, no final 
do 2º semestre, taxas de sucesso  respectivamente de 59% e 62%. Aliás, no final 
do 1º semestre, em Análise de Dados em Ciências Sociais I só tinha sido atingida 
uma taxa de sucesso de 47% neste segmento de alunos, mas a acção reforçadora 
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das aprendizagens noutras Unidades Curriculares evidencia-se, com melhorias no 
computo global, nos resultados dos exames de 2ª época (Ventura, T. 2007b).  

• A hipótese da dimensão da turma influenciar significativa e negativamente os 
resultados dos Alunos 23+ não foi provada. De facto apenas na Licenciatura em 
Arquitectura se verifica uma correlação bastante significativa e negativa entre o 
número de Alunos 23+ aprovados e o número total de alunos (-0,77), enquanto que 
em Direito e Psicopedagogia as correlações são positivas (respectivamente 0,69 e 
0,51) e nas restantes Licenciaturas, nomeadamente naquelas em que há Unidades 
Curriculares comuns com grande número de alunos, não se verifica correlação 
significativa.  

• Tendo em conta que, na Licenciatura em Arquitectura, os resultados dos Alunos 
23+ são bastante positivos e a dimensão das turmas é pequena, aquela correlação 
não é, de facto preocupante (do ponto de vista do sucesso académico entendido no 
sentido estrito de aprovação nos exames) 

 
A síntese dos elementos registados no Quadro  5.3.3.7-13. relativos à análise comparativa de 
factores explicativos da variabilidade de resultados nas Licenciaturas, permite-nos concluir 
que: 

• Nenhum dos factores do perfil de aptidão vocacional explica por si só a 
variabilidade dos resultados em todas as Unidades Curriculares do Plano de 
Estudos de qualquer das Licenciaturas. Este facto apenas ocorre para um número 
muito limitado de Unidades Curriculares, que constituem excepções. 

• O perfil de aptidão vocacional (conjunto de valores observados para todos os 
factores do perfil de aptidões vocacionais) não explica, por si só a variabilidade dos 
resultados em todas as Unidades Curriculares do Plano de Estudos de qualquer 
das Licenciaturas. Este facto apenas ocorre para um número muito limitado de 
Unidades Curriculares, que constituem excepções, para as quais foi possível obter 
um modelo linear, apenas baseado nas aptidões, explicativo de mais de 50% da 
variabilidade dos resultados.  

• Com raras excepções, para todas as Unidades Curriculares de todos os Planos de 
Estudos,  os resultados obtidos pelo Alunos 23+ são consistentes com seu perfil de 
aptidão vocacional e sócio-cultural (coeficiente de correlação múltipla próximo de 
0,5 ou superior), embora o modelo linear consequente possa ser pouco explicativo 
(coeficiente de determinação inferior a 0,5). 

• Para todas as Unidades Curriculares de todos os Planos de Estudos é possível 
determinar modelos lineares fortemente explicativos da variabilidade dos resultados 
incluindo as variáveis de perfil de entrada (aptidão vocacional e sócio-cultural) e as 
notas obtidas nalgumas das Unidades Curriculares do Plano de Estudos, que 
actuam como reforçadoras das aprendizagens.  

 

Segue-se o Quadro  5.3.3.7-13. com uma análise comparativa dos factores explicativos da 
variabilidade de resultados em cada uma das Licenciaturas. 
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Licenciaturas Perfil Vocacional Perfil global de entrada Reforço Contextual   

Arquitectura 

Nenhum dos factores do perfil de aptidão vocacional 
explica por si só a variabilidade dos resultados em 
qualquer das Unidades Curriculares do Plano de 
Estudos.  

O factor E (Concepção Espacial) é, por si só, 
significativo na explicação da variabilidade dos 
resultados em Desenho I e Geometria; os factores N 
(Cálculo Numérico) e F (Fluência Verbal) são, por si 
sós, significativos na explicação da variabilidade dos 
resultados em Desenho I e CAD. Aliás estas três 
Unidades Curriculares do Plano de Estudos são as 
únicas para as quais se obteve um modelo linear, 
apenas baseado nas aptidões, explicativo de cerca de 
60% da variabilidade dos resultados.  

 

No final do ano verificou-se em todas 
as Unidades Curriculares da 
Licenciatura em Arquitectura – com 
excepção de Economia - um coeficiente 
de correlação linear múltipla entre os 
resultados finais dos Alunos 23+ e os 
seus perfis de entrada próximo ou 
superior a 0,70, atingindo 0,85 na 
Unidade Curricular de Desenho I e 0,97 
em CAD. 

O CV é por si só significativamente 
explicativo da variabilidade de 
resultados apenas para uma das 
Unidades Curriculares – Antropometria 
e Ergonomia. 

Para todas as Unidades Curriculares é possível 
determinar modelos lineares fortemente explicativos da 
variabilidade dos resultados incluindo as variáveis de 
perfil e algumas das Unidades Curriculares do Plano de 
Estudos, que actuam como reforçadoras das 
aprendizagens.  

Os coeficientes de determinação calculados por search 
para diversos modelos lineares explicativos dos 
resultados são, para todas as Unidades Curriculares, 
superiores aos 0,65, atingindo-se, com um mínimo de 
variáveis, valores próximos ou acima dos 0,85 
enquanto que, para os melhores modelos integrando 
grande nº de variáveis, se atingem valores próximos de 
1,00. 

Cinema, TV e 
Cinema 
Publicitário 

Com excepção das Unidades Curriculares de Literacia 
do Audiovisual e Montagem I, nenhum dos factores do 
perfil de aptidão vocacional explica por si só a 
variabilidade dos resultados em qualquer das restantes 
Unidades Curriculares do Plano de Estudos. 

As Unidades Curriculares de Escrita de Guião I, 
Literacia do Audiovisual, Jornalismo Audiovisual e 
Montagem I admitem modelos lineares explicativos da 
variabilidade dos resultados apenas com base no perfil 
de aptidões vocacionais. 

Para todas as Unidades Curriculares se 
atinge um valor do coeficiente de 
correlação múltipla, entre os resultados 
dos Alunos 23+ e os seus perfis de 
entrada superior aos 0,75. 

Esta correlação justifica os muito bons 
resultados obtidos pelos alunos, dado 
ser elevado o seu perfil de aptidões 
vocacionais, incluído no perfil de 
entrada. 

 

Há total consistência entre o perfil de aptidão 
vocacional e sócio-cultural dos alunos e seus 
resultados em, pelo menos, duas outras das Unidades 
Curriculares do Plano de Estudos.  

Os coeficientes de determinação calculados por search 
para diversos modelos lineares explicativos dos 
resultados são, para todas as Unidades Curriculares, 
iguais ou superiores aos 0,80, atingindo-se em geral, 
com um mínimo de variáveis, valores próximos ou 
acima dos 0,85 enquanto que, para os melhores 
modelos, integrando grande nº de variáveis, se atingem 
valores muito próximos de 1,oo.  
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Licenciaturas Perfil Vocacional Perfil global de entrada Reforço Contextual   

Direito 

Para todas as Unidades Curriculares se atinge um 
coeficiente de correlação múltipla entre os resultados 
finais dos Alunos 23+ e os seus perfis de aptidão 
vocacional inferior a 0,5.  Com excepção da Unidade 
Curricular de Direito Constitucional, nenhum dos 
factores do perfil de aptidão vocacional explica por si só 
a variabilidade dos resultados em qualquer das 
restantes Unidades Curriculares do Plano de Estudos. 

Os resultados obtidos pelo Alunos 23+ são 
consistentes com seu perfil de aptidão 
vocacional e sócio-cultural (coeficiente de 
correlação múltipla próximo de 0,5 ou 
superior). 

Os coeficientes de determinação calculados 
por search para diversos modelos lineares 
explicativos dos resultados são, para todas as 
Unidades Curriculares, superiores aos 0,50, 
atingindo-se em geral, com um mínimo de 
variáveis, valores próximos ou acima dos 0,70. 
Aliás, para História do Direito e Introdução à 
Economia, o coeficiente de determinação é 
superior a 0,85. 

Engenharia 
Informática 

Gestão 

Informática de 
Gestão 

Os resultados obtidos pelos Alunos 23+ são 
consistentes com os respectivos perfis de aptidão 
vocacional (coeficiente de correlação múltipla igual ou 
superior a 0,5), com as seguintes excepções: Unidades 
Curriculares de Sociologia e Matemática I (em G), 
Sistemas Operativos (em IG e EI), Economia I, 
Matemática I e Estatística (em IG) e Arquitectura de 
Computadores (em EI).  

Com excepção de Matemática I (em G) para 
todas as Unidades Curriculares o valor do 
coeficiente de correlação múltipla entre os 
resultados finais dos Alunos 23+ e os seus 
perfis de entrada (de aptidão vocacional e 
sócio cultural) são iguais ou acima dos 0,5. 

Os coeficientes de determinação calculados 
por search para diversos modelos lineares 
explicativos dos resultados são, para todas as 
Unidades Curriculares, superiores a 0,70, 
atingindo-se em geral, com um mínimo de 
variáveis, valores próximos ou acima dos 0,80. 
O grau de explicabilidade atingido pelos 
modelos propostos é em geral superior a 60%, 
por vezes a 80%.   

Psicopedagogia 

No final do ano verificou-se em quase todas as 
Unidades Curriculares da Licenciatura em 
Psicopedagogia um coeficiente de correlação linear 
múltipla entre os resultados finais dos Alunos 23+ e os 
seus perfis de aptidão vocacional igual ou superior a 
0,5. Apenas História da Pedagogia apresenta uma 
correlação inferior (0,40). 

Para quase todas as Unidades Curriculares 
o valor do coeficiente de correlação múltipla 
entre os resultados finais dos Alunos 23+ e 
os seus perfis de aptidão vocacional e sócio 
cultural é igual ou superior a 0,5. Apenas 
História da Pedagogia apresenta uma 
correlação inferior (0,40). 

Os coeficientes de determinação calculados 
por search para diversos modelos lineares 
explicativos dos resultados são, para todas as 
Unidades Curriculares (com excepção da 
História da Pedagogia), superiores a 0,7, 
atingindo-se em geral, com um mínimo de 
variáveis, valores próximos ou acima dos 0,8.  

 
Quadro  5.3.3.7-13. Análise comparativa de factores explicativos da variabilidade de resultados nas Licenciaturas 
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Quanto à avaliação dos Processos de Leccionação (Progressão e Avaliação) nos restantes 
itens, procedeu-se a avaliação documental, segundo o esquema: 
 
 

1 O Programa da Unidade Curricular identifica os seus objectivos - traduzidos em valores, 
conhecimentos, capacidades e competências - em articulação com os objectivos do Plano de 
Estudos da Licenciatura? 

  

2 O Programa da Unidade Curricular identifica as capacidades a atingir pelos alunos, em 
articulação com as capacidades que os licenciandos deverão adquirir neste ciclo de estudos? 

  

3 O Programa da Unidade Curricular identifica as articulações relevantes com outras Unidades 
Curriculares do Plano de Estudos da Licenciatura? 

  

4 O Programa da Unidade Curricular identifica as metodologias que serão aplicadas na sua 
leccionação? 

  

4.a O Programa da Unidade Curricular identifica formas de atenção à diversidade dos alunos nas 
metodologias de leccionação a aplicar? 

  

5 O Programa da Unidade Curricular identifica as metodologias que serão aplicadas na avaliação 
de capacidades dos alunos? 

  

5.a O Programa da Unidade Curricular identifica formas de atenção à diversidade dos alunos nas 
metodologias de avaliação a aplicar? 

  

6 O Programa da Unidade Curricular identifica os recursos necessários e disponíveis para a sua 
adequada implementação? 

  

6.a O Programa da Unidade Curricular identifica formas de atenção à diversidade na 
disponibilização de recursos? 

  

7 O Programa da Unidade Curricular está devidamente formalizado, indicando nomeadamente a 
inserção no Plano de Estudos, o autor, as responsabilidades pela docência e data de vigência? 

 
 
A escala de avaliação, de 0 a 4, tem a seguinte correspondência 
 

Muito adequada Adequada Pouco 
adequada 

Desadequada Inexistente O registo informativo 
evidencia uma 
situação...  

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
Os resultados da avaliação, por Licenciatura, são apresentados nos quadros seguintes Quadro 
5.3.3.8-1. a Quadro 5.3.3.8-5. 
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Licenciatura em Arquitectura 
 

Unidades Curriculares Formalização Objectivos Capacidades Articulação 
Metodologias de ensino / 

aprendizagem 

Metodologias de 
avaliação de 
capacidades Recursos   

          Adequação Diversidade Adequação Diversidade Adequação Diversidade Médias 

ANTROPOMETRIA E 
ERGONOMIA 4 4 4 0 3 2 3 2 3 3 2,8 

TEORIA E HISTÓRIA DA 
ARQUITECTURA 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3,8 

ECONOMIA 
4 4 4 3 2 0 3 2 3 0 2,5 

ARQUITECTURA 
ANALÍTICA 3 4 1 4 0 0 0 0 2 2 1,6 

GEOMETRIA 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3,6 

DESENHO I 
3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2,6 

CAD 
4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3,3 

SOCIOLOGIA 
3 4 0 0 2 0 3 2 3 2 1,9 

Médias 3,6 4,0 2,8 2,6 2,8 1,9 2,8 2,1 3,1 2,0 2,8 
 

Quadro 5.3.3.8-1. Avaliação dos Programas formalizados das Unidades Curriculares do 1º ano da Licenciatura em Arquitectura 
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 Licenciatura em Cinema, Televisão e Cinema Publicitário 
 

Unidades Curriculares Formalização Objectivos Capacidades Articulação 
Metodologias de ensino / 

aprendizagem 

Metodologias de 
avaliação de 
capacidades Recursos   

          Adequação Diversidade Adequação Diversidade Adequação Diversidade Médias 

INICIAÇÃO À IMAGEM 4 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 

LÍNGUA E CULTURA 
PORTUGUESAS 

4 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 

ESCRITA DE GUIÃO I 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 

ENQUADRAMENTO DO 
AUDIOVISUAL 

4 3 0 2 0 0 0 0 2 0 1,1 

INTRODUÇÂO AO SOM 4 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1,2 

REALIZAÇÃO I 4 3 0 3 3 0 0 0 0 0 1,3 

INICIAÇÃO À 
FOTOGRAFIA 

3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0,9 

LITERACIA DO 
AUDIOVISUAL 

4 3 0 3 3 0 0 0 3 0 1,6 

JORNALISMO 
AUDIOVISUAL 

4 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 

P. PRODUÇÃO I  4 3 2 0 0 0 3 0 3 0 1,5 

MONTAGEM I  4 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 

HISTÓRIA DO CINEMA I 4 2 0 0 0 0 0 0 4 3 1,3 

Médias 3,9 2,3 0,2 0,7 0,5 0,0 0,3 0,0 2,5 0,8 1,1 
 

Quadro 5.3.3.8-2. Avaliação dos Programas formalizados das Unidades Curriculares do 1º ano da Licenciatura em Cinema 
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Licenciatura em Direito 
 

Unidades Curriculares Formalização Objectivos Capacidades Articulação 
Metodologias de ensino / 

aprendizagem 

Metodologias de 
avaliação de 
capacidades Recursos   

          Adequação Diversidade Adequação Diversidade Adequação Diversidade Médias 

HISTÓRIA DO DIREITO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 

DIREITO 
CONSTITUCIONAL 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 

INTRODUÇÃO AO 
DIREITO 3 4 0 3 0 0 0 0 3 0 1,3 

INTRODUÇÃO À 
ECONOMIA 

3 3 0 3 3 0 3 0 3 2 2,0 

Médias 3,0 1,8 0,0 1,5 0,8 0,0 0,8 0,0 1,5 0,5 1,0 
 

Quadro 5.3.3.8-3. Avaliação dos Programas formalizados das Unidades Curriculares do 1º ano da Licenciatura em Direito 
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Licenciaturas em Engenharia, Informática e Gestão 

Unidades Curriculares Formalização Objectivos Capacidades Articulação 
Metodologias de ensino / 

aprendizagem 

Metodologias de 
avaliação de 
capacidades Recursos   

          Adequação Diversidade Adequação Diversidade Adequação Diversidade Médias 

ALGORITMIA E PROG.I 3 3 0 0 0 0 3 3 2 0 1,4 

ECONOMIA I 4 4 4 3 3 0 3 3 3 3 3 

INTRO. INFORMÁTICA 3 4 0 0 2 0 3 0 2 3 1,7 
MATEMÁTICA I 3 4 0 2 2 0 2 0 2 0 1,5 

CIÊNCIAS EMPRESARIAIS 3 3 0 0 2 0 2 0 2 0 1,2 

HISTÓRIA ECO.E SOCIAL 3 3 0 0 0 0 2 0 2 0 1 

CONTABILIDADE GERAL I 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1,1 

SISTEMAS OPERATIVOS 3 4 0 0 0 0 3 0 2 0 1,2 

SISTEMAS DIGITAIS I 3 4 0 0 2 0 3 0 2 0 1,4 

ALGORITMIA E PROG.II 3 3 0 0 0 0 3 3 2 0 1,4 

ECONOMIA II 4 4 4 0 0 0 3 0 3 0 1,8 

MATEMÁTICA II 4 4 0 0 0 0 3 0 3 0 1,4 

CONTABILIDADE GERAL II 4 4 4 0 0 0 0 0 3 0 1,5 

SISTEMAS DIGITAIS II 4 4 3 0 0 0 3 3 3 0 2 

ESTATÍSTICA 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1,1 

ARQUITECTURA DE COMP. 4 4 0 0 0 0 3 3 3 0 1,7 

CÁLCULO FINANCEIRO 3 4 4 0 0 0 0 0 3 0 1,4 

SOCIOLOGIA 4 4 4 0 3 3 3 3 3 3 3 

DIREITO I 4 4 4 0 0 0 0 0 3 0 1,5 

Médias 3,5 3,7 1,4 0,3 0,7 0,2 2,1 0,9 2,6 0,6 1,6 
 

Quadro 5.3.3.8-4. Avaliação dos Programas formalizados das Unidades Curriculares do 1º ano das Licenciaturas em Informática e Gestão 
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Licenciatura em Psicopedagogia 

Unidades Curriculares Formalização Objectivos Capacidades Articulação 
Metodologias de ensino / 

aprendizagem 

Metodologias de 
avaliação de 
capacidades Recursos   

          Adequação Diversidade Adequação Diversidade Adequação Diversidade Médias 

HISTÓRIA DA PEDAGOGIA  4 2 0 1 2 0 2 0 3 1 1,5 

PSICOLOGIA DO 
DESENVOLVIMENTO I  

4 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3,2 

ANÁLISE DE DADOS EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS I  

4 3 4 4 4 2 4 2 4 3 3,4 

NEUROPSICOLOGIA E 
NEUROCIÊNCIAS  

4 3 3 3 4 2 3 0 3 1 2,6 

ANTROPOLOGIA INTEGRAL  4 4 4 4 2 2 4 2 3 2 3,1 

PEDAGOGIA 
CONTEMPORÂNEA  

4 3 2,8 3 3 1,6 3,4 1,2 3,4 2,2 2,8 

PSICOLOGIA DO 
DESENVOLVIMENTO II  

4 3 3 1 3 2 3 3 3 1 2,6 

ANÁLISE DE DADOS EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS II  

4 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3,2 

BIOPSICOLOGIA DA 
APRENDIZAGEM  

4 3 4 4 4 2 4 2 4 3 3,4 

INTRODUÇÃO Á 
PSICOPEDAGOGIA I 

4 3 3 3 4 2 3 0 3 1 2,6 

Médias 4,0 3,0 3,0 2,9 3,2 1,8 3,4 1,4 3,4 2,2 2,8 
 

Quadro 5.3.3.8-5. Avaliação dos Programas formalizados das Unidades Curriculares do 1º ano da Licenciatura em Psicopedagogia 
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Quanto à Licenciatura em Arquitectura – cujo Plano de Estudos ainda seguia o modelo pré-
Bolonha em 2006/07 - poderemos afirmar que a formalização dos programas, nomeadamente no 
que se refere aos objectivos das Unidades Curriculares, à sua articulação com outras no plano 
de estudos e às capacidades a adquirir / desenvolver pelos alunos está, em geral, 
adequadamente explicitada. As Unidades Curriculares de Arquitectura Analítica e de Sociologia 
têm documentação deficiente. Globalmente as maiores debilidades encontram-se na explicitação 
de metodologias de ensino /aprendizagem e de avaliação, em particular na atenção à 
diversidade e no fraco investimento na diversificação de recursos de apoio ao aluno. A 
Licenciatura atingiu globalmente a classificação de 2,8.  
 
Quanto à Licenciatura em Cinema, Televisão e Cinema Publicitário – cujo Plano de Estudos 
ainda seguia o modelo pré-Bolonha em 2006/07 e se encontrava em profunda reformulação -  
poderemos afirmar que a formalização dos programas no que se refere aos objectivos das 
Unidades Curriculares, temáticas a abordar e recursos documentais está, em geral, 
adequadamente feita. Há grande debilidade na explicitação da articulação entre Unidades 
Curriculares, no plano de estudos, das capacidades a adquirir / desenvolver pelos alunos, na 
explicitação de metodologias de ensino /aprendizagem e de avaliação e de atenção à 
diversidade. Há igualmente fraco investimento na diversificação de recursos de apoio ao aluno. A 
Licenciatura atingiu globalmente a classificação 1, manifestamente muito baixa. 
 
Quanto à Licenciatura em Direito, poderemos afirmar que a formalização dos programas no que 
se refere às temáticas a abordar está, em geral, adequadamente feita, embora não usando o 
template actualizado (o que indicia eventual desactualização do programa). Há grande debilidade 
na explicitação da articulação entre Unidades Curriculares, no plano de estudos, dos objectivos e 
das capacidades a adquirir / desenvolver pelos alunos, na explicitação de metodologias de 
ensino /aprendizagem e de avaliação e na atenção à diversidade. Há igualmente fraco 
investimento na diversificação de recursos de apoio ao aluno. A Licenciatura atingiu globalmente 
a classificação 1. 
 
Há que ter em conta que as Licenciaturas acima referenciadas preparavam, no ano de 2006/07, 
a apresentação de profunda reformulação para registo da adequação a Bolonha, discutindo com 
alunos e professores os novos programas, pelo que poderá ser esta a justificação da desatenção 
à formalização observada, com um menor cuidado com programas considerados de transição. 
 
Quanto às Licenciaturas em Engenharia, Informática e Gestão – no seu primeiro ano de 
adequação ao modelo de Bolonha - poderemos afirmar que a formalização dos programas no 
que se refere aos objectivos das Unidades Curriculares e temáticas a abordar está, em geral, 
adequadamente feita. Há grande debilidade na explicitação da articulação entre Unidades 
Curriculares, das capacidades a adquirir / desenvolver pelos alunos, na explicitação de 
metodologias de ensino /aprendizagem e de atenção à diversidade. Há desadequado 
investimento na diversificação de recursos de apoio ao aluno. As metodologias de avaliação 
estão desigualmente formalizadas. Globalmente as Licenciaturas atingiram a classificação 1,6: 
uma classificação bastante deficiente. 
 
Já no que se refere à Licenciatura em Psicopedagogia – também no seu primeiro ano segundo o 
modelo de Bolonha - nota-se uma maior atenção à formalização dos Programas - com os  
objectivos das Unidades Curriculares e temáticas a abordar - que está, em geral, 
adequadamente feita. Há adequada explicitação da articulação entre Unidades Curriculares, no 
plano de estudos, das capacidades a adquirir / desenvolver pelos alunos, na explicitação de 
metodologias de ensino /aprendizagem. O ponto mais fraco é a incipiente formalização dos 
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aspectos de atenção à diversidade. Há também desadequado investimento na diversificação de 
recursos de apoio ao aluno. A Licenciatura atingiu 2,8 de avaliação global (3 se não for tida em 
conta a Unidade Curricular de História da Pedagogia, cuja avaliação de processos se afasta das 
restantes e cuja avaliação de resultados também apresenta anomalias).  
 
Note-se, no entanto que a avaliação global deste processo foi feita através da apreciação dos 
documentos escritos entregues pelos professores, não tendo sido aplicada a recolha directa de 
opiniões e testemunhos dos professores e dos alunos.  
 
Assim é possível que a inexistência de referências às capacidades a adquirir / desenvolver pelos 
alunos, ou de explicitação de metodologias de ensino /aprendizagem e de avaliação a aplicar se 
deva a descuido ou desvalorização do cumprimento das normas de formalização, por parte dos 
docentes e não ao desconhecimento ou desvalorização da sua importância didáctica... 
 
Este aspecto – da determinação do desvio entre a prática didáctica e a formalização dos critérios 
que a ela presidem e suas causas – deverá ser investigada em fase subsequente da 
investigação. 
 
Note-se que, durante as tutorias, se registaram várias preocupações dos alunos das diversas 
licenciaturas, consonantes com a avaliação formal feita acima, nomeadamente: 
 

o Sistemas de avaliação, em algumas das Unidades Curriculares, definidos ao longo do 
semestre (e não no início do semestre), dificultando uma adequada planificação do 
esforço global do aluno; 

o Pouco cuidada explicitação, em algumas das Unidades Curriculares, dos critérios de 
avaliação de trabalhos e dos diferentes graus de exigência expectável;  

o Deficiente disponibilização, em algumas das Unidades Curriculares, de recursos e 
materiais de apoio. 

 
Comparando os resultados obtidos pelos alunos, no 1º semestre e no final do ano, em cada 
Unidade Curricular com as médias apuradas na apreciação do grau de formalização no processo 
de progressão e avaliação verifica-se que: 
 

o Na Licenciatura em Arquitectura, em que globalmente se atingiu o nível Adequado de 
formalização programática (3) houve correlação positiva entre os resultados obtidos pelos 
alunos com mais de 23 anos (cerca de 1/3 do total de alunos da Licenciatura), no 1º 
semestre e o grau de atenção à diversidade exibido, sendo ainda mais forte a correlação 
face aos desvios entre os resultados destes alunos e os resultados dos alunos que 
entraram pela via do 12º ano. Este segundo efeito correlacional dissipou-se no final do 
ano lectivo (Cf. Secção II Quadro 5.3.3.8-6. e Quadro 5.3.3.8-7) mas manteve-se o 
primeiro, isto é, quanto maior a atenção à diversidade melhores foram os resultados dos 
Alunos 23+ e melhores foram os resultados finais das turmas nesta Licenciatura. 
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  % Aprovações  

Unidades Curriculares da Licenciatura 
em Arquitectura – situação no 1º 
semestre  
  

Médias 
Média 
DIV Total 

Mais 
23 

12º 
ano 

Desvio 
M23 / 12º 

ANTROPOMETRIA E ERGONOMIA 2,8 2,3 61 75 55 20 

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITECTURA 3,8 3,3 65 71 59 12 

ECONOMIA 2,5 0,7 26 13 30 -17 

ARQUITECTURA ANALÍTICA 1,6 0,7 87 87 87 0 

GEOMETRIA 3,6 3,3 79 87 72 15 

DESENHO I 2,6 2,0 87 87 87 0 

Médias 3,0 1,8     
 CORREL Média -0,1 0,1 -0,2 0,4 

 CORREL Média DIV 0,3 0,5 0,1 0,7 
 

Quadro 5.3.3.8-6. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos, no final do 1º 
semestre, na Licenciatura em Arquitectura  

 
 
 

         
    % Aprovações   

Unidades Curriculares da Licenciatura 
em Arquitectura - final do 1º ano 
  

Médias Média DIV Total 

Mais 
23 12º ano 

Desvio 
M23 / 12º 

ANTROPOMETRIA E ERGONOMIA 2,8 2,3 88 93 85 8 

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITECTURA 3,8 3,3 66 80 55 25 

ECONOMIA 2,5 0,7 34 13 44 -30 

ARQUITECTURA ANALÍTICA 1,6 0,7 77 86 71 15 

GEOMETRIA 3,6 3,3 76 87 68 18 

DESENHO I 2,6 2,0 84 93 76 17 

CAD 3,3 2,3 86 100 76 24 

SOCIOLOGIA 1,9 1,3 54 86 36 50 

Médias 2,8 2,0 69 79 62 17 

 CORREL Média 0,2 0,1 0,2 0,0 

 CORREL Média DIV 0,5 0,5 0,3 0,3 
 

Quadro 5.3.3.8-7. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos, no final do 1º ano, 
na Licenciatura em Arquitectura  
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Quanto à Licenciatura em Cinema, Televisão e Cinema Publicitário temos:  
 

      

  % Aprovações  Unidades Curriculares da Licenciatura em 
Cinema – situação no 1º semestre 
  Médias 

Média 
DIV Total 

Mais 
23 12º ano 

Desvio 
M23 / 12º 

INICIAÇÃO À IMAGEM 1,0 0,0 70 58 74 -16 

LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESAS 1,0 0,0 66 58 69 -11 

ESCRITA DE GUIÃO I 0,4 0,0 64 58 66 -8 

ENQUADRAMENTO DO AUDIOVISUAL 1,1 0,0 66 67 66 1 

INTRODUÇÂO AO SOM 1,2 0,7 70 60 73 -13 

REALIZAÇÃO I 1,3 0,0 83 70 87 -17 

Médias 1,0 0,1     
 CORREL Média 0,7 0,6 0,6 -0,3 

 CORREL Média DIV 0,0 -0,2 0,0 -0,2 
 

Quadro 5.3.3.8-8. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos, no final do 1º 
semestre, na Licenciatura em Cinema  

 
 
 

      

  % Aprovações  
Desvio 

Unidades Curriculares da 
Licenciatura em Cinema, 
Televisão e Cinema Publicitário - 
situação no final do 1º ano  
  Médias Média DIV Total Mais 23 12º ano M23 / 12º 

INICIAÇÃO À IMAGEM 1 0,0 89 78 93 -15 

LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESAS 1 0,0 78 70 80 -10 

ESCRITA DE GUIÃO I 0,4 0,0 79 78 79 -2 

ENQUADRAMENTO DO AUDIOVISUAL 1,1 0,0 66 67 66 1 

INTRODUÇÂO AO SOM 1,2 0,7 75 60 80 -20 

REALIZAÇÃO I 1,3 0,0 87 78 90 -12 

INICIAÇÃO À FOTOGRAFIA 0,9 0,0 66 63 67 -4 

LITERACIA DO AUDIOVISUAL 1,6 0,0 74 88 70 17 

JORNALISMO AUDIOVISUAL 1 0,7 80 88 78 10 

P. PRODUÇÃO I  1,5 0,0 74 75 74 1 

MONTAGEM I  1 0,7 66 75 63 12 

HISTÓRIA DO CINEMA I 1,3 1,0 83 75 85 -10 

Médias 1,1 0,3 76 74 77 -3 

 CORREL Média 0,0 0,2 0,0 0,1 

 CORREL Média DIV 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Quadro 5.3.3.8-9. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos, no final do 1º ano, 
na Licenciatura em Cinema  
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o Nesta Licenciatura, que globalmente atingiu um grau de formalização programática 
Desadequado (1) verificou-se ainda uma correlação positiva entre os resultados obtidos 
pelos alunos, no 1º semestre e as médias atingidas quanto à formalização programática. 
Este efeito correlacional dissipou-se no final do ano lectivo (Cf. Secção II Quadro 5.3.3.8-
8. e Quadro 5.3.3.8-9).  

o Quanto aos alunos que entraram pela via dos 23+ (cerca de 1/3 do total de alunos da 
Licenciatura) sendo muito limitado o registo de atenção à diversidade, não é significativa 
a análise com ela relacionada. 

 
Quanto à Licenciatura em Direito temos, no final do semestre:  
 

    

    % Aprovações   
Desvio 

Unidades Curriculares da 
Licenciatura em Direito – 
situação no 1º semestre 
  Médias Média DIV Total Mais 23 12º ano M23-12º 

DIREITO CONSTITUCIONAL 0,3 0 51 69 79 -9 

HISTÓRIA DO DIREITO 0,3 0 51 50 52 -2 

INTRODUÇÃO AO DIREITO 1,3 0 52 48 58 -11 

INTRODUÇÃO À ECONOMIA 2 0,7 43 48 37 10 

Médias 1 0,2 50 50 60 0 

 CORREL Média -0,8 -0,6 -0,7 0.6 

 CORREL Média DIV -1,0 -0,4 -0,7 0,9 
 

Quadro 5.3.3.8-10. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos, no final do 1º 
semestre, na Licenciatura em Direito  

 

    
  % Aprovações  

Desvio 

Unidades Curriculares da 
Licenciatura em Direito - 
situação no final do 1º ano 
  Médias Média DIV Total Mais 23 12º ano M23-12º 

DIREITO CONSTITUCIONAL 0,3 0 72 69 79 -9 

HISTÓRIA DO DIREITO 0,3 0 51 50 52 -2 

INTRODUÇÃO AO DIREITO 1,3 0 52 48 58 -11 

INTRODUÇÃO À ECONOMIA 2 0,7 43 48 37 10 

Médias 1,0 0,2 55 55 55 0 

 CORREL Média -0,7 -0,6 -0,7 0,6 

 CORREL Média DIV -0,6 -0,4 -0,7 0,9 
 
Quadro 5.3.3.8-11. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos, no final do 1º ano, 

na Licenciatura em Direito 
 
 
 

o Nesta Licenciatura, que globalmente atingiu um grau de formalização programática 
Desadequado verifica-se que há correlação positiva entre os desvios dos resultados 
obtidos pelos alunos 23+ e outros e as médias atingidas quanto à formalização 
programática.  
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o Mas, quanto aos alunos que entraram pela via 23+ (cerca de 3/4 do total de alunos da 
Licenciatura!) não havendo praticamente registo de atenção à diversidade, não é 
significativa a análise com ela relacionada; apenas se pode dizer que a única Unidade 
Curricular que formalizou alguma atenção à diversidade é a que apresenta maior desvio 
(positivo) entre os resultados obtidos por estes alunos e os do segmento de alunos com 
o 12º ano.  

 
 
Quanto às Licenciaturas em Engenharia Informática, Informática de Gestão e Gestão temos:  
 

      

  % Aprovações  

Unidades Curriculares da 
Licenciaturas em 
Engenharia, Informática 
e Gestão – situação no 
1º semestre 
  Médias Média DIV Total Mais 23 12º ano 

Desvio 
M23 / 12º 

ALGORITMIA E 
PROGRAMAÇÃO 2,2 1,0 50 25 69 -44 

ECONOMIA I 2,4 2,0 54 21 75 -54 

INTRODUÇÃO À 
INFORMÁTICA 1,6 1,0 78 72 81 -9 

MATEMÁTICA I 1,4 0,0 33 13 47 -34 

CIÊNCIAS EMPRESARIAIS 1,1 0,0 60 23 77 -54 

HISTÓRIA ECONÓMICA E 
SOCIAL 1,1 0,0 67 47 80 -33 

CONTABILIDADE GERAL I 1,2 0,7 43 15 57 -42 

SISTEMAS OPERATIVOS 1,3 0,0 58 46 67 -21 

SISTEMAS DIGITAIS I 1,5 0,0 45 15 70 -55 

Médias 1,5 0,5     
 CORREL Média 0,0 -0,1 0,1 -0,2 

 CORREL Média DIV 0,2 0,0 0,2 -0,1 
 

Quadro 5.3.3.8-12. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos, no 1º semestre, 
nas Licenciaturas em Informática e Gestão  

 
Nestas Licenciaturas, que globalmente atingiram um grau de formalização programática Pouco 
Adequado (2) verifica-se que não há correlação entre os resultados obtidos pelos alunos, no 1º 
semestre, e as médias atingidas na avaliação da formalização programática.  
 
Quanto aos alunos que entraram pela via 23+ (cerca de 2/3 do total de alunos das 
Licenciaturas!) não havendo praticamente registo de atenção à diversidade, não é significativa 
a análise com ela relacionada. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 251/294 
  

 
 

         

    % Aprovações   
Desvio 

Unidades Curriculares 
da Licenciaturas em 
Engenharia, Informática 
e Gestão – situação no 
1º ano 
 
  Médias Média DIV Total Mais 23 12º ano M23 / 12º 

ALGORITMIA E PROG.I 1,4 1,0 32 31 35 -3 
ECONOMIA I 3 2,0 60 27 88 -61 
INTRO. INFORMÁTICA 1,7 1,0 83 75 92 -16 
MATEMÁTICA I 1,5 0,0 29 13 48 -34 
CIÊNCIAS EMPRESARIAIS 1,2 0,0 68 34 91 -57 
HISTÓRIA ECO.E SOCIAL 1 0,0 75 51 91 -40 
CONTABILIDADE GERAL I 1,1 0,7 56 32 78 -46 
SISTEMAS OPERATIVOS 1,2 0,0 62 51 87 -36 
SISTEMAS DIGITAIS I 1,4 0,0 47 44 53 -9 
ALGORITMIA E PROG.II 1,4 1,0 24 20 30 -9 
ECONOMIA II 1,8 0,0 31 32 29 4 
MATEMÁTICA II 1,4 0,0 13 7 24 -17 
CONTABILIDADE GERAL II 1,5 0,0 22 15 31 -16 
SISTEMAS DIGITAIS II 2 1,0 33 46 15 31 
ESTATÍSTICA 1,1 0,0 43 41 45 -4 
ARQUITECTURA DE COMP. 1,7 1,0 72 66 79 -14 
CÁLCULO FINANCEIRO 1,4 0,0 16 9 22 -13 
SOCIOLOGIA 3 3,0 49 51 45 6 
DIREITO I 1,5 0,0 53 53 55 -2 
Médias 1,6 0,6     
 CORREL Média 0,0 0,1 0,0 0,1 
 CORREL Média DIV 0,2 0,3 0,1 0,1 

 
Quadro 5.3.3.8-13. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos, no final do 1º ano, 

nas Licenciaturas em Informática e Gestão  
 
 
No final do ano a situação mantém-se: nestas Licenciaturas, que globalmente atingiram um 
grau de formalização programática Pouco Adequado (2) verifica-se que não há correlação 
entre os resultados obtidos pelos alunos e as médias atingidas na avaliação da formalização 
programática.  
 
Quanto aos alunos que entraram pela via 23+ (cerca de 2/3 do total de alunos das 
Licenciaturas!) não havendo praticamente registo de atenção à diversidade, não é significativa 
a análise com ela relacionada. 
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Quanto à Licenciatura em Psicopedagogia temos:  
 
 

      

  % Aprovações  

Unidades Curriculares da 
Licenciatura em 
Psicopedagogia – situação no 
1º semestre 
  Médias Média DIV Total Mais 23 12º ano 

Desvio 
M23 / 12º 

HISTÓRIA DA PEDAGOGIA 1,5 0,3 80 73 88 -15 

PSICOLOGIA DO 
DESENVOLVIMENTO I  3,2 2,7 54 50 60 -10 

ANÁLISE DE DADOS EM CIÊNCIAS 
SOCIAIS I  3,4 2,3 47 47 47 0 

NEUROPSICOLOGIA E 
NEUROCIÊNCIAS  2,6 1,0 63 58 70 -12 

ANTROPOLOGIA INTEGRAL  3,1 2,0 70 58 85 -27 

Médias 2,8 1,7     
 CORREL Média -0,8 -1,0 -0,7 0,2 

 CORREL Média DIV -0,8 -0,9 -0,7 0,2 
 

Quadro 5.3.3.8-14. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos, no final do 1º 
semestre, na Licenciatura em Psicopedagogia  

 
      
  % Aprovações  

Desvio 

Unidades Curriculares da 
Licenciatura em 
Psicopedagogia- situação 
no final do 1º ano 
  Médias Média DIV Total Mais 23 12º ano M23 / 12º 

HISTÓRIA DA PEDAGOGIA  1,5 0,3 90 82 100 -18 
PSICOLOGIA DO 
DESENVOLVIMENTO I  3,2 2,7 61 54 76 -22 
ANÁLISE DE DADOS EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS I  3,4 2,3 69 59 84 -25 
NEUROPSICOLOGIA E 
NEUROCIÊNCIAS  2,6 1 77 70 94 -23 

ANTROPOLOGIA INTEGRAL  3,1 2 82 71 97 -25 
PEDAGOGIA 
CONTEMPORÂNEA  2,8 1,7 72 65 92 -27 
PSICOLOGIA DO 
DESENVOLVIMENTO II  2,6 2 47 44 54 -10 
ANÁLISE DE DADOS EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS II  3,2 2,7 73 62 94 -33 
BIOPSICOLOGIA DA 
APRENDIZAGEM  3,4 2,3 77 74 90 -16 
INTRODUÇÃO Á 
PSICOPEDAGOGIA I 2,6 1 83 76 100 -24 

Médias 2,8 1,8 74 66 90 -22 

 CORREL Média -0,3 -0,4 -0,2 -0,3 

 CORREL Média DIV -0,6 -0,6 -0,4 -0,2 

 
Quadro 5.3.3.8-15. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos, no final do 1º ano, 

na Licenciatura em Psicopedagogia  
 
Nesta Licenciatura, que globalmente atingiu um grau de formalização programática Adequado 
e também um grau de atenção à diversidade próximo do Adequado, verifica-se que, 
surpreendentemente, há correlação fortemente negativa entre os resultados obtidos pelos 
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Alunos 23+, quer no final do 1º semestre quer no final do ano, e as médias atingidas quanto à 
atenção à diversidade.  
 
Possíveis justificações (cuja validade será investigada numa próxima fase: 
 

o Alguns professores dão pouca atenção à formalização dos programas (escrevendo, por 
exemplo "a avaliação é feita segundo os regulamentos de avaliação da UML" para não 
terem que escrever mais), porque não consideram que tal formalização seja importante, 
nomeadamente como guia para os alunos e para o corpo docente... 

o Alguns professores mudaram de estratégia durante o semestre, sem o ter registado no 
programa (deram novos trabalhos, por exemplo, para remediar os resultados, mas no 
programa só constava o exame ou a menção "avaliação contínua" sem explicitar como 
se fazia)... 

o Alguns professores não fazem uma programação adequada da sua Unidade Curricular, 
vão dando as aulas seguindo a sua intuição (que até se pode revelar eficaz, se forem 
experientes)... 

o Alguns professores menos formais são menos exigentes... 
 
Por outro lado, sendo o número de alunos que entraram pela via 23+ ligeiramente acima dos 
50% do total de alunos da Licenciatura e tendo-se atingido um grau de 1,8 no registo de 
atenção à diversidade, os resultados desta análise de correlação induzem também a 
necessidade de investigação do que se passa na realidade: desvio entre o registo e a prática 
docente ou orientação diversa, na atenção e no apoio ao aluno, perante a diversidade?  
 
Em síntese, para todo o processo:   
 

      
  % Aprovações  

Desvio 

Licenciaturas - situação global no 
final do 1º ano 

Médias Média DIV Total Mais 23 12º ano M23 / 12º 

Arquitectura 2,8 2,0 69 79 69 10 
Cinema, TV e Cinema Publicitário 3,9 2,3 76 74 76 -2 
Direito 1,0 0,2 55 55 55 0 
Engenharia Informática 1,5 0,5 45 43 45 -2 
Gestão 1,7 0,6 53 35 53 -17 
Informática de Gestão 1,6 0,5 34 29 34 -5 
Psicopedagogia 2,8 1,8 74 66 74 -8 
 CORREL Média 0,8 0,7 0,8 0,2 

 CORREL Média DIV 0,9 0,8 0,9 0,3 
 

Quadro 5.3.3.8-16. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos, no final do 1º ano, 
para todas as Licenciaturas  

 
Verifica-se que: 
 

o  O segmento dos Alunos 23+ corresponde a 52% do total de avaliações e atingiu a 
taxa de sucesso global de 50%, inferior à taxa de sucesso global atingida pelos Alunos 
com 12º ano (68%).  
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o Avaliada a potencial relação entre o grau de formalização programática e os resultados 
globais obtidos no conjunto de Unidades Curriculares do 1º ano de todas as 
Licenciaturas, como também o grau de atenção à diversidade, verificou-se uma forte 
correlação entre os resultados dos alunos (quer o segmento dos 23+ quer o dos que 
entraram pela via do 12º ano) e o grau de formalização e de atenção à diversidade 
exibidos (Cf. Secção II Quadro 5.3.3.8-16.), isto é, quanto maior o grau de formalização e 
maior a atenção à diversidade exibidos melhores foram os resultados finais das turmas 
no conjunto das  Licenciaturas. 

 
Globalmente: 
 
 

Projecto 23+ - Processo: Progressão e Avaliação Responsável Coordenadores 

 Muito Adequada Adequada Pouco Adequada Desadequada Inexistente 
Definição 4     
Formalização 4     
Participação 4     
Divulgação   2   
Aplicação   2   
Resultados  3    
      
Objecto de 
Negócio  3    

Integração   2   
Estratégia 4     
Média 3,1 

 
Quadro 5.3.3.8-18. Avaliação do Processo de Progressão e Avaliação 

 
  
Esta avaliação é consonante com os resultados da avaliação qualitativa feita em Fórum (Cf. 
Secção III - Anexo VII). 
 
O Fórum esteve aberto durante um ano. Foi divulgado através da Internet e nas últimas aulas 
do 1º semestre de todas as Licenciaturas, bem como no Conselho Pedagógico. Registou 216 
participações de alunos, sendo 44% sobre a flexibilização do Processo de Progressão e 
Avaliação. 
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Descrição Documentos 

Codificados 

    Nº % 

(1 4)                   
/Forumdiv/Flexprog Flexibilizar a Progressão e a Avaliação 94  

(1 4 6) 
/Forumdiv/Flexprog/Atencdiv 

Flexibilidade e Atenção à diversidade, 
investigar mão-na-terra, aproveitar a nossa 
experiência, dar espaço e tempo ao aluno, 
procurar novas respostas para novos 
problemas 

10 11% 

(1 4 15)                
/Forumdiv/Flexprog/Avalglobal 

O Apoio dos professores e a escolha das 
temáticas é muito importante. 17 18% 

(1 4 14)                
/Forumdiv/Flexprog/Avaliação 
contínua 

A Avaliação contínua e a autoavaliação é 
benéfica para a aprendizagem 15 16% 

(1 4 14 3)              
/Forumdiv/Flexprog/Avalcontínu
a/Aval1ºsem 

Avalia positivamente o 1º semestre 6 6% 

(1 4 14 3 1)            
/Forumdiv/Flexprog/Avaliacontín
ua/Aval1ºsem/ADados 

Avalia positivamente 5 5% 

(1 4 14 3 1 1)          
/Forumdiv/Flexprog/Avaliacontín
ua/Aval1ºsem/Biopsicologia 

Avalia positivamente 1 1% 

(1 4 14 3 3) 
/Forumdiv/Flexprog/Avaliacontín
ua/Aval1ºsem/Antropologia 

Avalia positivamente 4 4% 

(1 4 14 3 4)            
/Forumdiv/Flexprog/Avaliacontín
ua/Aval1ºsem/Neurociências 

Avaliação crítica 3 3% 

(1 4 14 3 2)            
/Forumdiv/Flexprog/Avaliacontín
ua/Aval1ºsem/Psico Desenv. 

Avaliação crítica 6 6% 

(1 4 14 1)              
/Forumdiv/Flexprog/Avaliação 
contínua/Avaliaçãoptrabalhos 

É importante dar tempo aos trabalhadores 
estudantes 6 6% 

(1 4 14 2)  
/Forumdiv/Flexprog/Avaliação 
contínua/Dispensaexamesfin 

Dispensa de exames finais devia exstir 2 2% 

 
Quadro 5.3.3.8-19a. Avaliação Qualitativa do Processo de Progressão e Avaliação 
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Descrição Documentos 

Codificados 

    Nº % 

(1 4 14 4)              
/Forumdiv/Flexprog/Avaliação 
contínua/Exames por módulos 

Os exames devem ser espaçados ou com 
dispensa 1 1% 

(1 4 14 5)              
/Forumdiv/Flexprog/Avaliação 
contínua/Trabalho em grupo 

O trabalho em grupo é difícil: problemas na 
gestão do tempo e das responsabilidades 1 1% 

(1 4 13)                
/Forumdiv/Flexprog/Competit 

Competitividade. Competências num espaço 
competitivo. 4 4% 

(1 4 1)                 
/Forumdiv/Flexprog/Dinamiz 

São importantes aulas mais dinâmicas e 
motivadoras 3 3% 

(1 4 7)                 
/Forumdiv/Flexprog/Exigir 

Exigência de maior rigor e de maior 
aprofundamento 15 16% 

(1 4 4)                 
/Forumdiv/Flexprog/Gesttempo 

A Gestão do tempo é difícil. É preciso 
aprender a geri-lo. 8 9% 

(1 4 8)                 
/Forumdiv/Flexprog/Metodol 

Metodologias de ensino participativo e 
orientado para o aluno. Capacidade de síntese 
e abertura. Flexibilidade sem perda de rigor. 

11 12% 

(1 4 16                
/Forumdiv/Flexprog/AdqFlex 

A diversidade de estilos e métodos de ensino 
torna os alunos mais fexíveis 22 23% 

(1 4 12)                
/Forumdiv/Flexprog/Mobilidade 

Bolonha facilita a Mobilidade no espaço 
europeu, no país. 4 4% 

(1 4 11)                
/Forumdiv/Flexprog/Mudabol 

A mudança de programas e métodos trouxe 
melhoria do ensino 4 4% 

(1 4 2)                 
/Forumdiv/Flexprog/Particip 

É importante o incentivo à participação dos 
alunos nas aulas 4 4% 

(1 4 3)                 
/Forumdiv/Flexprog/Participaval 

É importante a participação dos Alunos na 
Avaliação. Este fórum é importante. 1 1% 

(1 4 9)                 
/Forumdiv/Flexprog/Pesquisa 

É importante o incentivo à pesquisa e o 
desenvolvimento do pensamento crítico 8 9% 

(1 4 10)                
/Forumdiv/Flexprog/Prosseguir 

Uma licenciatura já não basta. Há que 
prosseguir os estudos. 5 5% 

(1 4 5)                 
/Forumdiv/Flexprog/Trab 

O trabalho árduo é exigido segundo Bolonha, 
com novos métodos de estudo. 3 3% 

 
Quadro 5.3.3.8-19b. Avaliação Qualitativa do Processo de Progressão e Avaliação 
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Como se verifica a maioria dos participantes expressam uma avaliação crítica mas 
construtivamente positiva sobre este processo dando ênfase à necessidade de que os 
professores ofereçam “metodologias de ensino participativo e orientado para o aluno, 
capacidade de síntese e abertura, flexibilidade sem perda de rigor.” (12% das opiniões 
expressas sobre este tema), e que considerem que “é importante o incentivo à pesquisa e o 
desenvolvimento do pensamento crítico do aluno” (9%), colocar-lhe a “exigência de maior rigor 
e de maior aprofundamento” (16%). Referem ainda que “o apoio dos professores e a escolha 
das temáticas é muito importante nos trabalhos” (18%) e que “a avaliação contínua e a 
autoavaliação são benéficas para a aprendizagem” (16%). Aliás, “flexibilidade e atenção à 
diversidade, promover a investigação mão-na-terra, aproveitar a experiência dos alunos, dar-
lhes espaço e tempo para trabalhar, para procurar novas respostas para novos problemas” 
(11%) são as atitudes apreciadas e a diversidade de estilos e métodos de ensino dos 
professores tornam os alunos mais flexíveis (23%). 

 

5.3.4 Recomendações 
 
As medidas propostas entroncam directamente nas deficiências atrás apontadas sendo de 
exigir que, para todas as Unidades Curriculares, no 1º dia de aulas, sejam explicitados e 
disponibilizados na Internet, no mínimo, a programação completa da Unidade Curricular 
(objectivos / capacidades a adquirir, programa detalhado, articulação com outras Unidades 
Curriculares do plano de estudos da licenciatura, metodologia de leccionação e de avaliação, 
recursos bibliográficos), os materiais de apoio, os roteiros de exercícios ou trabalhos a realizar 
e um exame-tipo. 
 
Os resultados da avaliação contínua (o feedback formativo e, no mínimo, o resultado do exame 
simulado) devem igualmente ser atempadamente publicitados, sob pena de não cumprirem a 
sua função de reajuste das condições de aprendizagem.  
 
Mas mais: parece ser importante um mais aberto debate com os professores sobre a 
importância da formalização programática, como instrumento criador e reforçador de contextos 
que permitam que alunos e professores estabeleçam de forma negociada as condições mais 
propícias ao atingimento dos objectivos e à aquisição das capacidades propostas em cada 
Unidade Curricular e, globalmente, para o Plano de Estudos.  
 
Naturalmente que, sem uma formalização adequada, a articulação inter-Unidades Curriculares 
é apenas acidental, impedindo o cumprimento dos objectivos curriculares globais ao nível da 
Licenciatura.    
 
Finalmente há que reforçar a interligação essencial entre o Programa Aprender Melhor – 
Metodologias Instrumentos e Práticas e a prática docente subsequente, minimizando o insucesso 
nas Unidades Curriculares de raiz lógico-matemática. 
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5.4 Do compromisso de excelência 
 

5.4.1 Descrição 
 
A auto e hetero avaliação sistemática da prática pedagógica é preocupação da Universidade e 
dos seus docentes mas não tem sido realizada de forma extensiva, em cada ano lectivo, para 
todas as Unidades Curriculares de todos os cursos nem quanto à Universidade no seu todo. 
 
Neste ano de 2006/07 avaliaram-se os resultados obtidos nas Unidades Curriculares do 1º ano 
de todas as licenciaturas, considerando-se que a adequação a Bolonha de vários cursos e a 
entrada de alunos com novos perfis, por via do acesso de alunos com “mais de 23 anos”, traz 
uma modificação grande cujos resultados importa acompanhar.  
 
No entanto há que salientar que, tendo a autora participado, ao longo dos últimos 5 anos nas 
reuniões regulares de coordenação da actividade da UML – dirigidas pela Reitoria e em que 
participam todos os Coordenadores de Licenciaturas, os Presidentes e Vice-Presidentes dos 
Orgãos Académicos e os Responsáveis dos Serviços – pode testemunhar que a melhoria 
contínua, numa óptica de qualidade total e excelência docente, foi sempre a preocupação 
predominante, assumida por todos os intervenientes e praticada.  Destas reuniões há 
evidências irregulares na medida em que nem sempre foram feitas actas, embora as decisões 
fossem tomadas de imediato e, de facto, implementadas. Apenas aquelas que dependiam de 
investimentos financeiros a disponibilizar pela DINENSINO foram, nos últimos anos, 
sucessivamente adiadas.  
 
Conforme se referiu acima (Cap. 1.3.1), entre as tarefas desenvolvidas no Observatório 
Académico – em colaboração estreita com a Reitoria e com os Conselhos Científico e 
Pedagógico – incluiu-se a colaboração com a Sisconsult, para aplicação do Método Learn na 
Universidade. Este método proporciona uma abordagem top down, sistémica e integrada, às 
arquitecturas dos processos da organização e permite a definição de objectivos e indicadores 
de médio e curto prazo para controlo do desempenho global e seu desdobramento pelos 
processos de negócio até ao nível de cada posto de trabalho. (…) Constrói-se assim um 
Balanced Scorecard orientado a processos, numa filosofia BPM (Business Process 
Management), integrado com as preocupações de Recursos Humanos - no que respeita a 
responsabilidades, competências, avaliação de desempenho e necessidades de formação - e 
em cumprimento dos referenciais da qualidade e excelência. ( Coelho, 2005b: 152, 153).  
 
Da aplicação do método obtêm-se, em articulação coerente, toda a arquitectura de processos, 
os planos e programas das actividades, priorizados e quantificados, as responsabilidades 
atribuídas  e os manuais de qualidade para certificação, com a capacidade de serem 
permanentemente actualizados através de repertórios de melhoria contínua.  
 
Infelizmente, como acima se referiu, por limitações financeiras este projecto não foi continuado 
para além da 1ª fase – clarificação da estratégia e definição da matriz de objectivos e 
processos prioritários. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 259/294 
  

Espera a autora, no entanto, que venha a ser retomado dada a necessidade imperativa de 
alinhamento estratégico dos processos de segundo nível, da quantificação de objectivos e da 
produção e avaliação dos seus resultados face aos objectivos identificados e aprovados e dos 
instrumentos de controlo e melhoria naturalmente alinhados também.  
  

5.4.2 Normalização 
 
O Processo de Autoavaliação de cada curso de 1º ciclo – Licenciatura - foi dirigido por uma  
Comissão de Avaliação presidida pelo Vice-Reitor. A recolha, sistematização, tratamento e 
disponibilização da informação foi realizada pelo Observatório Académico. A intervenção dos 
Órgãos Académicos nestes processos – Reitoria, Conselho Científico e Conselho Pedagógico 
– bem como dos docentes e alunos é regulada pelos Estatutos da Universidade. 
 
Estes processos estão inseridos no processo global de melhoria contínua da instituição e 
deram, em geral, origem a novos processos, muitos deles temporários, de melhoria, para 
alteração de procedimentos ou recuperação da informação. Para esses processos, ligados à 
organização administrativa (livros de termos, arquivo de processos dos alunos,...) ou à gestão 
de docentes (registo de sumários, compensação de faltas,...), foram designados responsáveis, 
sob a supervisão da Vice-Reitoria. 
 
Na  Secção III - Anexo V apresenta-se o desenho global do processo e a identificação dos 
suportes de registo de evidências que constituem o objecto de negócio associado ao processo. 
 

5.4.3 Avaliação 
 
Sendo o objectivo deste trabalho a avaliação da flexibilidade da resposta da universidade aos 
novos públicos, a síntese de resultados apurados e da detecção de necessidades de melhoria 
e medidas consequentes foram  apresentados processo a processo. 
 
Neste passo importa reflectir sobre a melhoria global a introduzir na Avaliação de Projectos 
deste tipo.  
 
Relembre-se que já se referiu  (Ventura, 2007b) que, ao nível do ensino secundário e 
segundo os dados do PISA (PISA 2003): 
 

o Portugal apresenta dos níveis mais baixos de percentagem de acompanhamento de 
aulas e de professores (5% em Portugal, 61% na média da OCDE).  

o Os responsáveis pelas escolas que preencheram os questionários enfatizam, mais 
fortemente que os seus colegas da  área da OCDE, as expectativas baixas dos 
professores relativamente aos seus alunos, o absentismo dos professores e a 
resistência à mudança como factores com impacte negativo real nas aprendizagens 
dos alunos. 

 
O desenvolvimento de processos de autoavaliação na UML teve sempre como pressuposto 
que há que não confundir autonomia e responsabilidade pedagógica de cada docente com 
trabalho individualizado, sem articulação, sem co-responsabilização e sem avaliação, de outro 
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modo iremos replicar e amplificar no ensino superior as más práticas já identificadas, em 
Portugal, noutros níveis de ensino. 
 
 

 
 
 

   
 
 
A título exemplificativo retoma-se a síntese da informação a partilhar sobre a Licenciatura em 
Gestão: 

 
Quem são os alunos? Será útil para os docentes esta informação de entrada? 

 
 
Nas Unidades Curriculares do 1º ano de Gestão, em 2006/07 houve 1047 inscrições em 
exames, tendo 51% dos Alunos entrado com o 12º ano ano e habilitações específicas de 
acesso e 49% entrado pela via do Dec. Lei 64/2006. 
 

o O segmento de Alunos 23+ de Gestão apresenta à partida um adequado perfil mediano 
de aptidões na medida em que este tem boa aptidão de Concepção Espacial (percentil 
59), e aptidão próxima da média em Fluência Verbal (percentil 48), Compreensão 
Verbal (percentil 45) e Raciocínio Lógico (percentil 45). A baixa aptidão para o Cálculo 
Numérico (percentil 25!) deve ser vista com alguma prudência, podendo de facto 
indiciar dificuldades graves de cálculo e de apreciação quantitativa  mas, na 
interpretação dos resultados do teste, há que ter em conta que, hoje, grande parte dos 
alunos usam computadores ou máquinas de calcular e não foram habituados ao cálculo 
sem apoio tecnológico. O perfil profissional mediano é adequado (percentil 63). 

 
Aliás os perfis medianos dos segmentos de Alunos 23+ de Gestão e de Psicopedagogia são  
globalmente inferiores aos perfis correspondentes para as restantes Licenciaturas da UML. 
 
 

Qual o comportamento, em cada Unidade Curricular, face às restantes da Licenciatura? 
 
Os resultados obtidos pelos alunos nas Unidades Curriculares do 1º ano das Licenciaturas em 
Engenharia Informática, Gestão e Informática de Gestão foram analisados conjuntamente, 
dado o número grande de Unidades Curriculares comuns. Os resultados globais foram: 
 

• Taxa de aprovação global de 53% na Licenciatura em Gestão (próxima da taxa 
atingida na Licenciatura em Direito), superior à de 45% em Engenharia Informática 
e 34% em Informática de Gestão; 

• Na Licenciatura em Gestão atingiu-se uma taxa de aprovação superior a 50% em 6 
das 12 Unidades Curriculares do 1º ano; 

• O segmento dos alunos 23+ registou frequências relativas de aprovação iguais ou 
superiores a esta taxa, embora, em geral, significativamente inferiores às dos 
aprovados entre os alunos repetentes ou oriundos do 12º ano nas Unidades 
Curriculares de Introdução à Informática e História Económica e Social; 

O Processo de auto-avaliação exige 
colaboração empenhada suportada por 
informação partilhada 

• Que informação partilhar? 
 
• Como colaborar? 
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• O segmento dos alunos 23+ registou frequências relativas de aprovação 
manifestamente muito deficientes em Matemática I (9% de aprovados neste 
segmento), Contabilidade Geral II (15%) e Cálculo Financeiro (10%).  

 
Há que ter em conta que, se é um facto que o número de alunos que se submeteram a exame 
em Matemática I (182) era muito elevado - com eventual sobrecarga em aulas - já na Unidade 
Curricular de Cálculo Financeiro tinhamos apenas 102 e nas restantes um número próximo de 
70. De qualquer modo não é significativa a correlação (-0,22) entre o número de Alunos 23+ 
aprovados e o número total de alunos (dimensão da turma). 
 
 

Os Alunos repetentes não têm, em geral, maior facilidade na repetição… 
 
Há que dar atenção ao número significativo de alunos que, tendo sido reprovados, têm 
Unidades Curriculares a repetir, nalguns casos com os alunos repetentes de Informática de 
Gestão (Quadro 5.4.3-1) ou que incluem também Engenharia Informática (Quadro  5.4.3-2):  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Quadro 5.4.3-1. Unidades Curriculares de Gestão com mais 

de 20 alunos repetentes 
Quadro 5.4.3-2. Unidades Curriculares de Informática com 

mais de 20 alunos repetentes  
 

 
O número de  Unidades Curriculares com insucesso igual ou superior a 50%  foi 6, a saber: 
Matemática I, Cálculo Financeiro, Estatística, Sociologia, Economia  II e Contabilidade Geral II. 
 
Repetir uma Unidade Curricular é reforçar o insucesso? Como melhorar a resposta? 
 

 
Atender à diversidade, mas como? 

 
 
Estudou-se a relação entre os perfis de entrada e os resultados obtidos pelos alunos e ainda a 
influência recíproca das aprendizagens nas restantes Unidades Curriculares em estudo, no 
mesmo semestre, ou já estudadas no semestre anterior (Secção III - Anexo A5.5 ). 
 
No final do ano verificou-se em todas as Unidades Curriculares da Licenciatura em Gestão um 
coeficiente de correlação múltipla entre os resultados finais dos Alunos 23+ e os seus perfis de 
aptidão vocacional acima dos 0,5.  Apenas as Unidades Curriculares de Matemática I, 
Sociologia, Economia II  e Direito I  apresentam uma correlação inferior (entre 0,44 e 0,48). 

Unidades Curriculares para 
recuperação 

Nº 
Alunos 

Algoritmia e Programação I 50 
Introdução à Informática 31 
Matemática I 129 
Sistemas Digitais I 27 
Sistemas Operativos 28 
Matemática II 59 
Estatística 79 
Algoritmia e Programação II 54 
Sistemas Digitais II 32 

Unidades Curriculares para 
recuperação Nº Alunos 
    
Ciências Empresariais 37 
Contabilidade Geral I 44 
Economia I 55 
História Económica e Social 29 
Cálculo Financeiro 86 
Sociologia 31 
Economia II 51 
Contabilidade Geral II 53 
Direito I 27 
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Os coeficientes de determinação calculados por search para diversos modelos lineares 
explicativos dos resultados são, para todas as Unidades Curriculares (com excepção da 
Introdução à Informática), superiores a 0,60, atingindo-se em geral, com um mínimo de 
variáveis (que incluem não só as variáveis de perfil mas também os resultados noutras 
Unidades Curriculares que funcionam como reforço contextual), valores próximos ou acima 
dos 0,70.  Aliás, para Contabilidade II o coeficiente de determinação atinge  0,81. 
 
A matriz de variáveis explicativas predominantes, obtidas na busca dos melhores modelos 
lineares representativos dos resultados em cada Unidade Curricular, é apresentada no Quadro 
5.3.3.5-14..  
 
Como se verifica nessa matriz e na  Secção III - Anexo A5.5, há significativa consistência dos 
resultados obtidos pelos Alunos e o perfil de aptidão vocacional e sócio-profissional dos 
mesmos e seus resultados em pelo menos duas outras das Unidades Curriculares do Plano de 
Estudos. 
 
Este tipo de análise permite evidenciar as variáveis de perfil vocacional e profissional que são 
explicativas “predominantes” e as “Unidades Curriculares Parentes”. Como pode ver-se no 
extracto do Quadro 5.3.3.5-14, que em seguida se reproduz: 
 

    CV ET V E R N F CEMP CONTG1 

          DGEST1 DGEST2 

CEMP R2=0,70 p=0,000               

 

CONTG1 R2=0,62 p=0,000                

ECONO1 R2=0,76 p=0,000            F=29,089   

HECONS R2=0,61 p=0,000           F=14,483    

INTRINF R2=0,41 p=0,028               
 
 

Quadro 5.4.3-3. Unidades Curriculares Parentes: exemplificação 
 

o 76% da variabilidade dos resultados obtidos pelo segmento dos Alunos 23+ na Unidade 
Curricular de Economia I são explicados, através de um modelo linear, pelo valor 
determinado na prova de Fluência Verbal (F) e pelos resultados obtidos nas Unidades 
Curriculares de Ciências Empresariais e Contabilidade I (“aparentadas”  através do 
modelo). 

o Outras variáveis explicativas são CV (Apreciação Curricular), R (Raciocínio Lógico) e N 
(Cálculo Numérico). Aliás, os valores apurados CV,N,R e F explicam por si sós, através 
de um modelo linear, 54% da variabilidade dos resultados em Economia I.   

 
Donde, com base no perfil mediano determinado à entrada dos candidatos aprovados para a 
Licenciatura de Gestão, a Unidade Curricular de Economia I deverá estar atenta às fraquezas e 
forças a explorar consultando as variáveis que mais lhe interessam – F, CV, N e R. Mas, para 
aumentar as condições de sucesso, pode também dar especial atenção ao trabalho 
colaborativo com os docentes de Ciências Empresariais e Contabilidade I.   
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 E como colaborar? 

 
No mês de  Novembro de 2007 estes resultados foram apresentados e discutidos nos 
Conselhos Científico e Pedagógico da UML. Em Fevereiro de 2008 iniciaram-se os primeiros 
contactos exploratórios por grupos de docentes. Foram distribuídos os “objectos de 
informação” a partilhar (ficheiros Word e Excel incluindo resultados exportados de SPSS). O 
trabalho em grupo foi organizado por “Unidades Curriculares Parentes”. O tema do Workshop: 
como atender melhor à dversidade gerada pelas duas vias de acesso. 
 
Os principais resultados da reflexão conjunta foram registados em suporte áudio ou escrito e, 
após transcrição, selecção e categorização de ideias-chave, será elaborado novo relatório que 
se espera contributo de valor para a melhoria contínua da leccionação na UML.  

 
Outros Tópicos? 

 
A análise feita sobre a organização da formação (Caps. 7, 8 e 9 do Relatório publicado na 
Internet cf. Ventura (2007)) evidencia lacunas que induzem a possibilidade de fortes melhorias 
não só nos resultados mas também nas condições de desempenho. Hoje reconhece-se que os 
resultados alcançados nesta universidade se devem a grandes esforços de professores e 
alunos, obtidos num ambiente bastante informal e dinâmico, de grande coesão grupal mas 
fortemente dissipativo das energias individuais. Por outro lado o alto grau de informalidade, 
favorável a um grande dinamismo e coesão interna, apresenta desvantagens quanto às 
fragilidades que comporta: com efeito, a mudança na constituição das equipas de direcção da 
instituição pode afectar negativamente o desempenho global, com fortes perdas na 
transmissão do conhecimento e na consequente capacidade dessa superação.    
 
No que se refere à Melhoria Contínua da organização recomenda-se a retoma do projecto de 
reorganização interna orientado para o alinhamento estratégico dos processos e dos seus 
resultados, bem como da fixação e controlo das metas face aos objectivos identificados e 
aprovados e dos instrumentos de controlo e melhoria naturalmente alinhados também. E, 
devidamente articulado com este, é também indispensável concretizar a adequada 
informatização dos processos de gestão de alunos e de disponibilização on line dos serviços 
académicos correntes. 
 
Naturalmente que é bastante impressiva a forte consonância do Projecto 23+ com a estratégia 
e com os objectivos estruturantes e de curto prazo da Instituição. É preocupante o diminuto 
investimento na vertente do e-learning. 
 
Por outro lado, embora se possa dizer que as práticas evidenciadas no registo informativo da 
UML apontam para a existência de alguma consonância com o referencial adoptado neste 
estudo quanto a boas práticas internacionais, no ensino superior, em educação de adultos, 
muito há ainda a melhorar numa óptica de excelência. Assim recomenda-se uma atenção 
prioritária: 

o à amplificação do debate interno e decisão para concretização das metas a atingir no 
Projecto de forma a  garantir a sua quota parte de execução dos Objectivos acima 
referenciados; 

o à extensão da solução de e-learning  - actualmente apenas disponível para o Processo 
de Integração e Apoio ao Aluno – de forma a suportar o Projecto 23+ no seu conjunto; 
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o à amplificação da valorização e creditação efectiva da experiência profissional do 
aluno, nos vários cursos de licenciatura; 

o ao aumento da flexibilidade nas metodologias de ensino/aprendizagem e de avaliação 
e no apoio global ao aluno – através do sistema de gestão da informação nos serviços 
académicos. 

 
Cruzando a informação atrás referida com os resultados da aplicação do questionário de 
avaliação de processos, apresentado em 3.8 obteve-se a seguinte valoração global:   
 

Projecto 23+ - Processo: Melhoria contínua Responsável Reitoria 

 Muito Adequada Adequada Pouco Adequada Desadequada Inexistente 
Definição  3    
Formalização   2   
Participação 4     
Divulgação   2   
Aplicação  3    
Resultados  3    
      
Objecto de 
Negócio   2   

Integração   2   
Estratégia  3    
Média 2,7 

 
Quadro 5.4.3-4. Avaliação do Processo de Melhoria Contínua 

 
Esta avaliação é consonante com os resultados da avaliação qualitativa feita em Fórum (Cf. 
Secção III - Anexo VII). O Fórum esteve aberto durante um ano. Foi divulgado através da 
Internet e nas últimas aulas do 1º semestre de todas as Licenciaturas, bem como no Conselho 
Pedagógico. Registou 216 participações de alunos, sendo 11% sobre a flexibilização da 
Gestão de Recursos. 
 

  
Descrição Documentos 

Codificados 
    Nº % 

(1 3)  /Forumdiv/Flexintegr É importante Flexibilizar a Gestão de Recursos 24  

(1 6 6)                 
/Forumdiv/Flexrec/Bar e Livrar. Melhorar a qualidade 3 13% 

(1 6 1)                 
/Forumdiv/Flexrec/Biblio 

A Biblioteca precisa de mais livros e de 
computadores 15 63% 

(1 6 5)                 
/Forumdiv/Flexrec/Docentes Recursos : salas,… 6 25% 

(1 6 3)                 
/Forumdiv/Flexrec/E-learning Participação fácil, acesso melhor: e-learning 13 54% 

(1 6 2)                 
/Forumdiv/Flexrec/Salas de 
estudo 

As salas de estudo para debates são 
importantes. A Biblioteca não deve ser usada 
para debates. 

7 29% 

Quadro 5.4.3-5. Avaliação Qualitativa do Processo de Gestão de Recursos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secção II - 265/294 
  

 
 
Como se verifica a maioria dos participantes expressam uma avaliação crítica mas 
construtivamente positiva sobre este processo dando ênfase à necessidade de reforço dos 
recursos na Biblioteca (63%) e de que os professores usem a plataforma de e-learning  (54% 
das opiniões expressas sobre este tema). 

 

5.4.4 Recomendações 
 

No que se refere à resposta da universidade aos novos públicos, da avaliação efectuada e da 
detecção de potenciais desajustes entre a experiência profissional e pessoal dos alunos, as 
suas estratégias de estudo e as estratégias pedagógicas adoptadas pelos professores ressalta 
a necessidade de: 
 

o fornecimento, aos docentes, de informação contextual sobre a diversidade de perfis dos 
alunos, possibilitando uma melhor compreensão dos novos desafios que se colocam à 
leccionação (esta informação é recolhida no processo de selecção e durante o 
funcionamento da Unidade Curricular de integração – “Aprender melhor – metodologias, 
instrumentos e práticas”); 

o realização de acções de sensibilização / formação dos professores para atender à 
diversidade, flexibilizar os modelos de formação e aumentar a articulação 
interdisciplinar;  

o formalização dos processos de avaliação e controlo da leccionação, com o feedback 
adequado e atempado. 

 
No que se refere à Melhoria Contínua da organização recomenda-se a retoma do projecto de 
reorganização interna orientado para o alinhamento estratégico dos processos e dos seus 
resultados, bem como da fixação e controlo das metas face aos objectivos identificados e 
aprovados e dos instrumentos de controlo e melhoria naturalmente alinhados também. E, 
devidamente articulado com este, é também indispensável concretizar a adequada 
informatização dos processos de gestão de alunos e de disponibilização on line dos serviços 
académicos correntes. 
 
Com efeito, sendo (quase) Adequado (2,7) o empenhamento global da instituição no processo 
de melhoria contínua, as fragilidades derivadas de deficiente formalização e alinhamento 
podem, no futuro, causar danos e perdas dificilmente superáveis. 
 
E, por outro lado, o sucessivo atraso na implementação de processos prioritários pode 
comprometer a efectivação de toda a estratégia da instituição. 
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6. CONCLUSÕES 
 

6.1. Implicações  

 

6.1.1 – Implicações Metodológicas   
 
Considerou-se que o grande desafio que se coloca hoje à gestão das organizações é a busca 
de uma eficaz implementação da sua estratégia suportada  num modelo dialéctico de acção-
contexto, que permita compreender a forma como, ao implementar essa estratégia, é possível 
alimentar e desenvolver simultaneamente o conhecimento organizacional, através de 
mecanismos de constituição de culturas e contextos (Cf. Secção II Cap. 4.1, marco teórico XI). 
 
A angariação e fixação de novos públicos no ensino superior é um vector de actuação 
estratégica no Espaço Europeu de Educação Superior, no Sistema Nacional de Educação e 
em cada Universidade, como na Universidade Moderna de Lisboa. 
 
A autoavaliação da flexibilidade, que suporte uma inovação sustentada na actividade 
educativa, criadora de novas culturas e contextos de resposta aos novos públicos é, assim, 
indispensável e urgente. (Cf. Secção II Cap. 4.1, marco teórico X). 
 
Há então que melhor conhecer os novos públicos? E face a um melhor conhecimento, como 
desenvolver as novas respostas? Dadas por quem? O conhecimento organizacional cria-se a 
partir do conhecimento grupal, criado este em interacções um-a-um, um-a-vários, vários-a-
vários. Pelo que as respostas têm que se articular nesses três níveis: individual, grupal e 
institucional.    
 
Quatro perguntas nos colocámos à partida:  
 
 

o Como responder às recomendações de aumento da flexibilidade nas metodologias de 
ensino/aprendizagem e de avaliação?  

 
o Será possível aproveitar a caracterização do perfil do aluno, recolhido no processo de 

ingresso e aprofundar uma melhor interligação deste processo com o processo de 
integração e apoio ao aluno e com o processo de progressão e avaliação dos alunos, 
de forma a melhorar os  resultados académicos destes? 

 
o Será possível desenvolver uma metodologia de avaliação colaborativa da flexibilidade 

no processo de progressão e avaliação? 
 

o Terá tal metodologia aceitação ao nível da instituição? 
 

 
Delas decorreram quatro hipóteses cuja validade investigámos: 
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1. Os alunos sem as habilitações académicas de acesso (Alunos 23+) têm perfis de 
entrada e níveis de aquisições, no primeiro ano, significativamente diferentes dos alunos 
entrados pela via regular de ensino.  

2. A variabilidade de resultados dos alunos nas diversas Unidades Curriculares, no 
primeiro ano,  é parcialmente explicada pela variabilidade de perfis de aptidões. 

3. A variabilidade de resultados dos alunos nas diversas Unidades Curriculares, no 
primeiro ano, é parcialmente explicada pela variabilidade de resultados noutras Unidades 
Curriculares leccionadas simultânea ou antecedentemente. 

4. É possível o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação colaborativa da 
flexibilidade educativa e é significativo o grau de aceitação de tal metodologia ao nível da 
instituição. 

 

 
 

No que se refere à primeira hipótese, verificou-se a sua veracidade no contexto da 
experimentação realizada 

 
• Através do “Processo dos 23+” entraram na Universidade 230 novos alunos com um 

perfil variável mas para os quais se evidenciam o facto de serem trabalhadores com 
significativa experiência profissional e sem as habilitações académicas de acesso 
ao Ensino Superior. 

• A larga maioria dos alunos tem o 12º ano, sem as provas específicas terminadas, ou 
tem o 10º e 11º completos. Mas nas Licenciaturas de Cinema, Direito e 
Psicopedagogia há 40% dos alunos sem essas habilitações completas. 

• Maioritariamente têm idades compreendidas entre os 25 e 34 anos, sendo no 
entanto ainda bastante expressiva (acima de 30%) a faixa etária dos 35 aos 44 anos 
nas Licenciaturas de Arquitectura, Cinema e Informática de Gestão. 

• A população é maioritariamente masculina, com excepção da Licenciatura em 
Psicopedagogia onde o sexo feminino está claramente mais representado (70%).  

• A quase totalidade dos alunos exprime-se em língua portuguesa, tendo 
nacionalidade portuguesa, africana ou brasileira (PALOP).  

• A análise do Perfil Mediano de Aptidões do segmento de Alunos 23+ permitiu 
concluir que em: 

 
� Arquitectura - é bastante adequado o perfil mediano de aptidões: Concepção Espacial (percentil 

85), Raciocínio Lógico (percentil 55) e Compreensão e Fluência Verbal (percentil 45). O perfil 
profissional mediano é bom (percentil 68); 

� Cinema - é muito adequado o perfil mediano de aptidões: Concepção Espacial (percentil 89), 
Raciocínio Lógico (percentil 85), Compreensão Verbal (percentil 75) e Fluência Verbal (percentil 
85). O perfil profissional mediano é adequado (percentil 59). Esta Licenciatura atinge a média 
mais elevada no conjunto destes itens (69); 

� Direito - é adequado o perfil mediano de aptidões: Compreensão Verbal (percentil 58), Fluência 
Verbal (percentil 60) e Concepção Espacial (percentil 63). É de ter em atenção a baixa aptidão 
para o Raciocínio Lógico (percentil 35). O perfil profissional mediano é muito adequado (percentil 
73), podendo eventualmemte contrabalançar as debilidades no pensamento lógico (?); 

� Engenharia Informática - é adequado o perfil mediano de aptidões na medida em que este 
apresenta boa aptidão de Concepção Espacial (percentil 78), média aptidão para o Raciocínio 
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Lógico (percentil 60), Compreensão Verbal (percentil 60) e boa aptidão para a Fluência Verbal 
(percentil 73). O perfil profissional mediano é muito adequado (percentil 70); 

� Gestão têm um adequado perfil mediano de aptidões na medida em que este apresenta média 
aptidão de Concepção Espacial (percentil 59), e aptidão próxima da média em Fluência Verbal 
(percentil 48), Compreensão Verbal (percentil 45) e Raciocínio Lógico (percentil 45). O perfil 
profissional mediano é adequado (percentil 63); 

� Informática de Gestão têm um adequado perfil mediano de aptidões na medida em que este 
apresenta média aptidão de Concepção Espacial (percentil 60), Compreensão Verbal (percentil 
65) e Raciocínio Lógico (percentil 60). A aptidão em Fluência Verbal é deficiente (percentil 35). O 
perfil profissional mediano é muito adequado (percentil 80); 

� Psicopedagogia têm um adequado perfil mediano de aptidões na medida em que este apresenta 
média aptidão de Concepção Espacial (percentil 60), média aptidão em Fluência Verbal (percentil 
53) e aptidão próxima da média (percentil 43) em Compreensão Verbal. A aptidão em Raciocínio 
Lógico é muito deficiente (percentil 28). O perfil profissional mediano é muito adequado (percentil 
68). 

 
Na população total de alunos inscritos em Unidades Curriculares do 1º ano (3348 inscrições 
em Unidades Curriculares), os alunos oriundos da via regular de ensino (com o 12º ano 
completo e provas específicas), que constituem 48% do total de inscritos, atingiram uma taxa 
de sucesso de 68% na totalidade de exames em que se inscreveram. Os alunos cujo ingresso 
se fez pela via dos “mais de 23 anos” – que representam 52% do total de inscritos - atingiram 
uma taxa global de sucesso de 50% tendo-se, assim, atingido, no conjunto de todos os alunos, 
uma taxa de sucesso de 58% no final do 1º ano. 
 
Quanto à população total que frequentou Unidades Curriculares do 1º ano, em 2006/07, 
verifica-se a mais alta taxa global de sucesso – medida em percentagem de aprovações e valor 
da mediana (nota acima de ou igual à qual se situam 50% das notas atribuídas) - nas 
Licenciaturas em Cinema, Psicopedagogia e Arquitectura e as mais baixas taxas de sucesso 
em Informática de Gestão e Engenharia Informática. 
 

Balanço Final Global – Alunos inscritos para Exame 
    

Total Geral Entrada 12º ano Mais 23 
     
 Valor %AP Nº Alunos % AP Nº Alunos % AP 
Arquitectura 293 69% 293 69% 116 79% 
Cinema, Televisão e Cinema Publicitário 442 76% 442 76% 104 74% 
Direito 305 55% 305 55% 185 55% 
Engenharia Informática 480 45% 480 45% 303 43% 
Gestão 1047 53% 1047 53% 513 35% 
Informática de Gestão 241 34% 241 34% 163 29% 
Psicopedagogia 540 74% 540 74% 357 66% 
Total de Inscrições em exames 3348 58% 3348 58% 1741 50% 

 
Quadro 6-1. Balanço de aprovações no 1º ano 

 
 

No que se refere à segunda e terceira hipóteses, verificou-se a sua veracidade no contexto da 
experimentação realizada 

 
A síntese dos elementos registados no Quadro  5.3.3.7-13. relativos à análise comparativa de 
factores explicativos da variabilidade de resultados nas Licenciaturas, permitiu concluir que: 
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• Nenhum dos factores do perfil de aptidão vocacional explica por si só a 
variabilidade dos resultados em todas as Unidades Curriculares do Plano de 
Estudos de qualquer das Licenciaturas. Este facto apenas ocorre para um número 
muito limitado de Unidades Curriculares, que constituem excepções. 

• O perfil de aptidão vocacional (conjunto de valores observados para todos os 
factores do perfil de aptidões vocacionais) não explica, por si só a variabilidade dos 
resultados em todas as Unidades Curriculares do Plano de Estudos de qualquer 
das Licenciaturas. Este facto apenas ocorre para um número muito limitado de 
Unidades Curriculares, que constituem excepções, para as quais foi possível obter 
um modelo linear, apenas baseado nas aptidões, explicativo de mais de 50% da 
variabilidade dos resultados.  

• Com raras excepções, para todas as Unidades Curriculares de todos os Planos de 
Estudos,  os resultados obtidos pelo Alunos 23+ são consistentes com seu perfil de 
aptidão vocacional e sócio-cultural (coeficiente de correlação múltipla próximo de 
0,5 ou superior), embora o modelo linear consequente possa ser pouco explicativo 
(coeficiente de determinação inferior a 0,5). 

• Para todas as Unidades Curriculares de todos os Planos de Estudos é possível 
determinar modelos lineares fortemente explicativos da variabilidade dos resultados 
incluindo as variáveis de perfil de entrada (aptidão vocacional e sócio-cultural) e 
algumas das Unidades Curriculares do Plano de Estudos, que actuam como 
reforçadoras das aprendizagens.  

• Esses modelos não são triviais: foi detectado forte reforço entre disciplinas com 
temáticas muito diferentes, tendo-se identificado como vectores reforçadores os 
métodos de ensino/aprendizagem e de avaliação utilizados bem como a 
sincronização entre períodos de aprendizagem/avaliação. 

 
 

No que se refere à quarta hipótese, verificou-se a sua veracidade no contexto da experimentação 
realizada 

 
A Metodologia proposta em 4.2 foi aplicada no final do 1º semestre e no final do ano lectivo. 
Verificou-se que: 

•  O segmento dos Alunos 23+ corresponde a 52% do total de avaliações e atingiu a taxa 
de sucesso global de 50%, inferior à taxa de sucesso global atingida pelos Alunos com 
12º ano e provas específicas (68%).  

• Avaliada a potencial relação entre o grau de formalização programática e os resultados 
globais obtidos no conjunto de Unidades Curriculares do 1º ano de todas as 
Licenciaturas, como também o grau de atenção à diversidade, verificou-se uma forte 
correlação entre os resultados globais dos alunos (quer o segmento dos 23+ quer o dos 
que entraram pela via do 12º ano e provas específicas) e o grau de formalização e de 
atenção à diversidade exibidos (Cf. Secção II Quadro 5.3.3.8-16.), isto é, quanto maior o 
grau de formalização e maior a atenção à diversidade exibidos melhores foram os 
resultados finais das turmas no conjunto das  Licenciaturas. 

• Para todas as Unidades Curriculares de todos os Planos de Estudos é possível 
determinar modelos lineares fortemente explicativos da variabilidade dos resultados 
incluindo as variáveis de perfil de entrada (aptidão vocacional e sócio-cultural) e 
algumas das Unidades Curriculares do Plano de Estudos, que actuam como 
reforçadoras das aprendizagens.  
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O desenvolvimento deste trabalho, inserido na actividade normal da instituição e reconhecido 
pela Reitoria e Orgãos Académicos como incumbindo ao Gabinete de Avaliação e Acreditação 
da Universidade e de grande valor para a instituição (Cf. Secção III - Anexo IV), são uma das 
provas da veracidade da hipótese colocada: foi possível o desenvolvimento de uma metodologia 
de avaliação colaborativa da flexibilidade educativa, que pode ser aplicada de forma continuada, 
com a introdução das adequadas melhorias. 
 
A metodologia proposta e testada fundamenta uma avaliação colaborativa da flexibilidade com 
que se responde à diversidade de públicos, baseada na partilha de informação e na reflexão 
conjunta, em pequenos grupos, visando a proposta colaborativa de melhorias na acção. Essa 
partilha da informação pode ser realizada de forma continuada na medida em que é suportada 
nos objectos de negócio associados aos processos de ingresso, de integração e de progressão e 
avaliação (implementados em Excel e actualizáveis pelos professores e pelo Gabinete de 
Avaliação e Acreditação, a par e passo).  
 
Através dessa partilha de informação e através dessa reflexão conjunta diminui-se a distância 
entre docentes e entre estes e os alunos (Teses 1 e 2 de 4.2), criando-se novos contextos 
comuns e aumentando-se o conhecimento grupal e individual.  
 
Tais melhorias passam por uma maior finura na identificação dos vectores de diversificação do 
público em presença e de uma mais fina avaliação da diversidade das respostas dadas ao nível 
das metodologias de ensino / aprendizagem e de avaliação, sendo certo que de tal resposta 
resultarão diferentes abordagens – e o aprofundamento da acção mutuamente reforçadora -  na 
melhoria contínua da docência. Passam também por uma mais ampla participação dos docentes 
e dos alunos no processo de avaliação e de empenhamento nas acções de melhoria.  
 
Com efeito, do reconhecimento dos muito gravosos efeitos das lacunas detectadas - por exemplo 
ao nível da não superação de dificuldades no Raciocínio Lógico-Matemático e em Metodologia 
do Estudo - certamente decorrerá um maior empenhamento de alunos e professores na acção 
conjunta visando uma resposta mais eficaz (reformulação ou relançamento das tutorias?) (Tese 5 
de 4.2).  Mas mais: o envolvimento da Reitoria e dos Conselhos Científico e Pedagógico neste 
processo garante que a gestão universitária alimenta e desenvolve o conhecimento 
organizacional, através de mecanismos de constituição de culturas e contextos (Tese 3 de 4.2).  
 
E a decisão do Sr. Reitor de divulgação dos resultados desta investigação a nível mais amplo, no 
Sistema Nacional de Educação Superior (Cf. Secção III - Anexo IV), demonstra a vontade de 
diminuição da distância entre os nós das redes em que a Universidade se insere (Tese 4 de 4.2).  
 

o Recomenda-se a continuação da aplicação desta metodologia em anos subsequentes 
para elaboração de modelos explicativos para cada Licenciatura completa, permitindo 
uma mais correcta definição de precedências e uma melhor articulação da avaliação 
contínua, abrindo espaço a um ensino verdadeiramente modular e integrado.  

 

6.1.2 – Implicações Organizativas   
 
Ao nível do processo de Ingresso recomendou-se (Cf. 5.4.1 Secção II) 
 

o flexibilizar as condições de inscrição  nas Unidades Curriculares que versam temas em 
que o aluno tenha mais experiência ou adequação. Esta flexibilização deve ser articulada 
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com os resultados da aplicação da metodologia referenciada, não prejudicando o reforço 
dado pela simultaneidade de frequência de Disciplinas Parentes; 

o estudar as condições de creditação da experiência profissional e da formação 
profissional certificada, exibidas pelo aluno, nomeadamente na avaliação total ou parcial 
em certas Unidades Curriculares; 

o melhorar o conhecimento prévio do aluno, nomeadamente ao que se refere a variáveis 
caracterizadoras do seu perfil sócio-cultural; 

o explorar a informação recolhida e programar, para além da Unidade Curricular “Aprender 
Melhor - Metodologias, Instrumentos e Práticas, uma diversificada oferta formativa que 
poderá ser facultativamente frequentada e que abarcará a formação em TICs, em 
Línguas e em Comunicação na Web, para diversos níveis de proficiência. 

 
Ao nível do processo de Processo de Integração e Apoio aos alunos recomendou-se (Cf. Secção 
II 5.4. 2): 
 

o integrar as tutorias na vida académica (durante o período semanal de aulas, garantindo 
uma mais ampla e efectiva participação, aprofundando o uso do blended learning…);   

o avaliar trimestralmente o grau de integração e satisfação dos alunos e redireccionar os 
alunos para actividades de apoio complementar; 

o reforçar a divulgação e debate do processo de avaliação e integração, em fóruns 
pedagógicos, tendo em vista a sua credibilização e aprofundamento. 

 
Ao nível do processo de Processo de Progressão e Avaliação dos alunos recomendou-se (Cf. 
5.4.3 Secção II): 
 

o uma maior exigência da Universidade na formalização e disponibilização de 
informações: para todas as Unidades Curriculares, devem, no 1º dia de aulas, ser 
explicitados e disponibilizados na Internet, no mínimo, a programação completa da 
Unidade Curricular (objectivos / capacidades a adquirir, programa detalhado, articulação 
com outras Unidades Curriculares do plano de estudos da licenciatura, metodologia de 
leccionação e de avaliação, recursos bibliográficos), os materiais de apoio, os roteiros 
de exercícios ou trabalhos a realizar e um exame-tipo; 

 
o uma maior exigência da Universidade na prática da avaliação contínua dos alunos: os 

resultados da avaliação contínua (o feedback formativo e, no mínimo, o resultado de um 
exame simulado feito um mês antes do fim do semestre) devem ser atempadamente 
publicitados, sob pena de não cumprirem a sua função de reajuste das condições de 
aprendizagem;  

 
o um debate aberto, urgente, com os professores, sobre a importância da formalização 

programática, como instrumento criador e reforçador de contextos que permitam que 
alunos e professores estabeleçam de forma negociada as condições mais propícias ao 
atingimento dos objectivos e à aquisição das capacidades propostas em cada Unidade 
Curricular e, globalmente, para o Plano de Estudos;  

 
o a realização efectiva do perspectivado e adiado Workshop de Avaliação e 

Aprofundamento do Processo de Bolonha – aberto a alunos e professores;   
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o o reforço da interligação (Cf. 6.3 Secção II) entre o Programa Aprender Melhor – 
Metodologias Instrumentos e Práticas e a prática docente subsequente, minimizando o 
insucesso nas Unidades Curriculares de raiz lógico-matemática. 

 
Ao nível do processo de Processo de Melhoria Contínua recomendou-se (Cf. 5.4.4 Secção II): 
 

o o fornecimento, aos docentes, de informação contextual anual sobre a diversidade de 
perfis dos alunos, possibilitando uma melhor compreensão dos novos desafios que se 
colocam à leccionação; 

o a realização de acções de sensibilização / formação dos professores para atender à 
diversidade, para flexibilizar os modelos de formação e aumentar a articulação 
interdisciplinar;  

o a formalização dos processos de avaliação e controlo da leccionação, com o feedback 
adequado e atempado; 

o a retoma do projecto de reorganização interna orientado para o alinhamento estratégico 
dos processos e dos seus resultados, bem como da fixação e controlo das metas face 
aos objectivos identificados e aprovados e dos instrumentos de controlo e melhoria 
naturalmente alinhados também; 

o a reformulação da solução informática de gestão de alunos e a disponibilização on line 
dos serviços académicos correntes. 

 

6.1.2 – Implicações Estratégicas e de Políticas Educativas   
 

O estudo realizado reforça a convicção de que é possível responder com qualidade aos Alunos 
Maiores de 23 anos que ingressam na Universidade por via do Decreto-Lei nº 64/2006. Esta 
oportunidade pode ser bem aproveitada com benefícios significativos para os Alunos, para as 
Universidades e para o País. 
 
No entanto uma resposta de qualidade exige o entendimento pelas Universidades da 
necessidade de uma oferta pedagogicamente diferente. Recomenda-se pois: 
 

o a redefinição da missão das universidades que pretendem acolher tais públicos 
assumindo-os como segmento estratégico da sua clientela; 

o a avaliação contínua da resposta a estes novos públicos, comparando os resultados 
alcançados com os resultados dos restantes segmentos de alunos; 

o uma atenção particular ao percursos pós-licenciatura desses alunos e ao apoio a dar à 
reformulação do seu percurso profissional e pessoal 

 

6.1.3 – Implicações na Investigação   
 
 

No Capítulo 6.3 Secção II  desenvolvem-se as propostas de prosseguimento dos trabalhos de 
investigação. 
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6.2. Limitações do estudo  
 
Relembra-se que a experimentação efectuada pesquisou a existência de modelos lineares 
explicativos da variabilidade dos resultados em cada Unidade Curricular visando testar  a 
capacidade explicativa do conjunto de aptidões vocacionais, depois a capacidade explicativa do 
conjunto global de resultados do perfil de entrada (incluindo os resultados da análise curricular) e 
finalmente a capacidade explicativa do conjunto total constituído pelo perfil de entrada e 
resultados nas outras Unidades Curriculares - funcionando estas como reforço da aprendizagem.  
 
Como acima se referiu, com esta análise não se pertendeu prever resultados futuros a partir dos 
modelos – nomeadamente porque as condições da experiência são por natureza irrepetíveis, 
mas pretendeu-se identificar os factores mais relevantes, no contexto em análise e partir de aí, 
com orientação fundamentada, para propostas de acção que modifiquem positivamente o 
contexto, amplificando a acção reforçadora detectada.  
 
A escolha dos modelos explicativos tem em conta que, embora um modelo com mais variáveis 
possa atingir um muito maior grau de explicabilidade, a conjugação das acções de um maior 
número de professores, para articulação de esforços num maior número de Unidades 
Curriculares, pode ser um objectivo maximalista rapidamente desmotivador.  De facto, sabe-se 
que a inovação por pequenos passos tem maior viabilidade de sucesso (Cf. Secção II Cap. 4.1 
marco XXVI). Ora o objectivo é melhorar a acção reforçadora entre as Unidades Curriculares, 
não é prever um determinado comportamento final global, quantitativamente mensurável através 
dos resultados (notas) dos alunos. 
  
Esta precariedade da utilização de modelos preditivos em ambientes de grande complexidade e 
mutabilidade, nomeadamente nas Ciências Sociais e Humanas e em particular na Educação, não 
pode desvalorizar a importância da modelação na análise da situação enquanto tal (como foi 
observada) e na fundamentação orientadora da acção, sendo que só a monitorização continuada 
permitirá colmatar as limitações da projecção.  
 
Aliás, dessa monitorização continuada poderá e deverá resultar a amplificação da colaboração, 
progressivamente, a um maior número de Unidades Curriculares reforçadoras, as quais 
constituirão um quadro explicativo com maior grau de significação. De facto, a metodologia 
proposta aponta um caminho simplificador mas não invalida quadros de acção mais globais. 
 
Outra das questões importantes tem a ver com a medida de sucesso adoptada. 
 
Essa medida - % de aprovações – é declaradamente minimizadora. Mas naturalmente que este é 
um dos factores, que se considerou o primeiro factor a ter em conta. No debate entre professores 
(ou entre professores e alunos) para preparação de acções reforçadoras nada impede que se 
procurem critérios mais fortes tais como o valor da mediana, o máximo e o mínimo alcançados, 
ou os percentis e que sobre eles incidam as acções de monitorização. Há que ter em conta ainda 
uma outra limitação do estudo, do ponto de vista da avaliação da diversidade de respostas: 
baseando-se esta na análise dos programas formalizados, não aborda uma visão mais fina dos 
contextos de docência – nomeadamente a variabilidade de métodos pedagógicos e da sua 
aplicação espacio-temporal. Nem a variabilidade institucional. 
 
Pensa-se, no entanto, ser essa a temática mais rica, a abordar conjuntamente pelos professores 
das “Unidades Curriculares Parentes” na busca de uma melhor acção reforçadora. Sobre esse 
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trabalho colectivo espera o Gabinete de Avaliação e Acreditação alicerçar a continuação desta 
linha de investigação (MACFLEX2).  
 

 

6.3. Desenvolvimento do estudo  
 
Decorrem das recomendações apontadas e das limitações do estudo as linhas de 
desenvolvimento que se reportam seguidamente como sendo de interesse aprofundar: 
 
 A - Ao nível dos sistemas organizacionais: 
 

o PA.1B. - Desenvolvimento e teste de um sistema de creditação da experiência 
profissional e da formação profissional certificada, exibidas pelo aluno, nomeadamente 
na avaliação total ou parcial em certas Unidades Curriculares. (De acordo com Sub-
capítulo  4.1, marco XXXI.7 e conforme recomendado em 5.1.4).   

o PE.1. - Avaliação do impacte da variabilidade de métodos pedagógicos e da sua 
aplicação espacio-temporal nos resultados atingidos pelos alunos (acima referenciada). 

o PE.2. - Avaliação do impacte da variabilidade de contextos institucionais – 
nomeadamente por aplicação de programas de mobilidade discente e docente - nos 
resultados atingidos pelos alunos (acima referenciada). 

o PE.3. - Desenvolvimento e teste de uma metodologia diferenciada – suportada por 
tecnologias diversificadas - que seja eficaz para a aquisição de literacia na Resolução de 
Problemas Matematizáveis por parte de alunos adultos com bloqueios / dificuldades 
diversas. Teste da eficácia da diversificação dos recursos / percursos a disponibilizar em 
blended learning, segundo cenários que permitam a criação de proximidade com o perfil 
e experiência do aluno, com o objectivo de melhorar significativamente a aquisição de 
competências na Resolução de Problemas Matematizáveis – lacuna central detectada no 
universo testado, mas que é um mais vasto problema, que afecta a população nacional 
(conforme recomendado em 5.2.4 e 5.3.4, cf. Secção III - Anexo VIII).  

o P.G - Avaliação da adequação do sistema de gestão do conhecimento da Universidade 
aos imperativos decorrentes da aplicação do Processo de Bolonha, nomeadamente nos 
aspectos da diversidade e da mobilidade (conforme decorre das recomendações em 
5.4.4). 

 
B - Ao nível dos processos individuais: 
 

o PA.2. - Avaliação do impacte do processo educativo na evolução dos perfis vocacionais 
dos alunos adultos; 

o PA.1A. - Caracterização dos factores mobilizáveis na experiência profissional dos adultos 
como investimento na educação superior.  

 
Propõe-se assim uma abordagem em mosaico (Cf. Secção II Figura 6-1), entrecruzando diversos 
pontos de vista sobre estes novos públicos – os adultos que voltam a aprender – e sobre as 
novas formas de ensinar – colaborando em rede, num mundo, mutante, de recursos globais. Ora, 
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como se visualiza no esquema, na confluência do indispensável aprofundamento de Como se 
Aprende e da  inadiável abordagem de Como de Ensina fica a Gestão do Conhecimento. 
 
Reafirma-se a convicção de que É indispensável encarar os dois eixos centrais da mudança 
social que são determinantes na reconfiguração dos seus sistemas de informação/comunicação. 
[Mas]  (…) Como alinhar a estratégia organizacional com a mudança social em curso e participar 
pró-activamente nessa mudança? Há que responder aos imperativos de mobilidade dos alunos e 
professores, há que responder às necessidades crescentes de investigação e inovação, de 
produção e difusão do conhecimento, nomeadamente a difusão orientada, através do ensino e 
formação ao longo da vida.  

 
Assim, um sistema de gestão do conhecimento deve ter, na universidade, uma configuração que 
suporte o blended learning (permitindo apoiar alunos e professores, em aulas e actividades 
presenciais e a distância, de forma integrada e transparente). Mas que suporte também e dê a 
visibilidade necessária às múltiplas ecologias da informação que em torno de investigadores, 
professores e alunos se vão desenvolvendo e articulando,   É na diversidade, originalidade e 
credibilidade dessa rede florescente de ecologias de informação - visível e acessível na Web - 
nesse rizoma de geometria variável e potencialmente ilimitado em todas as direcções, que 
assentam as mais promissoras apostas para o ensino superior e, também, para a nossa 
sociedade.  VENTURA (2005: 526) 
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Figura 6-1. Mosaico de Projectos de Investigação 
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