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ABREVIATURAS
A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
ARS – Administração Regional de Saúde do Centro
CA – Conselho de Administração da A3ES
CAE – Comissão de Avaliação Externa da A3ES
CAPES- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CE- Ciclo de estudo
CCPFC – Conselho Científico Pedagógico de Formação Contínua
CINEICC - Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção CognitivoComportamental
CMS – Cursos médios e superiores
CNA – Concurso Nacional de Acesso
CPSC – Centro de Prestação de Serviços à Comunidade
DCE – Doutoramento em Ciências da Educação
DGES – Direção Geral do Ensino Superior
DP – Doutoramento em Psicologia
DAMC – Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua
EI – Estudante Internacional
FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia
FPUL – Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa
FMUC – Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
FPCEUC – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
GAD – Gabinete de Apoio à Direção
GAID – Gabinete de Apoio à Investigação e à Docência
III – Instituto de Investigação Interdisciplinar
IES – Instituição de Ensino Superior
IPCDVS - Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento Vocacional e Social
M23 – Concurso especial para maiores de 23 anos
MCE – Mestrado em Ciências da Educação
MEFAIC - Mestrado em Educação e Formação de Adultos e Intervenção Comunitária
MISIE – Mestrado em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo
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MPTORH – Mestrado em Psicologia do Trabalho, das Organizações e dos Recursos Humanos
(Erasmus Mundus)
MTPD – Mestrado em Temas de Psicologia do Desenvolvimento
MTC – Mudança de par Instituição/curso
MSPFF – Mestrado em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores
MSS – Mestrado em Serviço Social
NEPCESS – Núcleo de estudantes de Psicologia, Ciências da Educação e Serviço Social
NONIO – Sistema de informação de suporte à Gestão Académica
PIDPPE - Programa Interuniversitário de Doutoramento em Psicologia, especialidade em
Psicologia da Educação
PIDPPFIF- Programa Interuniversitário de Doutoramento em Psicologia, especialidade em
Psicologia Clínica, vertente temática: Psicologia da Família e Intervenção Familiar
PIDSS- Programa Interuniversitário de Doutoramento em Serviço Social
OCIS – Observatório de Cidadania e Intervenção Social
RC – Reingresso
SA – Serviços Académicos
SICAD - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências
SGQP – Sistema de Gestão da Qualidade Pedagógica
SQP – Serviço Qualidade Pedagógica
uc - Unidade curricular
UA – Universidade dos Açores
UC- Universidade de Coimbra
UO – Unidade Orgânica
UCP – Universidade Católica Portuguesa
UM – Universidade do Minho
UP – Universidade do Porto
UTL – Universidade Técnica de Lisboa
2C – 2.º ciclo.
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INTRODUÇÃO

Este documento traduz parte bastante significativa do que é a Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação, assumindo que o ano de 2016 é apenas um período num
percurso de reinvenção na continuidade. Ele revela uma instituição atenta ao tempo e
que procura contribuir para uma universidade aberta ao mundo, participante no
desenvolvimento científico e empenhada na construção de uma sociedade democrática
humanista e justa.
Porque se trata de um simples relatório para ser apreciado, em primeiro lugar, por
membros de órgãos da FPCEUC e da UC, ele apresenta-se essencialmente descritivo com
dados de fácil leitura para quem conhece o funcionamento tanto da Unidade Orgânica
como da Universidade de Coimbra. A informação que aqui se reuniu de forma
transparente e despretensiosa não se quer entendida enquanto mera exposição
burocrática mas como síntese de atividades e testemunho da existência da vontade de
continuar a buscar a qualidade científica e pedagógica que prestigie a Universidade de
Coimbra.
Como é evidente, os dados aqui apresentados já foram alvo de reflexões em diversas
reuniões e continuarão a ser preciosos para a definição de um pensamento que norteie
o desenvolvimento da Faculdade. Há a consciência de que o caminho percorrido tem
consolidado a FPCEUC mas torna-se claro que é preciso um constante equacionar das
condições internas e externas para que se encontrem as respostas adequadas às
mesmas e melhor se possa responder a desafios inesperados.

O Diretor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
António Gomes Ferreira
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Este relatório reporta ao período de janeiro a dezembro de 2016 e pretende sintetizar as
principais atividades desenvolvidas nesse período pela atual Direção da Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação.

Visando um alinhamento estratégico e uma harmonização com a estratégia adotada pela
Universidade e pelas suas Unidades Orgânicas, a FPCEUC integrou, através da elaboração do seu
plano de ação, o Plano Estratégico da Universidade de Coimbra para o quadriénio 2015-2019.

Este plano de ação assume-se como uma ferramenta essencial de apoio à gestão da Faculdade
e contempla um conjunto de ações definidas tendo como base o quadro referência estratégica
da UC, constituído pelos pilares da missão da UC – investigação; ensino; comunidade – e pelos
recursos e infraestruturas.

O plano de ação da FPCEUC encontra-se ainda alinhado com as propostas apresentadas no
documento que elegeu o Diretor da FPCEUC para o biénio 2015-2017.

ENSINO
Tendo como principal objetivo o desenvolvimento de uma oferta formativa, adequada às
necessidades dos alunos e sustentada pela investigação, a FPCEUC, reuniu esforços no sentido
de ver acreditados, pela A3ES, todos os cursos nas áreas do saber de Ciências da Educação,
Psicologia e Serviço Social, submetidos a esta Agência. Nesse sentido, durante o ano 2016, a
FPCEUC foi alvo de uma visita da CAE a qual esteve na base da acreditação de 7 cursos da área
de Ciências da Educação.

Terminado o 1.º ciclo de avaliação dos cursos pela A3ES, a Direção refletiu sobre a oferta
ministrada pela FPCEUC, nomeadamente no que diz respeito à área de Ciências da Educação,
decidindo alterar os seus planos de estudos em função da otimização dos recursos humanos e
materiais disponíveis e das tendências do ensino superior e do mercado de trabalho. No
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conjunto dos 7 cursos da área das Ciências da Educação, 6 foram sujeitos a alterações, sendo de
destacar a alteração da designação do Mestrado em Gestão da Formação e Administração
Educacional, que passará a designar-se Mestrado em Administração Educacional, e a redução –
de 15 para 2 – do número de especialidades do DCE, que passou a contar com as seguintes
especialidades: a) Educação, Desenvolvimento Comunitário e Formação de Adultos; b)
Organização do Ensino, Aprendizagem e Formação de Professores, que funcionarão em ambas
as modalidades – com e sem componente letiva.

No ensino destacam-se os ótimos resultados alcançados pela FPCEUC no concurso nacional de
acesso nas licenciaturas (LCE; LSS) e mestrado integrado (MIP), assumindo uma posição
privilegiada no panorama nacional de ensino superior (2.ª posição a nível nacional).

No 2º Ciclo de Estudos verificou-se uma redução da procura, em parte explicada pelo públicoalvo destes mestrados e pela diversidade da oferta formativa oferecida pela FPCEUC e por outras
Instituições de Ensino Superior.

Os cursos de 3º Ciclo de Estudos nas várias áreas do saber continuam a apresentar-se bastante
atrativos, verificando-se o aumento do número de novos doutorandos inscritos.

A articulação entre a investigação produzida e o ensino ministrado foi um dos aspetos
identificados em anos anteriores como área de melhoria. A necessidade de reforçar esta
articulação passou pela criação de unidades curriculares de opção, realizadas no âmbito de
projetos de investigação coordenados por docentes da FPCEUC. Tal medida tem vindo a
demonstrar um acolhimento muito positivo por parte dos estudantes tendo-se verificado, em
2016/2017, a inscrição de 23 estudantes nestas uc.

Os programas de mobilidade estudantil constituíram igualmente uma aposta forte da Direção,
através da implementação de um conjunto de iniciativas que visavam a sua promoção, as quais
resultaram num ligeiro aumento da mobilidade outgoing (de 31 para 40 estudantes a usufruir
deste tipo de mobilidade). Contudo, há necessidade de continuar a investir nestes programas
bem como incrementar o acompanhamento dos estudantes incoming, o que será efetuado com
o apoio do NEPCESS/ACC.
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As respostas aos inquéritos pedagógicos, no âmbito do sistema de gestão de qualidade
pedagógica da UC, por parte os alunos da FPCEUC, colocam a Faculdade no conjunto das
Faculdades da UC com avaliações mais favoráveis, em todas dimensões em análise – “O
funcionamento global da Faculdade”; “Processo Ensino-aprendizagem - Docentes”; “Processo
Ensino-aprendizagem - Unidades Curriculares” - consolidando, deste modo, a posição já
alcançada em anos anteriores.
A dimensão “Funcionamento global da Faculdade” apresenta melhorias significativas,
nomeadamente no que se refere à adequação das salas de aula, da biblioteca e dos laboratórios,
no entanto, há a referir a necessidade de rever o que se passa com os serviços de apoio, aspeto
avaliado menos favoravelmente pelos estudantes inquiridos. A adequação do número
estudantes por turma e as aulas com 3h30m de duração serão aspetos a acompanhar e a
merecer a conveniente reflexão no ano em curso.

INVESTIGAÇÃO
A FPCEUC dispõe de Unidades de Investigação e Desenvolvimento e de estruturas técnicocientíficas, que exercem as suas competências nos vários domínios de investigação científica e
transferência de conhecimento, contribuindo, de forma decisiva, para um dos pilares da missão
da Faculdade, a investigação.

Um dos objetivos estratégicos da Direção da Faculdade consiste na ampliação sustentada da
investigação, quer pela participação da sua comunidade científica em projetos e redes
internacionais e nacionais, quer pela celebração de parcerias com outras instituições tendo em
vista a produção e transferência de conhecimento. Este objetivo encontra-se concretizado nas
diversas atividades desenvolvidas pelas estruturas da Faculdade, as quais denotam, em 2016,
uma evolução bastante positiva.

A investigação tem merecido crescente atenção, podendo mesmo concluir-se que ela tem vindo
a melhorar se tivermos em conta os resultados do aumento, quer da produção científica (433
itens produzidos, dos quais 200 correspondem a artigos publicados em revistas internacionais
com revisão por pares) dos docentes em 2016, quer do número de novos projetos financiados
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(11 em 2016), nacionais e internacionais, onde a FPCEUC intervém como entidade coordenadora
ou parceira.

As revistas da FPCEUC foram também alvo de atenção nos últimos anos e o esforço dos seus
responsáveis traduziu-se na recuperação da regularidade de publicações referentes a anos
anteriores. Por conseguinte, no último ano foram publicados os volumes 58-1/2015 e 58-2/2015
da Psychologica e o volume 49-2/2015 da Revista Portuguesa de Pedagogia, e em janeiro de
2017, ficaram disponíveis o 1.º número de 2016 de cada uma destas revistas – 59-1/2016 e 501/2016.

RECURSOS
A abordagem da dimensão económico-financeira, referente a 2016, pela sua especificidade é
efetuada num relatório autónomo.

PESSOAS
Apesar dos fortes constrangimentos financeiros, a Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação têm vindo a aumentar, nos últimos anos, o número de docentes de carreira, com a
conclusão, no ano em análise, de um procedimento concursal de um Professor Associado da
área da Psicologia.
A docência na área do Serviço Social, ao continuar a ser assegurada por 3 docentes de carreira
e 3 professores convidados, ressente-se da carência de recursos. Apesar de tudo, o esforço de
articulação com outras áreas da faculdade e a partilha entre recursos humanos de outras
Unidades Orgânicas tem possibilitado superar os referidos constrangimentos.

No intuito de promover a valorização pessoal dos seus trabalhadores não docentes, a FPCEUC
proporcionou-lhes, na medida do possível, oportunidades de formação adequada às suas
funções e com vista à melhoria contínua dos serviços prestados. Nesse sentido, foram
frequentadas, durante o ano 2016, 10 ações de formação que envolveram mais de 90 horas de
formação. Este valor reduzido teve como causa a não disponibilização, por parte da UC, de um
plano de formação abrangente e direcionado aos trabalhadores não docentes. Visando superar
essa fragilidade, a faculdade procura promover a formação interpares e em contexto de
trabalho.
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INFRAESTRUTURAS
A FPCE continuou a investir em equipamento e infraestruturas de modo a proporcionar espaços
adequados a uma atividade científica e pedagógica consentânea com as exigências da
comunidade académica. Aqui salientamos como medidas de maior impacto, a renovação e
atualização, de forma controlada e sustentada, dos equipamentos informáticos e a
requalificação dos edifícios afetos à Faculdade.

COMUNIDADE
O Centro de Prestação de Serviços à Comunidade conheceu no último ano algumas alterações
que passaram pela designação de um novo Diretor, o Professor Doutor Mário Simões, pela
revisão dos preços dos serviços prestados, pela acentuação da divulgação da atividade do CPSC,
pelo reforço da capacidade de ação por via de utilização de maior número de técnicos e pela
ampliação das instalações.

A FPCEUC levou a cabo, ao longo de 2016, várias edições de cursos de formação não graduada,
quer na modalidade e-learning - Curso de Formação em Educação Parental; Metodologia
Quantitativa em Investigação Científica; - quer na modalidade presencial - Educação Género e
Cidadania; Anos Incríveis: Programa para Educadores e a 1.ª edição da Summer School,
subordinada ao tema “Violência(s), Riscos Socioculturais e Estratégias de Intervenção”,
dinamizada com o apoio do OCIS.

A FPCEUC foi, durante o ano 2016, palco de inúmeros eventos científicos de caráter nacional e
internacional. De entre os vários eventos organizados destacamos o Congresso Internacional
“Congresso Internacional Transformações e (In)Consistências das Dinâmicas Educativas.
Mudanças na Educação e Lei de Bases” e o “Seminário internacional Direitos Humanos e
Formação em Serviço Social: Desafios e Perspetivas” que contaram com a presença
de prestigiados conferencistas nacionais e europeus.
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Em síntese, a FPCEUC, apesar dos múltiplos constrangimentos com que teve de se confrontar
no ano de 2016, conseguiu desenvolver as suas atividades de ensino e investigação dentro das
expectativas, prosseguindo a melhoria do seu desempenho pedagógico e científico, no caminho
da excelência e ao nível das melhores Escolas nacionais e internacionais, nas áreas de saber em
que ensina e investiga.
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ENSINO
O ensino é um dos pilares fundamentais da dinâmica da FPCEUC e tem constituído um elemento
distintivo do seu património pedagógico e da sua identidade. Várias gerações de estudantes
sentem-se portadoras duma formação que se filia na Faculdade e reconhecem a importância do
ensino-aprendizagem que lhes foi proporcionado. Reconhecendo que, hoje, os desafios são
ainda maiores, a Faculdade sabe que tem de persistir na qualidade da formação de modo a
continuar a ser uma instituição de referência no âmbito da Psicologia, da Ciências da Educação
e do Serviço Social.
As atividades referentes a 2016 são apresentadas nas páginas imediatamente seguintes.

1.Oferta formativa da FPCEUC
1.1.Agência de Avaliação e de Acreditação do Ensino Superior (A3ES)
No seguimento da metodologia implementada pela A3ES, realizou-se em fevereiro e março de
2016, designadamente nos dias 29 de fevereiro e 01 e 02 de março, a visita de uma Comissão
de Avaliação Externa no âmbito dos cursos da área científica em Ciências da Educação. Na
sequência da visita mencionada anteriormente o CA da A3ES decidiu pela acreditação dos
seguintes cursos:


Licenciatura em Ciências da Educação



Mestrado em Ciências da Educação



Mestrado em Educação e Formação de Adultos e Intervenção Comunitária



Mestrado em Educação Social, Desenvolvimento e Dinâmicas Locais



Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional



Mestrado em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores



Doutoramento em Ciências da Educação.

No 1.º ciclo regular de avaliação/acreditação pela A3ES iniciado em 2011/2012, a Faculdade
submeteu à apreciação desta agência 17 cursos, tendo-se atingido um nível de acreditação de
100%. Por conseguinte, tendo como referência o ano 2016, a situação de acreditação dos ciclos
de estudos da FPCEUC é a seguinte:
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Quadro n.º 1 – Ciclos de estudos acreditados pela A3ES
Designação Ciclo de Estudos

Grau

Acreditação

Data da decisão

Licenciatura em Ciências da Educação (LCE)

L (1º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

29/06/2016

Licenciatura em Serviço Social (LSS)

L (1º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

12/07/2014

Mestrado Integrado em Psicologia (MIP)

MI (1º/2º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

27/02/2014

Mestrado em Ciências da Educação (MCE)

M (2º Ciclo)

Acreditado por 3 anos

21/07/2016

M (2º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

23/06/2016

M (2º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

19/05/2016

M (2º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

07/09/2016

M (2º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

21/07/2014

M (2º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

05/11/2013

Organizações e dos Recursos Humanos –

M (2º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

05/11/2013

Erasmus Mundus (MPTORH)
Mestrado em Serviço Social (MSS)

M (2º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

18/03/2014

M (2º Ciclo)

Acreditado por 3 anos

07/09/2016

Doutoramento em Psicologia (DP)

D (3º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

01/10/2013

Doutoramento em Ciências da Educação (DCE)

D (3º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

04/10/2016

D (3º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

21/10/2013

D (3º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

03/10/2013

D (3º Ciclo)

Acreditado por 6 anos

21/07/2015

Mestrado

em

Educação

Social,

Desenvolvimento e Dinâmicas Locais
Mestrado em Educação e Formação de Adultos
e Intervenção Comunitária (MEFAIC)
Mestrado em Gestão da Formação

e

Administração Educacional
Mestrado em Intervenção Social, Inovação e
Empreendedorismo (em parceria com a FEUC)
Mestrado
(MISIE)

em

Temas

de

Psicologia

do

Desenvolvimento (MTPD)
Mestrado em Psicologia do trabalho, das

Mestrado

em

Supervisão

Pedagógica

e

Formação de Formadores

Programa Interuniversitário de Doutoramento
em Psicologia, especialidade de Psicologia da
Educação (parceria com a FPUL)
Programa Interuniversitário em Psicologia,
especialidade em Psicologia Clínica, vertente
temática: Psicologia da Família e Intervenção
Familiar (parceria com a FPUL)
Programa Interuniversitário de Doutoramento
em Serviço Social (parceria com a FCH-UCP)
Fonte: SQP/FPCEUC
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1.2. Acreditação da oferta formativa por outros organismos
Com o objetivo de ajustar a formação contínua dos profissionais às suas necessidades,
nomeadamente no que se refere aos Educadores de Infância e Professores, a FPCEUC, viu
acreditados, pelo Conselho Científico e Pedagógico de Formação Contínua (CCPFC) e na
modalidade de formação contínua, os seguintes ciclos de estudos: Mestrado em Ciências da
Educação – registo n.º CCPFC/ACC-87638/16; Mestrado em Temas de Psicologia do
Desenvolvimento – registo n.º CCPFC/ACC-87681/16; Mestrado em Educação Social,
Desenvolvimento e Dinâmicas Locais – registo n.º CCPFC/ACC-87628/16. O Mestrado em
Educação e Formação de Adultos e Intervenção Comunitária, submetido a acreditação na
modalidade de formação especializada na área de Animação sociocultural, aguarda a decisão
deste conselho.

1.3. Oferta formativa - Edição 2016/2017
Um dos pontos fortes da FPCEUC reside na diversidade da sua oferta formativa, constituída por
cursos de 1.º, 2.º e 3.º ciclos nas áreas do saber de Ciências da Educação, Psicologia e Serviço
Social.
No que diz respeito à formação ao longo da vida, para além da oferta de formação permanente
ao nível de 3.º Ciclo – Doutoramento sem curso nas áreas científicas de Ciências da Educação e
de Psicologia –, a abertura de novas edições de cursos de 2.º e de 3.º ciclo é decidida,
anualmente, pela FPCEUC, em face dos recursos humanos disponíveis. Assim, e de acordo com
estes critérios, em 2016/2017, abriram novas edições os seguintes cursos:


MGFAE; MTPD e MSS;



MISIE e MPTORH – Mestrado Erasmus Mundus, cursos ministrados em parceria com
outras instituições;



DCE – especialidade de Educação Permanente e Formação de Adultos;



Programa Interuniversitário de Doutoramento em Psicologia, especialidade de
Psicologia da Educação;



Programa Interuniversitário em Psicologia, especialidade em Psicologia Clínica, vertente
temática: Psicologia da Família e Intervenção Familiar;



PIDSS (2.ª edição), 3.º ciclo ministrado ao abrigo de parceria com a UCP.
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Q quadro seguinte apresenta, no conjunto da oferta formativa da FPCEUC, os cursos que abriram
novas edições no ano letivo 2016/2017.

Quadro n.º 2 – Novas edições, em 2016/2017, dos cursos ministrados pela FPCEUC
Designação Ciclo de Estudos

Grau

Licenciatura em Ciências da Educação (LCE)

L (1º Ciclo)

Licenciatura em Serviço Social (LSS)

L (1º Ciclo)

Mestrado Integrado em Psicologia (MIP)

MI (1º/2º Ciclo)

Mestrado em Ciências da Educação (MCE)

M (2º Ciclo)

Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional (MGFAE)

M (2º Ciclo)

Mestrado em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo (MISIE)

M (2º Ciclo)

Mestrado em Temas de Psicologia do Desenvolvimento (MTPD)

M (2º Ciclo)

Mestrado em Psicologia do trabalho, das Organizações e dos Recursos Humanos – Erasmus
Mundus (MPTORH)

M (2º Ciclo)

Mestrado em Serviço Social (MSS)

M (2º Ciclo)

Doutoramento em Psicologia (DP) - sem curso

D (3º Ciclo)

Doutoramento em Ciências da Educação (DCE) – sem curso e com curso na especialidade de

D (3º Ciclo)

Educação Permanente e Formação de Adultos
Programa Interuniversitário em Psicologia, especialidade em Psicologia Clínica, vertente
temática: Psicologia da Família e Intervenção Familiar
Programa Interuniversitário de Doutoramento em Psicologia, especialidade de Psicologia da
Educação
Programa Interuniversitário de Doutoramento em Serviço Social

D (3º Ciclo)
D (3º Ciclo)
D (3º Ciclo)

Fonte: SQP/FPCEUC

1.4. Reestruturação da oferta educativa
No âmbito de uma reflexão assente nos relatórios de autoavaliação e nos relatórios finais das
CAE da A3ES, a FPCEUC reuniu com as diversas partes interessadas no sentido de alterar as
estruturas curriculares e planos de estudos dos seus cursos de modo a:


Otimizar os recursos logísticos e humanos disponíveis na Faculdade;



Aumentar a colaborações intrainstitucionais entre os vários ciclos de estudos;



Reforçar a identidade dos vários cursos ministrados;

Relatório de atividades - ENSINO
Ano 2016

Versão: 1.0

24



Possibilitar a aquisição de competências transversais através da aposta na diversificação
do currículo livre, a construir pelos estudantes e de acordo com os seus interesses
profissionais.

Assim, foram objeto de reflexão e posterior proposta de alteração do seu plano de estudos, os
seguintes cursos:


Licenciatura em Ciências da Educação



Mestrado em Ciências da Educação



Mestrado em Educação Social, Desenvolvimento e Dinâmicas Locais



Mestrado em Gestão da Formação e Administração Educacional



Mestrado em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores



Doutoramento em Ciências da Educação



Doutoramento em Psicologia.

Estas propostas foram remetidas para a DGES e encontram-se a aguardar o seu registo. Acentuase, neste conjunto de modificações, a alteração de designação do Mestrado em Gestão da
Formação e Administração Educacional que passará a designar-se Mestrado em Administração
Educacional.

1.5. Disponibilização de oferta formativa em língua inglesa
Com o objetivo de captar um maior número de alunos estrangeiros, a FPCEUC tem, ao longo dos
últimos anos, desenvolvido um conjunto de iniciativas, entre as quais se destacam a elaboração
das fichas de curso e das fichas das unidades curriculares em língua inglesa e a lecionação das
aulas em inglês. Atualmente, os cursos ministrados na FPCEUC oferecem 4 ucs ministradas
integralmente em Inglês: Groups and Intergroup Relations; Recent Developments in
Organizational Psychology, Joint intensive learning unit I, Joint intensive learning unit II. Outras
uc, contudo, sendo lecionadas em Português, funcionam com material de apoio (relativo à
totalidade do programa) em língua inglesa, sendo depois esse programa complementado por
uma atividade tutorial nessa língua.

Neste domínio acentua-se a abertura das unidades curriculares Joint intensive learning unit, que
integram o plano de estudos do MPTORH, a estudantes de outros cursos nacionais e
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internacionais. Por conseguinte, no ano letivo 2015/2016 estas unidades curriculares foram
frequentadas por estudantes de 23 países conforme se verifica no gráfico seguinte.

Gráfico n.º 1 – Estudantes inscritos nas Joint Intensive Learning unit por país de origem
Fonte: SQP/FPCEUC

Reforça-se ainda o carácter internacional destas unidades curriculares as quais foram
ministradas por 8 docentes de 6 nacionalidades.
1.6. Documentos normativos das atividades dos ciclos de estudos
Os procedimentos inerentes à organização e ao funcionamento dos vários cursos mereceram
uma especial atenção por parte da Direção da Faculdade e coordenadores de curso, tendo sido
elaborados e/ou atualizados os regulamentos de 13 dos 17 cursos ministrados. Estes
documentos encontram-se disponíveis na página web da FPCEUC e no repositório da UC.
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2. Estudantes
2.1. Recrutamento de estudantes
A oferta educativa da FPCEUC contempla públicos muito diversos, pelo que será analisada em 6
vertentes distintas: 1.º ciclo e MIP; Mestrado em Ciências da Educação; Mestrados Académicos;
Mestrado Erasmus Mundus; 3.º ciclo e Pós-Doutoramento.

2.1.1. 1.º Ciclo e Mestrado Integrado
No ano letivo 2016/2017, a FPCEUC disponibilizou, para a 1.ª fase do Concurso Nacional de
Acesso ao Ensino Superior, um total de 232 vagas distribuídas da seguinte forma: 130 – MIP; 70
– LCE; 32-LSS. Para estes cursos foram apresentadas 1714 candidaturas, tendo sido colocados
232 candidatos e destes 53,1% conseguiram lugar na 1.ª opção.
A atratividade destes cursos manteve-se elevada, com o número de candidatos muito superior
ao número de vagas disponíveis (o número de candidatos para cada vaga disponível oscila entre
3,8- (LCE) e 8,68 (LSS)), resultando em taxas de preenchimento de 100%.

Quadro n.º 3 – Indicadores de oferta e procura por ciclo de estudos – CNA 2016
Taxa
procura
(7)=(2)/(1)

Índice
colocados
1.ª opção
(8) =(5) /
(1)

CE

Vagas
(1)

Candidatos
(2)

LCE

70

269

39

72

22

0,557

3,8

0,31

LSS

32

316

58

34

19

1,28

9,9

0,59

MIP

130

1129

278

131

82

2,14

8,68

0,63

Total

232

1714

364

237

123

1,57

7,39

0,53

Colocados
(4)

Colocados
em
1.ª
opção
(5)

Índice
procura
1.ª
opção
(6) =(3) /
(1)

Candidatos
em
1.ª
opção
(3)

Fonte: DGES

No que se refere às classificações dos candidatos colocados constata-se que:


A nota de candidatura do último colocado oscila entre 125,5 (LCE) e 153,6 (MIP);



A nota de candidatura mais alta varia entre 156,5 (LSS) e 183,0 (MIP);



A média da nota de candidatura atingiu os seguintes valores: 135,44– LCE; 141,73 – LSS;
e 162,41 – MIP.
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Quadro n.º 4 – Indicadores de acesso por ciclo de estudos – CNA 2016
CE

Nota de candidatura último

Média

da

colocado

candidatura

nota

de

Nota candidatura mais alta

LCE

125,5

135,44

167

LSS

134

141,73

156,5

153,6

162,41

183

MIP

Fonte: DGES

Dos 237 candidatos colocados na FPCEUC, 109 não foram colocados na sua 1.ª opção.
Relativamente a estes candidatos verifica-se:


Na LCE a maioria escolheu como 1.ª opção o par MIP/FPCEUC (26 dos 50 colocados);



Na LSS a maioria escolheu como 1.ª opção o par MIP/FPCEUC (7 dos 15 colocados);



No MIP 23 dos 49 colocados escolheram o par MIP/FPCEUP como 1.ª opção.

Quadro n.º 5 – Preferências dos candidatos que colocaram o par FPCEUC/curso em 2.ª. a 6.ª opção
Outros cursos da
UC

Outros
cursos
equivalentes de outras
IES

Outros cursos de área
diferente de outras IES

30

3

4

13

50

LSS

7

4

1

3

15

MIP

--

9

33

7

49

Total

37

16

38

23

109

CE

Outros cursos
FPCEUC

LCE

da

Total

Fonte: DGES

V. Posicionamento dos cursos da FPCEUC a nível Nacional
Tendo como referência os dados relativos ao Concurso Nacional de Acesso (CNA) na sua 1.ª fase,
foi elaborado o quadro que se segue - Quadro n.º 6 -, o qual mostra um conjunto de indicadores
(vagas; colocados; Nota de candidatura último colocado; vagas sobrantes), para cada uma das
Instituições de Ensino Universitário que ministram os cursos de LCE; LSS e MIP.
A nota de candidatura do último colocado nos cursos LCE e MIP foi mais alta na Universidade do
Porto (LCE- 138 e MIP-162), seguida da Universidade de Coimbra com 125,5 e 153,6,
respetivamente na LCE e no MIP. Nestes cursos, a Universidade de Coimbra disponibiliza um
número de vagas superior à Universidade do Porto, no entanto se este número fosse 54 e 114 -
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vagas da Universidade do Porto para a LCE e MIP -, a nota de candidatura do último colocado na
UC seria, respetivamente 128,0 e 154,2.
Quanto à LSS o indicador “nota de candidatura do último colocado” atingiu o seu valor mais alto
– 138 – na Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, seguido da
Universidade de Coimbra com 134.
Quadro n.º 6 – Indicadores oferta e procura por ciclo de estudos e por IES (Universitária)
CE

LCE

Universidade

Colocados

Nota de candidatura
último colocado

Universidade de Coimbra

70

72

125,5

Universidade de Évora

22

23

100,3

Universidade do Porto

54

54

138,0

Instituto de Educação

76

40

103,3

Universidade da Madeira

26

27

111,9

Universidade do Algarve

27

21

101,2

Universidade dos Açores

30

30

115,5

Universidade de Coimbra

32

34

134

Universidade de Trás-os-Montes-Alto-Douro

43

43

130

41

130

38

122

54

55

138

130

130

153,6

Universidade do Minho

67

67

142

Universidade do Porto

114

115

162

Universidade de Lisboa

145

145

143

LSS
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas
Universidade de Coimbra
MIP

Vagas

40(póslaboral)

37 (póslaboral)

Fonte: DGES
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Evolução dos indicadores
O quadro seguinte reflete a evolução positiva, desde 2011, dos cursos ministrados pela FPCEUC,
com 2016 a apresentar o melhor resultado, quer em termos de procura (n.º de candidatos), quer
em termos de qualidade dos estudantes (nota de candidatura do último colocado).

Quadro n.º 7 – Evolução dos Indicares de acesso por ciclo de estudos
Curso

LCE

LSS

MIP

Ano

Vagas

N.º
candidatos

Colocados

Nota do
colocado

último

Índice de procura em 1.ª
opção

2010

85

392

86

130,5

0,28

2011

85

263

83

106

0,29

2012

70

258

71

120,5

0,34

2013

70

219

70

117,0

0,34

2014

70

276

70

123,5

0,414

2015

70

255

70

121,0

0,102

2016

70

269

72

125,5

0,557

2010

35

298

35

142,5

1,4

2011

35

206

35

126,5

0,857

2012

35

309

36

133,5

1,63

2013

32

227

32

129,5

0,56

2014

32

350

32

138,5

2,03

2015

32

243

32

131,5

1,28

2016

32

316

34

134

1,28

2010

150

1249

150

153

2,19

2011

150

867

164

145,4

1,49

2012

140

1056

141

146,8

1,99

2013

130

1037

130

146,4

2,02

2014

130

840

130

149,4

1,45

2015

130

1149

130

151,8

2,28

2016

130

1129

131

153,6

2,14

Fonte: DGES
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Regimes e concursos especiais
Para além do CNA o ingresso no 1.º Ciclo e MIP é efetuado por concursos e regimes especiais. O
quadro n.º 8 apresenta o número de vagas, candidatos, colocados e inscritos em cada uma das
modalidades que integram estes concursos/regimes e da sua análise destaca-se o seguinte:


Na generalidade, os cursos de 1.º ciclo apresentam um número de candidatos inferior
ao número de vagas disponibilizadas;



O MIP apresenta uma procura razoável com 67 candidatos para as 59 vagas disponíveis;



Para as 44 oferecidas no concurso especial para estudantes internacionais concorreram
26 candidatos, e destes 7 materializaram a sua inscrição.

Quadro n.º 8 – 2016/2017: Indicadores relativos a regimes e concursos especiais – por 1.º ciclo e MIP
Concursos
CE

LCE

LSS

MIP

especiais

Indicador

RC

MTC

2C

EI

Total

8

--

12

28

CMS

M23

Vagas

2

6

Candidatos

0

4

7

0

--

3

14

Colocados

0

4

7

0

--

3

14

Inscritos

0

4

5

0

--

0

9

Vagas

1

2

4

--

6

13

Candidatos

2

4

4

3

--

3

16

Colocados

1

2

4

3

--

3

13

Inscritos

1

2

2

3

--

0

8

Vagas

10

6

12

5

26

59

Candidatos

18

8

22

20

6

23

97

Colocados

12

6

22

13

6

23

82

Inscritos

8

6

20

9

5

7

55

Fonte: Nonio, março 2017
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2.1.2. Mestrado em Ciências da Educação (Mestrado de Continuidade)
Até 2016/2017 o ingresso neste mestrado foi efetuado por duas vias: diretamente após a
conclusão do 1.º ciclo em Ciências da Educação ou através de candidatura externa ao curso de
2.º ciclo. A partir de 2017/2018 este ingresso será efetuado integralmente por candidatura, nos
termos do número 7, do artigo 41.º, do Regulamento n.º 341/2015, de 17 de junho
(Regulamento Académico).

Em 2016, a procura deste curso por candidatos externos registou uma evolução positiva que
resultou na colocação de 15 candidatos dos quais 5 efetivaram a sua inscrição no MCE. Por outro
lado, o número de diplomados da LCE que prosseguem no Mestrado em Ciências da Educação
teve um decréscimo relativamente a 2015/2016, verificando-se que dos 48 diplomados 23
ingressaram no MCE. Esta tendência decrescente acentuou-se nos últimos anos com uma queda
de cerca de 19,1 pontos percentuais (67% em 2014/2015 e 47,9% em 2016/2017) na
percentagem de diplomados da LCE que prosseguem o seu percurso académico no MCE (cf.
Gráfico n.º 2).

80%

70%

Percentagem

60%

69,4%

50%
40%

47,9%

30%
20%
10%
0%
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Ano Letivo

Gráfico n.º 2 – Percentagem de diplomados da LCE que prosseguem estudos no MCE
Fonte: Nonio, abril 2017
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2.1.3. Mestrado em Psicologia do Trabalho, das Organizações e dos Recursos Humanos
(Erasmus Mundus +)
Este mestrado Europeu, apoiado pela Comissão Europeia através do Programa Erasmus +, na
sua edição de 2016/2017, manteve a tendência verificada em anos anteriores, com número de
candidatos – 179 - muito superior ao número de vagas disponíveis. Após a seriação foram
colocados, nas Universidades do consórcio, 50 candidatos e destes 19 - 7 estudantes “home” e
12 estudantes ”host” - foram acolhidos pela FPCEUC. A colocação dos candidatos é efetuada de
acordo com a sua preferência no momento de candidatura e o conhecimento da língua do país
onde farão o mestrado.
Evidencia-se a dimensão internacional deste mestrado o qual engloba estudantes de 8 países
diferentes (“home” – Portugal e Brasil; “host” – Holanda; África do Sul; Estados Unidos da
América; Grécia; Indonésia e Espanha).
O aumento da procura e o carácter atrativo deste mestrado é demonstrado no gráfico seguinte
que apresenta o total de colocados, nos últimos 4 anos, nas Universidades do consórcio e na UC.

Gráfico n.º 3 – MPTORH: Evolução do número de estudantes colocados (Consórcio e FPCEUC) –
últimos 4 anos
Fonte: Gabinete de Apoio à Direção

Ainda no que concerne a este mestrado o consórcio decidiu aumentar o número de vagas dos
alunos “home” afetos à FPCEUC, passando a oferecer 10 vagas já na edição 2017/2018.
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2.1.4. Mestrados Académicos
No segundo ciclo – mestrados académicos - foram colocadas a concurso 100 vagas nos
diferentes cursos, tendo sido colocados 92 candidatos, o que se traduz num índice
preenchimento de 92%. Muito embora em algumas áreas as vagas tenham sido plenamente
ocupadas, noutras, o número de candidatos não foi suficiente. Além disso, nem todos os
colocados materializaram a sua matrícula, sendo que o preenchimento das vagas acabou por se
situar nos 55% (55 estudantes matriculados).
Quadro n.º 9 – Ano 2016/2017: Indicadores de procura - Mestrados académicos
Indicador
Vagas

MGFAE
30

MISIE
30

MSS
20

MTPD
20

Total
100

Colocados

21

27

24

20

92

Inscritos

11

18

18

8

55

Fonte: Nonio, abril 2017

As dificuldades económicas que o país atravessa e a diversidade da oferta formativa disponível
teve como consequência uma diminuição da procura de cursos de 2.º ciclo. Esta quebra,
inicialmente mais evidente na área das Ciências da Educação já abrangeu outras áreas científicas
(cf. Quadro n.º 10) no presente ano letivo, devendo ser equacionado o efeito do aumento da
propina do estudante internacional, tendo em vista a crise de outros países lusófonos.
Quadro n.º 10 – Mestrados Académicos: Evolução dos indicadores procura (2011/2012 a 2016/2017)
CE

Indicadores

MEFAIC

Vagas
Inscritos

MESDDL

Vagas

2011/2012

2012/2013

2013/2014

20
19

2014/2015

2015/2016

20
13

20
10
20

Inscritos
MGFAE
MSPFF
MTPD
MISIE
MSS

2016/2017

13

Vagas

30

30

30

Inscritos

17

14

11

Vagas

30

30

Inscritos

25

13

Vagas

20

25

20

20

20

20

Inscritos

19

24

21

23

19

8

Vagas

20

30

30

30

30

30

Inscritos

20

26

26

30

24

18

Vagas

20

20

20

Inscritos

20

18

18

Fonte: Nonio, abril de 2017
Legenda: Não abertura de edição
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2.1.5. Doutoramentos (3.º ciclo)
Um dos pontos fortes dos cursos de 3.º ciclo nas áreas científicas de Ciências da Educação e de
Psicologia assenta na flexibilidade da oferta formativa, permitindo a escolha da tipologia – com
ou sem componente letiva - que mais se adequa ao perfil do candidato.
Assim, e no que concerne a doutoramentos sem componente letiva, durante o ano 2016, o
Conselho Científico da FPCEUC deliberou favoravelmente sobre a aceitação de 12 candidatos (8
na área científica da Psicologia e 4 área científica de Ciências da Educação).

Quanto aos doutoramentos com componente letiva, verificou-se a abertura de novas edições
do DCE, na especialidade de Educação Permanente e Formação de Adultos e de 3 Programas
Interuniversitários de Doutoramentos ministrados em parceria com outras IES - Programa
Interuniversitário de Doutoramento em Psicologia – especialidade de Psicologia da Educação;
Programa Interuniversitário de Doutoramento em Psicologia – especialidade de Psicologia
Clínica, vertente temática: Psicologia da Família e Intervenção Familiar; e Programa
Interuniversitário de Doutoramento em Serviço Social.

O quadro seguinte apresenta a evolução do número de novos doutorandos nos últimos 5 anos,
e da sua análise, constata-se o carácter atrativo destes cursos, aspeto particularmente evidente
nos 3.º ciclos ministrados apenas pela FPCEUC.

Quadro n.º 11 – Evolução do número de novos doutorandos (2012/2013 a 2016/2017)
2012/2013

Novos doutorandos
2013/2014 2014/2015
2015/2016

2016/2017

Doutoramento com componente letiva

6

25

0

21

20

Doutoramento sem componente letiva

27

10

12

15

12

38

-

20

-

15

11

6

47

53

Designação

Programas Interuniversitário de
Doutoramento (parceria com a UL)
Programa Interuniversitário de
Doutoramento em Serviço Social
(parceria com a FCH-UCP)
Total

65

35

32

Fonte: Serviços Académicos e SQP
Curso acreditado em 2015

[Esc
rev
a
um
Relatório de atividades - ENSINO
trec
Ano 2016
ho
do
doc
um
ent

Versão: 1.0

35

2.1.6. Alunos de Pós-Doutoramento
Em 2016, o Conselho Científico da FPCEUC deliberou favoravelmente quanto à aceitação de 14
candidaturas a Pós-Doutoramento, 5 da área da Psicologia, 7 da área das Ciências da Educação
e 2 do Serviço Social. Com exceção do ano 2014/2015 que registou o número de pós-doutorados
mais alto, a procura destes alunos mantem-se sem oscilações significativas ao longo dos anos
em análise (cf. Gráfico n.º 4).

Gráfico n.º 4 – Evolução, nos últimos 4 anos, do número de novos alunos de pós- doutoramento
Fonte: Fonte: Serviços Académicos da FPCEUC
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2.2. Frequência de estudantes nos cursos ministrados pela FPCEUC
2.2.1. Número de estudantes inscritos
A distribuição dos estudantes pelos diferentes níveis de ensino – Cf. Quadro n.º 12 - mostra que
13% frequentavam cursos de doutoramento, 14,5% cursos de mestrado, 49,5% o mestrado
integrado e 23 % cursos de licenciatura.
As novas regras e princípios orientadores a aplicar na definição do número de vagas disponíveis
no CNA tiveram como consequência direta uma considerável diminuição do número de
estudantes inscritos nos cursos de 1.º ciclo e MIP, tendência igualmente verificada nos cursos
de mestrado e contrariada pelos cursos de 3.º ciclo, onde o alargamento da oferta formativa e
a atratividade destes cursos proporcionaram, nos últimos anos, um aumento do número de
estudantes.

Quadro n.º 12 – Número de estudantes da FPCEUC por ciclo de estudos de 2013/2014 a 2016/2017
Grau /Curso

Inscritos 2013/2014

Inscritos 2014/2015

Inscritos 2015/2016

Inscritos 2016/2017

1.º Ciclo

427

422

352

371

MIP

904

909

818

799

MCE

99

87

74

60

Mestrados Académicos

97

99

126

108

87

85

87

66

106

85

106**

124**

90

87

95**

85**

1810

1774

1658

1613

Mestrados Académicos –
lecionados em parceria*
3.º Ciclo – Com
componente letiva
3.º Ciclo – Sem
componente letiva
Total

Fonte: NONIO e Serviços Académicos FPCEUC
*MPTORH e MISIE
** Os doutorandos que requereram provas até setembro de 2016 não foram considerados nesta
contagem.
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2.2.2. Estudantes estrangeiros
Em 2016/2017 estão inscritos na FPCEUC 139 estudantes estrangeiros como estudantes
regulares, o que, tendo em conta o número total de estudantes inscritos na FPCEUC,
corresponde a 8,1 %. Estes estudantes frequentam, na sua esmagadora maioria, cursos de 3.º
ciclo – 66 estudantes – e de 2.º ciclo – 46 estudantes. Os valores apresentados demonstram a
atratividade da formação pós-graduada da FPCEUC neste grupo de estudantes, os quais
representam, em cursos como DCE e PIDPE, mais de 40% dos estudantes inscritos.

Gráfico n.º 5 – Distribuição dos estudantes inscritos por nacionalidade (portuguesa e outra) por ciclo
de estudos
Fonte: Nonio consulta em abril de 2017

2.3. Programas de Mobilidade
2.3.1. Mobilidade Outgoing
A FPCEUC considera a mobilidade um instrumento fundamental sua na internacionalização,
nesse sentido, promove, anualmente, iniciativas diversificadas que visam a promoção dos
programas de mobilidade. Salienta-se algumas dessas iniciativas:


Ações de sensibilização em parceria com NEPCESS/ACC;



Afetação de um trabalhador não docente aos processos de mobilidade;
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Adiantamento de parte da bolsa prevista para os estudantes em mobilidade ao abrigo
do Programa Erasmus;



Apoio financeiro através da atribuição de uma bolsa (suportada pela FPCEUC) para
estudantes outgoing ao abrigo de outras mobilidades que não possibilitam
financiamento.

O quadro seguinte dá-nos conta da mobilidade de estudantes FPCEUC, no ano letivo 2016/2017,
por área do conhecimento, e da sua análise constata-se que a maioria dos estudantes escolhe
Universidades Espanholas e Italianas.

Quadro n.º 13 – Estudantes Outgoing por área de formação e país destino
Área de formação

País de destino

Ciências da Educação

Itália - 2
Espanha - 3
Polónia - 1

Total

7

Rep. Checa - 1
Dinamarca - 2
Serviço Social

Rep. Checa - 1
Reino Unido - 1

7

Espanha - 3
Brasil - 2
Espanha - 9
Psicologia

Rep. Checa - 2

26

Alemanha - 1
Itália - 9
Bélgica - 3
Fonte: Serviços Académicos FPCEUC

2.3.2.Mobilidade Almeida Garrett
No âmbito mobilidade interna de estudantes do ensino superior público universitário mencionase o Programa Almeida Garrett, que oferece aos estudantes das Instituições de Ensino Superior
nacionais a possibilidade de efetuar um período de estudos, com pleno reconhecimento
académico, numa universidade pública portuguesa. Em 2016/2017, a FPCEUC acolheu no MIP
um estudante ao abrigo desta tipologia de mobilidade.
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2.3.3. Mobilidade Incoming
O quadro seguinte apresenta a distribuição dos estudantes incoming, por país de origem e por
área de estudos e da sua análise verifica-se que a FPCEUC acolheu, durante o ano 2016/2017,
97 estudantes oriundos de Universidades de 11 países.

Quadro n.º 14 – Estudantes Incoming por área de formação e país de origem
Área de formação

País de origem

Total

França - 1
Espanha – 10
Ciências da Educação

Bélgica - 1

23

Brasil – 3
Hungria – 3
Itália - 2
Espanha - 8
Itália - 2
Serviço Social

Brasil – 5

19

República Checa – 2
Lituânia - 1
Alemanha - 1
Alemanha – 6

Psicologia

Áustria - 1
Bélgica – 7
Brasil – 22

55

Espanha – 12
Holanda – 1
Itália – 6
Itália
Fonte: Serviços Académicos FPCEUC

2.3.4. Evolução dos Programas de mobilidade
O gráfico seguinte apresenta uma evolução da mobilidade incoming e outgoing nos últimos 5
anos. Salienta-se, pela positiva o ano 2014/2015 por apresentar o número mais elevado de
estudantes em ambas as mobilidades.
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Gráfico n.º 6 – Evolução da mobilidade Outgoing e Incoming
Fonte: SQP/FPCEUC

3. Sucesso escolar dos estudantes
3.1. Prescrições de estudantes
A preocupação da FPCEUC com o sucesso escolar dos seus estudantes e com o abandono
precoce do ensino superior encontra-se refletido numa das ações estratégicas definidas para
2015-2019. A fim de dar cumprimento a essa ação a Faculdade formalizou uma parceria com os
SASUC com vista ao desenvolvimento de um projeto que atue em situações de insucesso escolar
e abandono precoce dos estudos. Na sequência desse projeto apresenta-se, no gráfico seguinte,
o número de estudantes em prescrição e a estimativa dos que se encontram em risco de
prescrever, ou cuja inscrição em 2016/2017 conduz à sua prescrição em 2017/2018. Estes dados
têm como referência o ano 2016/2017. Desta análise realça-se, pela positiva, a LSS e pela
negativa o MIP, onde o número de estudantes prescritos foi de 9 em 2016/2017.
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Gráfico n.º 7 – Indicadores de prescrição de estudantes (ano de referência 2016/2017) por 1.º ciclo e
MIP
Fonte: Nonio consulta em abril de 2017

3.2. Eficiência formativa
Com o objetivo de aferir a eficiência formativa dos estudantes do 1.º ciclo, MIP e MCE, foram
definidos os seguintes indicadores de desempenho:


Média da taxa de sucesso escolar – média da razão aprovados/avaliados;



Média da taxa de aprovação global - média da razão aprovados/inscritos;



Média da taxa de avaliados - média da razão avaliados/inscritos;



Média das classificações – média das classificações nas uc;



Média do desvio padrão.

O quadro seguinte apresenta os valores obtidos para estes indicadores, calculados em função
das 403 unidades curriculares em que os estudantes estiveram inscritos em 2015/2016. Assim,
e em termos de resultados, a Faculdade mantém, à semelhança de anos anteriores, uma boa
eficiência formativa dos seus estudantes com a média das classificações nas unidades
curriculares acima de 14 e média de taxas de sucesso escolar superiores a 90%.
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Quadro n.º 15 – 2015/2016 eficiência formativa dos estudantes (1.º ciclo, 2.º Ciclo e MIP)
Valor obtido

Indicador

1.º Semestre

2.º Semestre

Média da taxa de Avaliados

92,2%

86,6%

Média da taxa sucesso escolar

94,7%

92,8%

Média da taxa de aprovação global

87,3%

83%

Média das classificações

14,6

14,4

Média do Desvio padrão médio

1,598

1,51

Fonte: NONIO, setembro 2016

3.3. Diplomados
No ano de 2015/2016 foram atribuídos pela UC, e através da FPCEUC, 325 graus académicos.
Destes, 81 correspondiam ao grau de licenciado (25%), 223 ao grau de mestre (68,6%), 21 ao
grau de doutor (6,4%), tendo sido atribuído a 2 o título de doutoramento europeu. A distribuição
de graus atribuídos nos últimos 5 anos é apresentada no quadro que se segue.

Quadro n.º 16 – Evolução do número diplomados por grau
Grau /Curso

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

1.º Ciclo

107

98

112

103

81

MIP

135

161

152

134

131

2.º Ciclo - MCE

65

50

56

48

41

2.º Ciclo - MA

52

63

37

36

51

3.º Ciclo

18

31

24

23

21

Total

377

403

381

344

325

Fonte: NONIO – abril 2017

4. Empregabilidade dos ciclos de estudos
A FPCEUC, com o intuito de contribuir da melhor forma possível para a preparação dos seus
estudantes e recém-diplomados na inserção no mercado de trabalho, tem acompanhado e
analisado a sua situação profissional e pretende criar um laboratório/observatório sobre
transições e percursos de vida e de desenvolvimento profissional e empregabilidade e dinamizar
estratégias de mentoria para preparação da transição para o mercado de trabalho. Em paralelo
a FPCEUC colabora com a UC no inquérito dirigido aos diplomados, apresentando-se de seguida
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um resumo dos resultados referentes aos diplomados de 2013/2014 dos cursos de 1.º e 2.º
ciclos e MI.
Como se pode verificar no quadro n.º 17 a taxa de desemprego na FPCEUC é cerca de 26,7%,
oscilando entre 18,4% da LCE e 36,5% no MIP. Quanto à percentagem de estudantes que
conseguem o seu percurso académico menciona-se a LCE com 68,4% dos respondentes.

Quadro n.º 17 – Situação académica e profissional dos diplomados de 2013/2014
Desempregado

Empregado

Estudante

N.º

%

N.º

%

N.º

%

54

7

18,4

5

13,2

26

68,4

18

43

2

11,1

14

77,8

2

11,1

152

52

34

19

36,5

31

59,6

2

3,8

MCE

56

15

27

5

33,5

9

60,0

1

6,7

MEFAIC

4

2

50

0

0

2

100

0

0

MGFAE

6

2

33,3

0

0

2

100

0

0

MSPFF

12

2

17

0

0

1

50

1

50

Total

357

131

367

35

26,7

64

48,9

32

24,4

CE

NI

NR

TR

LCE

70

38

LSS

42

MIP

Fonte: Inquérito Trajetória do percurso académico e profissional
Legenda:
NI – Número de inquiridos
NR – Número de respostas
TR – Taxa de resposta
N.º - Número
% - Percentagem.

5. Parcerias e Cooperação
5.1. Master on Work, Organizational, and Personnel Psychology - WOP-P
No ano 2016 a Faculdade viu ainda aprovada, pela Comissão Europeia, a sua candidatura do
Master on Work, Organizational and Personnel Psychology, para o período compreendido entre
2017 e 2021. O Consórcio que ministra este mestrado foi alterado com a saída da Universidade
Paris V, e com o seu alargamento a Universidades não Europeias - Florida Institute of
Technology, Illinois Institute of Technology, University of Baltimore, University of Brasilia,
University of Guelph e Universidad de Puerto Rico.
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5.2. Ciclos de estudos ministrados em parceria com IES
A troca de experiências entre Instituições de Ensino Superior constitui um fator de
enriquecimento quer a nível pedagógico, quer a nível de benchmarking. Ciente desta
importância e fomentando a associação com outras instituições de Ensino Superior, com vista à
disponibilização de uma oferta formativa diversificada e à atração de um maior número de
estudantes, foram consolidadas, durante o ano em análise, as parcerias existentes no âmbito
dos cursos com diploma conjunto, podendo os estudantes usufruir de 5 cursos nessas
circunstâncias:


Programa Interuniversitário de Doutoramento em Serviço Social oferecido em parceria
com a Universidade Católica Portuguesa (Faculdade de Ciências Humanas);



Programa Interuniversitário de Doutoramento em Psicologia, especialidade em
Psicologia Clínica, vertente temática: Psicologia da Família e Intervenção Familiar
(parceria com a Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa).



Programa Interuniversitário de Doutoramento em Psicologia, especialidade em
Psicologia da Educação (parceria com a Faculdade de Psicologia da Universidade de
Lisboa).



Mestrado em Psicologia do Trabalho, das Organizações e dos Recursos Humanos (WOPP). Este mestrado europeu, apoiado pela Comissão Europeia, através do Programa
“Erasmus Mundus +” (Master on Work, Organizational, and Personnel Psychology, WOP-P).



Licenciatura em Ciências da Educação – no âmbito das relações protocoladas entre a
Universidade de Coimbra e a Universidade de Salamanca.

Realça-se ainda o desenvolvimento de vários contactos no sentido de formalizar uma nova
parceria com as Universidades do Minho e de Lisboa que prevê a realização conjunta de um 2.º
ciclo na área da Psicologia.

Cursos não conferentes de grau
No que se refere a cursos não conferentes de grau menciona-se Curso de pós-graduação em
Terapia Familiar e Intervenção Sistémica, uma parceria com Escola Vasco Navarra de Terapia
Familiar e com a Universidade de Salamanca, que viu concluída mais uma edição em 2015/2016.
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5.3. Cooperação entre Unidades Orgânicas da UC
5.3.1. Lecionação de cursos em parceria
No âmbito da lecionação conjunta de cursos referem-se o funcionamento, em 2016/2017, dos
seguintes cursos:


MISIE (7.ª edição), Mestrado que resulta de uma parceria entre a FPCEUC e a FEUC, e
cujo corpo docente é constituído por docentes de ambas as Faculdades. A gestão
administrativa do curso é efetuada alternadamente pelas duas UO sendo a FPCEUC
responsável pela edição de 2016-2018;



Mestrados de Ensino, uma parceria entre a FLUC, a FPCEUC e a FCTUC, onde a FPCEUC
intervém ministrando as unidades curriculares da área das Ciências da Educação e
Psicologia, nomeadamente: Organização Escolar e Gestão da Sala de Aula – 4 ECTS;
Necessidades Educativas Especiais – 4 ECTS; Psicologia do Desenvolvimento e
Aprendizagem – 5 ECTS; Desenvolvimento Curricular e Avaliação – 5 ECTS, unidades
curriculares. Em 2016/2017 o número de inscrições nestas unidades curriculares foi de
191 estudantes e estiveram envolvidos 6 docentes da FPCEUC.

5.3.2. Participação conjunta em atividades de docência
Colaboração de docentes
Quanto à participação de docentes de outras Unidades Orgânicas na lecionação de aulas de
ciclos de estudos oferecidos, em 2016/2017, pela FPCEUC, refere-se a colaboração de 10
docentes das seguintes Unidades Orgânicas: FDUC (LSS; MGFAE); FMUC (MIP) e FEUC (LSS;
MGFAE; MISIE). Por outro lado, 3 docentes da FPCEUC colaboraram com a FMUC na lecionação
de unidades curriculares/módulos de cursos de 2.º e 3.º ciclos (Programa de Doutoramento em
Ciências da Saúde; Mestrado em Psiquiatria Social e Cultural).

Oferta de unidades curriculares opcionais
De acordo com a estrutura curricular de alguns dos ciclos de estudos da FPCEUC, os seus alunos
podem frequentar, como opção, unidades curriculares de outras Unidades Orgânicas ou
Departamentos da UC. Nesse sentido, em 2016/2017, verificaram-se 44 inscrições de alunos da
FPCEUC em 25 unidades curriculares ministradas por outras UO da UC. No que concerne à
procura de unidades curriculares de opção fora da FPCEUC espera-se um aumento nos proximos
anos em consequência das recentes alterações aos planos de estudos dos cursos da FPCEUC,

Relatório de atividades - ENSINO
Ano 2016

Versão: 1.0

46

nomeadamente no que se refere à introdução de um percurso livre promotor da
interinstitucionalidade e da aquisição de competências transversais.
A FPCEUC acolheu 60 inscrições em 41 unidades curriculares que integram os seus planos de
curso provenientes de alunos de outras Unidades Orgânicas. Neste âmbito verifica-se que os
estudantes dos cursos de Antropologia e Biologia procuram unidades curriculares do plano de
estudos do MIP, enquanto que os estudantes da área científica das humanidades,
nomeadamente Licenciatura em Jornalismo e Comunicação e Licenciatura em Português
procuram unidades curriculares dos plano de estudos da área das Ciências da Educação.

6. Sistema de Qualidade Pedagógica
6.1. Inquéritos Pedagógicos
Com uma dedicação primordial com a qualidade de ensino, a FPCEUC conheceu, nos últimos
anos, um percurso ascendente neste domínio, estando, segundo a opinião dos estudantes e
docentes da FPCEUC que responderam aos inquéritos pedagógicos realizados no âmbito do
Sistema de Gestão de Qualidade Pedagógica (SGQP) implementado pela UC, posicionada no
conjunto das Unidades Orgânicas da UC mais bem avaliadas em todas as dimensões em estudo.

6.1.1. Mestrado Integrado em Psicologia e 1.º e 2.º ciclos
A FPCEUC vem demonstrando uma boa performance nos inquéritos pedagógicos realizados no
âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade Pedagógica (SGQP) implementado pela UC. Desde
logo, de acordo com os dados relativos a 2015/2016, considera-se bastante positiva a
participação dos docentes – taxa de resposta acima de 95% – e dos estudantes – taxa de resposta
acima de 50% – nos inquéritos pedagógicos, estando a taxa de resposta destas partes
interessadas acima da registada pela Universidade de Coimbra.
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Gráfico n.º 8 – Evolução da taxa de resposta dos estudantes

Gráfico n.º 9 – Evolução da taxa de resposta dos

docentes

Fonte: SQP/ Inquéritos pedagógicos

Em função das respostas dos estudantes, apresenta-se, de seguida, um balanço global dos
questionários SGQP, podendo os aspetos específicos de cada curso serem consultados no
respetivo relatório.

Os dados da avaliação provenientes das respostas dos alunos do 1.º e 2.º ciclos e MIP revelam
a sua satisfação em relação à FPCEUC e aos respetivos ciclos de estudos, colocando a Faculdade
no conjunto das Faculdades da UC com avaliações mais favoráveis em todas dimensões em
análise – “O funcionamento global da Faculdade”; “Processo Ensino-aprendizagem - Docentes”;
“Processo Ensino-aprendizagem - Unidades Curriculares” - consolidando, deste modo, a posição
já alcançada em anos anteriores.
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Gráfico n.º 10 – Comparação entre a média global de cada uma das dimensões por semestre – FPCEUC
e UC
Fonte: SQP/inquéritos pedagógicos – 2015/2016

Merecem também menção os dados referentes aos indicadores relacionados com as condições
de funcionamento do curso (I1); com a qualidade do docente no processo de
ensino/aprendizagem (I2) e com a qualidade das aprendizagens nas uc (I3), que variam entre 4,0
e 4,1 na escala de 1 a 5 (cf. Gráfico n.º 11).

Gráfico n.º 11 – Indicadores de satisfação geral – valor médio por semestre de 2015/2016 - estudantes
Fonte: SQP/inquéritos pedagógicos – 2015/2016
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No inquérito aos docentes, estes são convidados a efetuar uma reflexão avaliando o curso e a(s)
unidade(s) curricular(es) que leciona(m). Nas unidades curriculares, os docentes identificam
ainda os pontos fortes e fracos que, na sua perspetiva, as caracterizam e, subsequentemente,
são convidados a refletir sobre melhorias a introduzir.
Deste inquérito constam 3 questões de satisfação geral – ID1- Apreciação global das condições
de funcionamento do curso; ID2- Apreciação global da qualidade dos estudantes no processo de
ensino/aprendizagem na unidade curricular; ID3- Apreciação global do funcionamento da
unidade curricular, em relação às quais apresentamos os dados recolhidos no 1.º e 2.º semestre
de 2015/2016 (cf. Gráfico n.º 12), os quais se situam no nível bom oscilando entre 4,2 (ID2) e 4,4
(ID1 e ID3).

Gráfico n.º 12 – Indicadores de satisfação geral – valor médio por semestre de 2015/2016 - docentes
Fonte: SQP/inquéritos pedagógicos – 2015/2016

6.1.2. Cursos de 3.º Ciclo1
Em 2015/2016 foram implementados 2 momentos distintos de auscultação dos doutorandos:
1.º momento (A) - um ano após matrícula no doutoramento e o 2.º momento (B) aquando da
1

Os inquéritos pedagógicos aos cursos de 3.º ciclo implementados no âmbito do SGQ da UC não se
encontram adaptados para doutoramentos sem componente letiva, nesse sentido não é seguro que todos
os respondentes estejam a manifestar a sua opinião sobre experiências idênticas. Este aspeto foi
identificado como fragilidade e foi direcionado à UC.
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conclusão do doutoramento, os quais registaram taxas de respostas de, respetivamente 71%
(27 doutorandos) e 86% (18 doutorados).

Estes inquéritos encontram-se estruturados em dimensões – 1-Organização do programa
doutoral; ambiente e infraestruturas; 2-Formação frequentada; 3-Docentes e palestrantes; 4O(s) orientador(es); 5-Produção científica, técnica e/ou artística/cultural e mobilidade
internacional; 6-Motivos do atraso na entrega da tese; 7-Tipo de tese – contemplando o
inquérito no momento A as dimensões de 1 a 3 e o momento B de 1 a 7.

Estas dimensões são constituídas por indicadores (21 no caso do momento A e 29 no momento
B) onde os respondentes avaliam a sua satisfação, usando, para o efeito, uma escala de 1 a 5 (1=
total desacordo, 5= total acordo).
O quadro seguinte apresenta no que diz respeito à FPCEUC e à UC o valor médio de cada
dimensão avaliada, e da sua análise verificamos que:


Em todas as dimensões avaliadas a FPCEUC supera a UC;



A média global da FPCEUC no momento A e no momento B encontra-se acima de 4, na
escala de 1 a 5 (4,26 e 4,4);



Com exceção da dimensão relacionada com os Docentes/palestrantes/formadores, e de
um modo global os respondentes do momento B encontram-se mais satisfeitos que os
do momento A;



Segundo a perceção dos doutorandos os docentes palestrantes/formadores dos cursos
de doutoramento são um ponto forte do curso;



A formação frequentada é a dimensão apreciada de forma menos positiva pelos
doutorandos;



Segundo a perceção dos doutorados o orientador do doutoramento é um ponto forte
do curso;



O incentivo à produção científica e à mobilidade é a dimensão avaliada menos
favoravelmente pelos doutorados.
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Quadro n.º 18 – Valor médio dos itens avaliados – Inquérito aos doutorandos e doutorados
Momento A
Valor
Dimensões

Parâmetros avaliados

médio dos
parâmetros
FPCEUC

Valor dos
parâmetros
médio UC

Momento B
Valor médio
dos
parâmetros
FPCEUC

Valor dos
parâmetros
médio UC

C-Adequação dos edifícios de funcionamento do curso; DAdequação dos horários de acesso aos edifícios; EAdequação das salas de aula; F-Adequação da biblioteca e
Organização do
programa
doutoral,
ambiente e
infraestruturas

meios afins de acesso à informação; G- Adequação do acesso
às bases bibliográficas; H- Adequação dos meios informáticos;
I- Adequação dos laboratórios e seu equipamento; JExistência e adequação dos espaços de estudo; K- Adequação

4,22

3,93

4,3

3,95

4,17

3,92

4,3

4,15

4,63

4,13

4,4

4,3

4,6

4,5

4,15

4

4,4

4,2

da comunicação com a direção/coordenação de curso; LEficácia da direção/coordenação do curso; M-Satisfação geral
com as condições de funcionamento do curso; N: Adequação
dos laboratórios, espaços de estudo, equipamentos e outras
instalações;
O-Incentivo à construção de um percurso formativo próprio;
P- Adequação da formação às necessidades do estudante e ao
projeto de tese; Q-Qualidade dos conhecimentos

Formação
frequentada

metodológicos adquiridos na formação frequentada; RQualidade dos conhecimentos científicos e teóricos
adquiridos na formação frequentada; S-Capacitação para o
desenvolvimento da investigação de forma independente; TApreciação global sobre a qualidade da formação
frequentada;
U- Estímulo ao desenvolvimento da capacidade crítica; V-

Docentes/pales

Disponibilidade para discutir os projectos de tese ou alguns

trantes/formad

dos estudos/resultados; W- Apreciação global da qualidade

ores

dos docentes/palestrantes/formadores no processo de
ensino/aprendizagem
X: Crítica construtiva do projeto de tese; Y: Apoio em

Orientador

questões metodológicas da tese; Z: Apoio em questões
científicas e teóricas da tese; AA: Estímulo da autonomia nos
trabalhos conducentes à tese; AB: Adequação da orientação

Produção e

AD: Incentivo à produção de material científico, técnico e/ou

mobilidade

artístico/cultural; AE: Incentivo à realização de experiência(s)

internacional

de mobilidade internacional
Média global dos parâmetros avaliados

4,26

3,95

Fonte: SGQP da FPCEUC (2015/2016)
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6.2.Relatórios de autoavaliação dos ciclos de estudos
Os relatórios de autoavaliação de ciclos de estudos, mecanismo de extrema importância na
melhoria contínua do processo ensino-aprendizagem, entraram na rotina dos coordenadores
dos ciclos de estudos os quais aderiram ao seu preenchimento, resultando numa uma taxa de
preenchimento de 100%, que correspondeu à submissão de 17 relatórios.
Um dos aspetos abordados nos relatórios de autoavaliação está relacionado com o nível de
implementação das ações de melhoria identificadas no ano anterior e que visaram suprimir as
fragilidades detetadas. Por conseguinte, em 2015/2016, foi determinado o grau execução das
59 ações de melhorias definidas em 2014/2015 constando do quadro e gráfico seguinte, a sua
distribuição por nível de implementação.

Quadro n.º 19 - Nível de implementação das ações definidas em 2014/2015

Gráfico n.º 13 - Nível de implementação das ações definidas em 2014/2015
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7. NEPCESS/ACC
7.1. Estrutura do Núcleo
O NEPCESS/AAC é um núcleo da Associação Académica de Coimbra organizado para contemplar
de modo especial os estudantes da FPCEUC e é composto por 2 órgãos: a Mesa do Plenário e a
Direção. A mesa do plenário é constituída por um Presidente, Vice-Presidente, Secretária e duas
Vogais. A direção, constituída por um Presidente, Vice-Presidente, Tesoureira, Administradora
e Secretária, supervisiona e orienta as atividades desenvolvidas em 8 pelouros. Os pelouros,
coordenados por um coordenador e um subcoordenador, possuem um número ilimitado de
colaboradores e encontram-se divididos por áreas com funções distintas. Assim temos os
seguintes pelouros: Relações Internacionais e Relações Externas, Desporto e Convívio, Cultura,
Comunicação e Imagem, Pedagogia e Saídas Profissionais, Intervenção Cívica e Ação Social, Ação
e Formação e o Claustro.

7.2. Atividades desenvolvidas
Em cada um dos pelouros foram desenvolvidas, ao longo de 2016, diversas atividades inerentes
à sua missão/objeto. Assim temos:


O pelouro de Relações Internacionais e Relações Externas focou-se fundamentalmente
nas relações internacionais, tendo proporcionado sessões de esclarecimentos para os
estudantes internacionais que a Faculdade recebeu e para os que pretendem realizar
programas de mobilidade. Este pelouro apoiou os estudantes incoming, através de um
grupo virtual criado para esse fim tendo ainda iniciado um processo para o
desenvolvimento de uma Bolsa de Buddy’s exclusivo da FPCEUC.



O pelouro Desporto e Convívio iniciou o ano com a preparação da receção ao caloiro
proporcionando diversas atividades de convívio para os recém-chegados. No conjunto
das atividades desenvolvidas por este pelouro refere-se o Claustroween, uma festa de
Halloween que pretende proporcionar uma atividade de convívio entre os diferentes
cursos. Finalmente e no que diz respeito ao desporto menciona-se a realização do
workshop de defesa pessoal como forma de fomentar a prática desportiva e dar a
conhecer novas modalidades.

Relatório de atividades - ENSINO
Ano 2016

Versão: 1.0

54



O pelouro de Cultura realizou visitas à cidade para dar a conhecer Coimbra e os seus
espaços de referências aos novos estudantes. Organizou também uma sessão de cinema
no anfiteatro da FPCEUC.



O pelouro da Ação e formação visa fornecer conhecimento extracurricular aos
estudantes através da organização de workshops, palestras e cursos. Por forma a dar
cumprimento a este objetivo foram realizados os seguintes eventos: Workshop de
Micro-expressões, o Curso Língua Gestual (nível 1) e o Workshop de Métodos de Estudo.



O pelouro de Pedagogia e Saídas Profissionais dirigiu a sua atenção para a parte
pedagógica, criando uma caixa aberta a todos os alunos para que pudessem colocar os
seus problemas ou sugestões de uma forma mais informal, tendo sido ainda realizados
questionários para averiguar a qualidade e satisfação pedagógica dos alunos. Foi ainda
realizada a primeira reunião com as comissões de turma, para uma maior aproximação
e facilidade de comunicação para com todos os estudantes.



O pelouro de Intervenção Cívica e Ação Social (ICAS) é responsável pela articulação entre
as instituições com as quais o NEPCESS/AAC tem parceria e os estudantes da FPCEUC
que desejam fazer voluntariado. Durante o ano em análise e neste âmbito foram
realizadas uma feira de voluntariado, recolha de sangue, recolhas de roupa e brinquedos
e recolha de alimentos para entregar a instituições. Este pelouro realizou ainda uma
parceria com a Sociedade de Debates da Universidade de Coimbra.



Comunicação e Imagem é um pelouro que trata da divulgação das atividades do
NEPCESS/AAC, elaborando cartazes, e fazendo a cobertura fotográfica das atividades,
sendo ainda responsável pela TVNEPCESS.



Claustro - pelouro com a responsabilidade de editar o jornal da faculdade - Claustro.
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8. JuniRHumo Júnior Empresa de Recursos Humanos
A JuniRHumo foi idealizada e criada por alunos do Mestrado Integrado em Psicologia das
Organizações e do Trabalho (MIP) e alunos do Mestrado Europeu em Psicologia do Trabalho, das
Organizações e dos Recursos Humanos (WOP-P) da FPCEUC, em Novembro de 2011.

No âmbito da sua missão, esta Júnior Empresa de Recursos Humanos desenvolveu, ao longo do
ano de referência mais uma edição do Open Doors que consistiu na organização de dois dias –
25 e 26 de outubro - de palestras com temas acerca do mundo das organizações. Neste evento
estiveram presentes várias entidades, das quais se refere a título de exemplo a Elevus, o Centro
de Formação Profissional para o Comércio e Afins - CECOA, a TeamBuildings, a Alento e a Young
Crew Portugal. Este evento contou com a participação de cerca de 25 estudantes.
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INVESTIGAÇÃO
A investigação constitui um dos pilares fundamentais da FPCEUC e, por isso, tem merecido uma
especial atenção nos últimos anos, o que se tem traduzido numa maior produção científica, num
maior envolvimento em projetos de investigação e em maior articulação nacional e
internacional.
A FPCEUC abrange uma investigação diversificada nas áreas da psicologia, ciências da educação
e do serviço social. Tendo em vista proporcionar as condições necessárias a uma investigação
cada vez mais consistente, a FPCEUC dispõe de Unidades de Investigação e Desenvolvimento e
de estruturas técnico-científicas que abarcam vários domínios de investigação científica e que
vêm contribuindo, de forma decisiva, para reafirmar a aposta numa investigação alinhada com
as tendências internacionais.

Um dos objetivos estratégicos da Direção da Faculdade consiste na ampliação sustentada da
investigação quer pela participação da sua comunidade científica em projetos e redes
internacionais e nacionais, quer pela celebração de parcerias com outras instituições tendo em
vista a produção e transferência do conhecimento. Este objetivo encontra-se concretizado nas
diversas atividades desenvolvidas pelas estruturas da Faculdade, as quais denotam, em 2016,
uma evolução bastante positiva.

1.Unidades de Investigação e Desenvolvimento
A FPCEUC conta com duas Unidades I&D reconhecidas e financiadas pela FCT: o Centro de
Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção Cognitivo-Comportamental (CINEICC) e o
Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento Vocacional e Social (IPCDVS), que no último
exercício de avaliação, alcançaram a classificação de, respetivamente, Excelente e Bom. Estas
unidades têm desenvolvido uma atividade em consonância com o plano de atividades da
Faculdade e a sua capacidade financeira, contribuindo para a internacionalização da
investigação.

1.1.Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção Cognitivo-Comportamental
O CINEICC é uma Unidade de Investigação & Desenvolvimento, sediada na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, coordenada pelo Professor
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Doutor José Augusto da Veiga Pinto de Gouveia e com 22 membros integrados. A estrutura do
CINEICC compreende as seguintes linhas de investigação:


CBPC - Cognitive and Behavioural Processes and Change: Health and Psychopathology
in Different Settings: focuses on vulnerability, maintenance and protective processes
involved in mental-health, and on empirically validated interventions.

Investigador responsável
José Augusto da Veiga Pinto de Gouveia.


RD&S - Relationships, Development & Health: focuses on the prevention of illness and
promotion of health, with a special focus on reproductive and parenthood issues.

Investigador responsável
Maria Cristina Cruz Sousa Portocarrero Canavarro.


N2CA - Neuroscience, Neuropsychology and Cognitive Assessment: focuses on
neuropsychological

assessment,

neuroscience

research

and

neurocognitive

interventions.
Investigador responsável
Mário Manuel Rodrigues Simões.
Tendo em vista a concretização dos seus objetivos, esta Unidade I&D organizou, durante o ano
de 2016, vários eventos científicos, nacionais e internacionais, nas suas áreas preferenciais de
investigação, destacando-se, a título de exemplo, os seguintes:


5th EFCAP – “Congresso da European Association for Forensic Child & Adolescent
Psychiatry and Psychology” realizado nos auditórios da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, entre os dias 11 e 13 de maio (número de participantes: 400);



Conferência “Cognição involuntária” realizada na Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra (número de participantes: 50);



Palestra “Despertar para o Amor: Minfulness & Metta Aplicação Social” realizada na
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, no dia 18
de Junho (número de participantes: 40);



2ª Colóquio “Vita Contemplativa”, realizado no auditório do Pólo II da FCTUC, no dia 6
de dezembro (número de participantes: 40).

O CINEIC tem vindo a apoiar a formação não graduada dos seus membros, pelo que, em parceria
com o Laboratório de Bioestatística e Informática Médica da FMUC, organizou o curso de
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formação “Revisões Sistemáticas e Meta-análises”. Este curso decorreu na FPCEUC e contou
com a participação de 35 formandos.

1.2. Instituto de Psicologia Cognitiva, Desenvolvimento Vocacional e Social
O IPCDVS, unidade I&D, sediada na FPCEUC e integrada no Instituto de Investigação
Interdisciplinar (III) da UC, com uma dinâmica de investigação transdisciplinar nos vários campos
da Psicologia - experimental, cognitiva, educacional, social, e aconselhamento - é coordenado
pelo Professor Doutor Eduardo Santos e, atualmente acolhe 60 membros integrados. O IPCDVS
encontra-se estruturado nas seguintes linhas de investigação:


Psicologia Cognitiva e Social Aplicadas

Investigador responsável:
Armando Luís Mónica de Oliveira.


Transições Psicossociais no Contexto de Sistemas de Desenvolvimento e Multiculturais

Investigador responsável
Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira.
De entre as várias atividades realizadas ao longo de 2016, no domínio da partilha e difusão do
conhecimento científico refere-se, a título de exemplo e no âmbito do PIDPPE, o Workshop in
Motivation and Emotion: Healthy Behavior and Sports: Research and Practice from a
Motivational Perspective, realizado na FPCEUC, em maio de 2016 e dinamizado por 2
investigadores estrangeiros da Hacettepe University e da Catholic University of Peru.

1.3. Integração de docentes em outras Unidades I&D da Universidade de Coimbra
Com o objetivo de reforçar a investigação e a integração em equipas de investigação
multidisciplinares que promovam o cruzamento entre áreas do saber e permitam a afirmação
da investigação científica dos seus docentes, a FPCEUC tem atendido à sua integração em
Unidades de Investigação e Desenvolvimento externas à Faculdade. No período em análise, uma
percentagem expressiva dos docentes da Faculdade é membro integrado do Centro de Estudos
Sociais – 6 docentes - e do Grupo de Políticas e Organizações Educativas e Dinâmicas
Educacionais do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra
(CEIS20) – 12 docentes.
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2. Estruturas de apoio técnico-científico e promoção da qualidade pedagógica
As atividades de investigação, ensino e prestação de serviços à comunidade são apoiadas por
estruturas de apoio técnico-científico e de promoção da qualidade pedagógica que contribuem,
fundamentalmente, para o incremento e disseminação da investigação junto dos estudantes e
para a promoção da articulação entre o ensino e a investigação.
Apresenta-se, de seguida, as atividades desenvolvidas ao longo de 2016, por cada uma destas
estruturas de apoio técnico-científico.

2.1. Laboratórios2
Os laboratórios da Faculdade, distribuídos pelos vários domínios da Psicologia e das Ciências da
Educação, encontram-se dotados de recursos logísticos e metodológicos altamente
especializados e sua atividade assenta na produção científica e no apoio às atividades de ensino
a ela associadas.
Estas estruturas são avaliadas anualmente pelos estudantes – 1.º, 2. e 3.º ciclos e MIP –,
constando da tabela seguinte os valores médios recolhidos no âmbito dos questionários
pedagógicos. Por conseguinte, e segundo a perceção dos respondentes, a adequação dos
laboratórios da FPCEUC e dos seus equipamentos são satisfatórias com valores médios muito
próximos do nível Bom. Contudo, ressalva-se que a leitura destes dados é de difícil
interpretação, porque não é seguro que todos os alunos possuam idêntica experiência e um
efetivo conhecimento do funcionamento das referidas estruturas.

Quadro n.º 19 - Perceção dos estudantes relativamente à adequação dos laboratórios e seu
equipamento
Indicador

Adequação

dos

Laboratórios

e

seu

Equipamento

Inquérito

Valor médio

1.º Semestre (1.º e 2.º ciclos e MIP)

4,0

2.º Semestre (1.º e 2.º ciclos e MIP)

4,0

Doutorandos - A

4,1

Doutorandos - B

4,0

Fonte: SGQP (inquéritos pedagógicos - 2015/2016)

2

Cada laboratório elaborou o seu relatório de atividades, o qual está na posse da Direção da Faculdade,
apresentando-se, nesta secção, apenas um resumo da atividade desenvolvida em 2016.
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2.1.1. Laboratório de Psicologia Cognitiva Aplicada
O Laboratório de Psicologia Cognitiva Aplicada (LPCA) desenvolve a sua atividade de
investigação nos domínios da atenção, perceção, julgamento e tomada de decisão, tendo como
investigador responsável o Professor Doutor Armando Luís Dinis Mónica de Oliveira. Este
laboratório congrega 8 investigadores nucleares e privilegia a integração em redes e
comunidades de investigação multidisciplinares sendo de destacar o seu envolvimento na
iniciativa, promovida pelos III, Energia para a Sustentabilidade (EFs) e a colaboração estreita com
os investigadores da teoria da integração da informação e da medida funcional.
O LPCA manteve uma colaboração regular com outros laboratórios internacionais que
desenvolvem a sua atividade em torno de objetos de investigação similares, nomeadamente
com Laboratoire Controle et Perception (Universidade Paris Sud 11); Laboratório de Fisiologia
Sensorial Roberto Vieira (Universidade de São Paulo); Quantitative Psychology Lab
(Universidade de Pádua) e Laboratório de Psicofísica e Percepção (Universidade de São Paulo –
RP).

2.1.2. Laboratório de Memória, Linguagem e Funções Executivas
O laboratório de Memória, Linguagem e Funções Executivas (LMLFE) do qual fazem parte 5
investigadores é um dos laboratórios alocados à Faculdade e que desenvolve as suas atividades
de investigação nos domínios dos processos mnésicos, linguísticos e de controlo executivo,
privilegiando os estudos sobre o impacto do envelhecimento ou de patologias psiquiátricas/
neurológicas sobre esses processos. Este laboratório tem como investigador responsável o
Professor Doutor José Augusto Leitão e tem promovido diversas atividades de investigação e
apoiado vários estudantes de doutoramento. De salientar o desenvolvimento do projeto:
Inhibitory processing in the aging brain: Disentangling the effects of age, chronotype, time of
day and executive control.

2.1.3. Laboratório Babylab
O Babylab (Laboratório de Psicologia do Bebé da FPCEUC) alocado na FPCEUC pretende
contribuir para uma melhor compreensão acerca dos modos como o bebé explora, aprende o
mundo e interage com ele. Este laboratório congrega 5 membros permanentes, e desenvolve a
sua atividade sobre a responsabilidade do Professor Doutor Eduardo Sá.
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De entre os vários estudos desenvolvidos neste domínio referem-se um estudo audiométrico
sobre o choro do Bebé, desenvolvido em parceria com as áreas da engenharia informática e
engenharia biomédica da UC e o estudo Brincar no bebé com colaboração com a Faculdade de
Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa.
Salienta-se ainda, a colaboração regular desta estrutura técnico-científico com outras
instituições e entidades nacionais, europeias e não europeias, que desenvolvem a sua
investigação no mesmo domínio, e.g. Fundação Brazelton/Gomes Pedro para as ciências do
bebé e da família; Basque Center on Cognition, Brain and Language – Espanha; Oxford Babylab
– Inglaterra; B.A.B.Y. Laboratory Cornell University – USA; NUDIF, Núcleo de Infância e FamíliaBrasil.

2.1.4. Laboratório de Perceção e Reconhecimento de Objetos e Ações3
O Laboratório de Perceção e Reconhecimento de Objetos e Ações, também designado por
Proaction Laboratory constitui-se como um laboratório da FPCEUC cujo objetivo é contribuir
para o conhecimento da comunidade científica ao nível dos processos cognitivos básicos, e
desenvolve a sua atividade sob a responsabilidade do Professor Doutor Jorge Almeida. Os
investigadores afetos a este laboratório são na sua maioria bolseiros, contudo o laboratório
conta ainda com a integração de outros investigadores entre os quais um estudante de
doutoramento da SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) e um investigador
visitante da Heidelberg University.
O Proaction Laboratory tem expandido fortemente as suas redes colaborativas e tem
assegurado o seu financiamento para os próximos 3 anos, em parte devido aos projetos de
investigação que tem atualmente em curso.

2.1.5. Laboratório de Avaliação Psicológica e Psicometria
O Laboratório de Avaliação Psicológica e Psicometria é um dos laboratórios da FPCEUC que
desenvolve a sua atividade de investigação na área de adaptação e validação de testes e outros
instrumentos de validação psicológica e consulta de avaliação (neuro)psicológica e que tem
como investigador responsável o Professor Doutor Mário Simões.

3

Este laboratório acolhe vários projetos de investigação os quais se encontram referidos na secção 3.2.,
quadro n.º 24.
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A equipa deste laboratório é constituída por professores universitários (maioritariamente da
FPCEUC), investigadores com doutoramento, colaboradores externos em diferentes áreas de
especialização do âmbito da Avaliação Psicológica, Neuropsicologia, Psicologia Forense,
Psicogerontologia Clínica, Psicologia do Trabalho e das Organizações, Reabilitação, Psicometria,
Estatística e a Linguística Aplicada. Refira-se ainda a sua abertura ao trabalho de estudantes de
graduação e pós-graduação, contribuindo para uma maior interligação do ensino com a
investigação.
De entre a imensa atividade de investigação desenvolvida ao longo do período em análise
salienta-se o desenvolvimento e validação da Bateria de Avaliação Neuropsicológica de Coimbra
a qual foi editada e comercializada pela CEGOC.

2.1.6. Laboratório de Tecnologia Educativa
O laboratório de tecnologia educativa (LabTE) desenvolve a sua atividade no domínio das
Ciências da Educação e pretende estudar o efeito dos recursos educativos digitais na motivação,
aprendizagem e atenção em contextos de ensino presencial e à distância.
Este laboratório, coordenado pela Professora Doutora Ana Amélia Carvalho, congrega 14
investigadores da FPCEUC e externos.
No âmbito das suas atividades o LabTE organizou várias atividades abertas à comunidade, entre
as quais, Workshops de construção de jogos, dinamizados pelo Eng. Adilson Vahldick da
Universidade do Estado de Santa Catarina – Brasil, e outros eventos tais como sessões de Scratch
no ensino, Jogos educativos na plataforma Hypatiamat (apresentação do Loto SAMD e do SAMD
levels) e Podcasts educativos com ferramenta Audacit, eventos que contaram com a
participação de especialistas nacionais e internacionais neste domínio.

2.2. Observatório da Cidadania e Intervenção Social4
O Observatório da Cidadania e Intervenção Social (OCIS), coordenado pela Professora Doutora
Clara Santos, constitui-se como uma estrutura de apoio técnico-científico às atividades de
investigação, ensino e prestação de serviços à comunidade incidindo o seu foco de ação
essencialmente na transferência e valorização do conhecimento.

4

O relatório de atividades do OCIS encontra-se disponível para consulta no GAD, apresentando-se, nesta
secção, apenas um resumo da atividade.
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A fim de desenvolver as várias atividades inerentes à sua missão, o OCIS contou com o
envolvimento de 9 docentes das diversas áreas do saber da Faculdade e 11 voluntários
qualificados.
O quadro seguinte apresenta os projetos de intervenção desenvolvidos pelo OCIS durante 2016.
De entre eles salientam-se: Navegas em Segurança, um projeto financiado pelo IPJD, que tem
como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento da utilização responsável e segura
da Internet; Avaliação de aplicabilidade do modelo de mediação social comunitário na
reinserção de pessoas com comportamentos aditivos e dependências, um trabalho de
consultoria científica desenvolvido no âmbito de um protocolo estabelecido entre a ARS, SICAD
e a FPCEUC.
Quadro n.º 20- Projetos de intervenção desenvolvidos pelo OCIS em 2016
Designação

Financiamento

Navegas em Segurança

Instituto Português da Juventude e do Desporto

Observatório em ação

Instituto Português da Juventude e do Desporto

Abordagem dos Direitos Humanos no Serviço Social

Instituto Português da Juventude e do Desporto

Estudo diagnóstico e recomendações /Comissões sociais
de freguesia da rede social de Coimbra

Rede social da Câmara Municipal de Coimbra

Rede Social e a Avaliação de aplicabilidade do modelo de
mediação social comunitário na reinserção de pessoas

Protocolo estabelecido entre a ARS, SICAD e a FPCEUC

com comportamentos aditivos e dependências
Competências para a inclusão no Mercado laboral

Instituto de Formação e Emprego Profissional

Fonte: OCIS

O OCIS organizou e coorganizou, ao longo 2016, diversos eventos científicos e aulas abertas no
âmbito dos vários cursos ministrados pelos seus membros. Identificam-se, de seguida, alguns
desses eventos os quais contaram com a colaboração de investigadores nacionais e
estrangeiros:


Seminário “Promover a Dignidade e os Valores das Pessoas” no dia Mundial do
Serviço Social;



Conferência “The challenges and experiences of workong with servive-learning as an
opportunity for social work students to both support the development of sustainable
social capital and develop their skills and competences as coming professionals”,
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proferida por Gordon Vincenti, Department of Social Work, VIA University
College, Aarhus C, Denmark;


Conferência “Aprender com a Experiência Profissional do Serviço Social Clínico nos
EUA” - com a conferencista Manuela Mage de Touro Colledge and University System;



Conferência “Matters of Professional Identity and Social Work”, proferida por Sephen
Webb da Glasgow Caledonian University;



Conferência “ Violência(s) e Serviço Social”, proferida por Tânia Sousa (Brasil);



Conferência “Fundamentos do trabalho e da formação profissional dos assistentes
sociais no brasil: dimensões históricas, teórico-metodológicas e ético-políticas”,
proferida por Thaisa Closs da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil);



Ciclo de Conferências e Debates Teóricos e Práticos sobre Mediação Social que contou
com a presença de vários investigadores de instituições nacionais;



Seminário Internacional Permanente que contou com a participação de diversos
conferencistas Internacionais;



Seminário de Investigação em Serviço Social do Mestrado em Serviço Social, no qual se
incluiu uma conferência proferida por Ana Patrícia Barbosa da Universidade Luterana
do Brasil;



Conferência “Social economy as the way of social integration in communities”, proferida
por Jaroslava Šťastná da Charles University.

No âmbito da missão do observatório menciona-se ainda a realização de um curso de
voluntariado, que englobou uma formação inicial e uma formação específica. A adesão a este
curso foi francamente positiva com cerca de 260 inscritos e 20 voluntários participantes.

2.3. O Centro de Tratamento e Análise de Dados
O Centro de Tratamento e Análise de Dados – CTAD - é uma estrutura de apoio à investigação
científica que tem como objetivo principal a prestação de apoio na área da metodologia de
investigação científica e do tratamento e análise de dados a docentes/investigadores e
estudantes de doutoramento e Pós-doutoramento da FPCEUC. Atualmente, a equipa do CTAD é
constituído por um Diretor e 5 colaboradores, todos com distribuição de serviço nas áreas da
estatística e metodologia de investigação. Durante o ano em análise este Centro respondeu a
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cerca de uma dezena de pedidos de consultoria, a maioria efetuados por doutorandos e
investigadores da FPCEUC.
No âmbito das competências deste centro menciona-se a participação dos seus membros num
projeto da UC que visa a simplificação e a otimização do Sistema de Gestão de Qualidade
Pedagógica (GQP), nomeadamente no que diz respeito aos questionários pedagógicos que
integram este Sistema. Para execução deste projeto foi contratada uma bolseira, que se
encontra sob a orientação de Professores do CTAD.

2.4. Gabinete Apoio ao Estudante
O Gabinete de Apoio ao Estudante – GAE, sediado no Edifício 2 da FPCEUC, é um serviço da
Faculdade que integra profissionais, estagiários e voluntários das áreas de psicologia, educação
e serviço social e que oferece, de forma gratuita, aos estudantes os seguintes serviços:
1. Apoio psicológico e psicopedagógico
2. Aconselhamento de carreira
3. Orientação e intervenção socioeducativa
4. Atendimento e aconselhamento na área da sexualidade, este serviço resulta de parceria
com a Associação para o Planeamento da Família.

2.4.1. Apoio Psicológico e Psicopedagógico
A fim de dar cumprimento às suas competências, o GAE presta apoio psicológico a todos os
estudantes da FPCEUC que pretendam usufruir destes serviços, pelo que, durante 2016, foram
realizadas um total de 264 consultas (incluídos todos os atos de acompanhamento e contacto,
como as primeiras consultas sem seguimento ou as consultas de triagem depois orientadas para
outros serviços). As razões que estão na base da procura deste atendimento individual estão
relacionadas, fundamentalmente, com problemáticas de conflitos nos relacionamentos
interpessoais amorosos e familiares, dúvidas e conflitos relacionados com a orientação sexual.

O apoio psicopedagógico prestado pelo GAE é da responsabilidade de uma psicóloga e é
requerido por estudantes com as seguintes dificuldades: transição para o ensino superior;
adaptação ao curso e/ou à vida académica, gestão do tempo ou organização pessoal; adequação
ou inexistência de métodos de estudo; ansiedade nos exames.
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Ainda no que concerne a este apoio psicopedagógico o GAE, iniciou em 2016 um programa de
promoção das boas práticas associadas à aprendizagem no Ensino Superior, denominado, BOAS
PRÁTICAS FPCE, que engloba 10 horas de formação sobre, entre outros assuntos, boas práticas
de gestão do tempo e interação com colegas e professores. Aderiram a esta formação 12
estudantes da FPCEUC.

2.4.2. Aconselhamento de Carreira
Nesta área o trabalho desenvolvido pelo GAE incide quer ao nível do atendimento individual
quer na partilha e difusão de informação. No que diz respeito atendimento individual, em 2016
foram recebidos 18 novos estudantes tendo resultado na realização de 29 consultas (cf. Quadro
n.º 3). Na partilha e difusão da informação, destaca-se o trabalho de apoio aos estudantes nos
seus percursos formativos, a disponibilização de ferramentas úteis à procura de trabalho e
emprego (e.g. articulação entre a unidade curricular de Unidade de Observação e Intervenção
da Licenciatura em Ciências da Educação com a Semana da Carreira da UC) e a divulgação de
saídas e oportunidades profissionais (e.g. participação do GAE na Feira de Emprego UC).
Quadro n.º 21 – Aconselhamento carreira – atendimento individual
Sexo

Idade

Curso / Nº de Estudantes

Motivo de pedido

Nº Alunos /Nº consultas

Biologia - 1
Bioquímica - 1
Engª Biomédica – 1
Engª Informática – 1

Aconselhamento

M-8

18 Anos (min)

Engª Civil. – 1

pessoal e de carreira

F - 10

31 Anos (max)

Engª Eletrotécnica – 1

Reorientação

Engª Gest. Industrial - 1

académica

18 / 29

Geologia – 1
Medicina – 2
MIP – 8

Fonte: GAE
Legenda: M- Masculino; F- Feminino.

A fim de apoiar os estudantes do MIP na escolha da especialidade da 2.ª fase deste curso, o GAE
promoveu 7 sessões de informação e apoio à decisão vocacional sobre as áreas/subáreas de
especialidade. Estas sessões, dinamizadas em colaboração com os responsáveis de
área/subárea, contaram com a presença de 326 estudantes, sendo que 76,3% garantiu que a
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sua presença foi importante para a escolha da área/subárea na qual pretendiam ingressar (cf.
Quadro n.º 22).

Quadro n.º 22 - Sessões de informação e apoio à decisão vocacional (estudantes do MIP)
Depois desta sessão considera-se mais esclarecido/a?
Esta sessão de informação foi importante para a sua decisão?

Sim 305 (91,6%)
Sim 254 (76,3%)

Não 15(4,5%)
Não 58 (17,7%)

Fonte: GAE

2.4.3. Orientação e Intervenção Socioeducativa
Atualmente, o GAE, desenvolve vários projetos de orientação e intervenção socioeducativa, com
recurso à estratégia de educação pelos pares, nas áreas de Educação para a Saúde Mental e
Não-violência; Educação Intercultural e para a Cidadania (Programa EMI - Educação e Mediação
Intercultural: chaves para a igualdade educacional); e Prevenção de Comportamentos de Risco
na Comunidade Universitária – Projeto HÁ NOITES ASSIM! Noites do Parque, este último com a
participação de 7 voluntários.

No âmbito destes projetos foram desencadeadas várias ações formativas designadamente,
Educação e Mediação Intercultural e TRH Só acontece aos outros? Direitos Humanos e
Prevenção do Tráfico de Seres Humanos, as quais abrangeram 13 e 54 formados,
respetivamente.

2.4.4. Atendimento e Aconselhamento na Área da Sexualidade
Este atendimento destina-se a todos os estudantes da UC e tem como objetivos garantir o
aconselhamento confidencial, anónimo e gratuito, no âmbito da sexualidade, bem como
desenvolver atividades de informação, sensibilização, formação e educação para a saúde, no
domínio da saúde sexual e reprodutiva.

2.4. 5. Outros Projetos
Identificam-se, de seguida, outros projetos desenvolvidos ao longo do ano 2016 pelo GAE:


Projeto SPEAK - Aprendizagem de Línguas e Culturas. Este projeto resultou da
celebração de um protocolo com a Associação Fazer Avançar. Ao abrigo deste acordo
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foi realizado o primeiro curso de Espanhol com Bases em que participaram 21
estudantes da Faculdade;


ADOC - Projeto de apoio à decisão e orientação de carreira e à formação pessoal e
social;



C&A - Coaching Académico - Reconhecimento, análise e operacionalização de mudanças
na gestão da vida académica para melhoria do rendimento académico;



EXPRESSSÕES100RISCOS - Grupo de Educação pelos Pares da FPCEUC - projeto de
promoção do bem-estar e educação para a saúde com estudantes universitários;



UOUTRO - Projeto de intervenção socioeducativa nas áreas da educação e da mediação
intercultural.

2.5. Centro de Informação e Documentação da FPCEUC
2.5.1. Biblioteca da FPCEUC
No âmbito das suas atribuições, a biblioteca presta apoio a todos os setores de atividade da
Faculdade nas suas funções de ensino e investigação.

Formação sobre estratégias de exploração recursos bibliográficos e documentais
Fomentando a utilização e o aproveitamento dos recursos bibliográficos e documentais
disponibilizados pela biblioteca, os coordenadores e docentes dos diversos ciclos de estudos
podem solicitar à Direção da FCEUC a colaboração da biblioteca para realização de formações
individuais ou em grupo, dirigidas a estudantes e investigadores, sobre as estratégias de
exploração de bases de dados e de outros recursos disponíveis. Nesse sentido, os estudantes de
alguns cursos de 2.º e 3.º ciclo foram abrangidos por esta prática tendo sido realizadas um total
de 12 horas nesta modalidade formação.

Acervo da biblioteca
O acervo da biblioteca é fundamentalmente constituído por espécies documentais em diversos
suportes: livros - 27 367; revistas – 499; E-books – 484; e bases de dados – 10 nas áreas científicas
da Psicologia, Ciências da Educação e Serviço Social. A aquisição dos 499 periódicos disponíveis
na Biblioteca (2 são revistas mortas) foi efetuada por um dos seguintes regimes: compra -179;
oferta - 134 e permuta - 184 revistas.
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A atualização do acervo bibliográfico, maioritariamente efetuado por proposta dos docentes da
FPCEUC, resultou no registo de 350 livros (330 adquiridos em regime de compra e 20 através de
oferta) e na subscrição/ renovação de 89 revistas e 10 bases de dados.

De acordo com os dados recolhidos – inquérito SGQP - os estudantes da FPCEUC demostraram
estar muito satisfeitos com a adequação da biblioteca e meios afins de acesso à informação ao
atribuírem, a este indicador, um valor médio situado entre 4,1 e 4,3, na escala de 1 a 5 (cf.
Quadro n.º 23).

Quadro n.º 23 - Perceção dos estudantes relativamente adequação da biblioteca e meios afins de acesso
à informação
Indicador

Inquérito

Valor médio

1.º Semestre (1.º e 2.º ciclos e MIP)

4,2

Adequação da biblioteca e meios afins de

2.º Semestre (1.º e 2.º ciclos e MIP)

4,1

acesso à informação

Doutorandos - A

4,1

Doutorandos - B

4,3

Fonte: SGQP da FPCEUC (inquéritos pedagógicos 2015/2016)

De acordo com a perceção dos estudantes de doutoramento o acesso às bases de dados
bibliográficas é adequado situando-se no nível bom com 4,3 e 4,2, na escala de 1 a 5, para os
respondentes do Momento A e momento B, respetivamente.

2.5.2. Mediateca
A Mediateca, a funcionar desde 2010, possui um fundo documental constituído por documentos
audiovisuais e em formato digital, tais como cassetes de vídeo VHS, cassetes de áudio, CD-ROM,
DVDs, bem como diversos equipamentos que possibilitam a consulta dos documentos supra
mencionados.
A Mediateca coloca à disposição da comunidade académica diversos equipamentos, entre os
quais, câmaras de filmar, gravadores, projetores, tripés, máquinas fotográficas, gravadores,
auscultadores, MacBook.
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2.5.3. Testoteca
A FPCEUC colocou ao dispor dos seus docentes e discentes um espaço de apoio técnico científico inserido no Centro de Documentação e Informação - a Testoteca, com um conjunto de
instrumentos de medida e avaliação psicológica, que pretendem apoiar nas atividades
pedagógicas e investigacionais que se desenvolvem na FPCEUC.
Tendo em conta o material já existente na Testoteca, no final de 2016, o seu acervo contava
com 756 itens de entre testes (518), programas de intervenção/materiais (65) e outros
instrumentos anteriores a 1980 (173).
A atualização do acervo da Testoteca durante 2016 foi efetuado através da devolução de 40
testes e pela aquisição dos seguintes:


BANC - Bateria de Avaliação Neuropsicológica de Coimbra (sete exemplares)



MVP - Memory Validity Profile



WMRS - Working Memory Rating Scale



FAVT - Firestone Assessment of Violent Thoughts



FAVT-A - Firestone Assessment of Violent Thoughts- Adolescent



IORNS - Inventory of Offender Risk, Needs and Strengths



H-T-P AND D-A-P - House-Tree-Person and Draw-A-Person as Measures of Child Abuse
in Children: A Quantitative Scoring System



ASEBA - The Achenbach System of Empirically Based Assessment



ASEBA C-TRF 1 1/2-5 - Relatório do Professor -ASEBA CBCL 1 1/2-5 + LDS



FAVT - Firestone Assessment of Violent Thoughts



FAVT-A - Firestone Assessment of Violent Thoughts- Adolescent

Estes instrumentos são passíveis de serem utilizados para consulta e/ou empréstimo por
psicólogos ou alunos de psicologia de acordo com as regras definidas pela FPCEUC, seguindo os
princípios de ética e deontologia definidos pela Ordem dos Psicólogos.
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3. Projetos de investigação
3.1. Candidaturas a projetos
No sentido de fortalecer mecanismos de expansão das redes e comunidades de investigação,
foram definidas, pela Direção da Faculdade, ações estratégicas que visam a promoção, em
conjunto com os investigadores, de candidaturas de projetos com financiamento nacional e
internacional. Por conseguinte, durante o ano em análise, foram submetidas 35 candidaturas de
projetos coordenados por investigadores/docentes da FPCEUC, sendo que destes 5 foram
submetidos a financiamento pela Comissão Europeia.

3.2. Projetos iniciados em 2016
Num momento altamente competitivo, em termos de captação de financiamento para a
investigação, a qualificação científica dos docentes permitiu um aumento do financiamento
competitivo através da aprovação de 11 projetos de investigação os quais envolvem um
financiamento da ordem de € 940.294,00.

Do quadro seguinte constam os 11 projetos iniciados em 2016, sendo a maioria financiados por
entidades nacionais - FCT - 7 projetos; Fundação BIAL - 1 projeto - e Fundação das Universidades
Portuguesas -1 projeto.
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Quadro n.º 24 - Projetos de investigação iniciados em 2016
Designação do projeto

Investigador responsável

Entidade financiadora

Montante financiamento

FROM PEER TO PEER: European Schools

Clara Santos

Erasmus +

€ 16.510,00

António Gomes Ferreira

FCT

€ 23. 705,00

Marco Pereira

FCT

€ 42.000,00

Daniel Rijo

FCT

€158.394,00

Jorge Almeida

FCT

€199.985,00

Jorge Almeida

FCT

€199.962,00

Jorge Almeida

FCT

€199.988,00

Cooperating to be Bullying-free
Inovar “Roteiros da inovação pedagógica:
Escolas e experiências de referência em
Portugal no século XX”
The HIV Serodiscordant Couples’ Project: A
dyadic and multidimensional approach
Changeability of psychopathic traits in young
offenders: Outcomes from a compassionbased psychoterapeutic intervention
O que define uma affordance? Propriedades
visuais diagnósticas para a diferenciação de
uma affordance
Memória

de

medo:

um

estudo

de

neuromodulação na perturbação de ansiedade
generalizada
OBJectoTOPIAObject Metrics - a organização
neuronal do conhecimento relativo a objetos
Lend a Hand - Social Inclusion Programming
for Migrant and Refugee Children at Primary
Schools
Inhibitory processing in the aging brain:
Disentangling the effects of age, chronotype,
time of day and executive control

Ana Cristina Almeida

José Augusto Leitão

€ 28.975,00

Erasmus+

Fundação BIAL

€ 47. 750,00

Ação integrada Luso-alemã: Object Metrics:
Fundação

mapping and modelling of the topographic
organization of the object-selective cortex by

Jorge Almeida

Universidades

das
€2.000,00

Portuguesas

means of functional magnetic resonance
imaging and graph theory
Overlapping and interacting topographic maps

Benjamin Mark Harvey

FCT

€50.000,00

of quantity in the human brain

Fonte: Serviço Administrativo-Financeiro /U I&D/ Estruturas técnico-científicas
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3.3. Projetos em curso em 2016
A FPCEUC e os Centros de Investigação sediados nela foram instituição de acolhimento, durante
o ano em análise, de 23 projetos de investigação, 11 dos quais com financiamento aprovado em
2016 e 12 com aprovação em anos anteriores (cf. Quadro n.º 25).

Apesar do aumento, quer da competitividade dos projetos, quer da dificuldade de captação de
financiamento, o balanço de 2016, neste domínio, é bastante positivo com um acréscimo de
20% do número de projetos ativos face ao ano transato (25 projetos ativos em 2016 vs 21
projetos ativos em 2015), os quais conduziram a um aumento significativo dos overheads
(€183.752,56 - valor de 2016 vs €81.862,12 - valor de 2015).
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Quadro n.º 25 - Projetos iniciados antes de 2016, e em curso nesse mesmo ano
Designação do projeto

Investigador
responsável

Entidade financiadora

Beat Cyberbullying Embrace Safer Cyberspace

Armanda Matos

C. Of The European Communit

Supplemental Self-Help in English as a Foreign Language for

Teresa Pessoa

Learners with Specific Learning Differences/ Difficulties
Camouflage and Safety in Virtual World

Montante

Data de início

Data de fim

€ 12.959

11-12-2014

11-12-2016

English at Work GmbH

€41.109,00

01-09-2014

31-08-2017

Teresa Pessoa

Zespól Szkól skola Podstawowa I

€20.280,00

01-09-2015

31-08-2018

Joaquim Valentim

União Europeia

€ 633.386

19-11-2012

18-11-2016

Maria João Seabra

EEA Grants

€295.462,00

08-04-2015

31-12-2016

José Pinto Gouveia

União Europeia

€36.250,00

01-03-2015

29-02-2020

Clara Barata

European Union Programme for

€ 121. 737,69

1-1-2015

28-02-2017

Prevenção da Depressão

Ana Paula Matos

Employment and Social Solidarity
Direção Geral da Educação

€ 25.394,82

18-09-2015

31-12-2016

Vidumath

Piedade Vaz

Kulturring in Berlin e.V.

€21.512,00

1-12-2015

31-11-2017

Mário Simões

Fundação BIAL

€45.900,00

01-08-2015

30-06-2017

€ 20.902,00

01-09-2015

31-08-2017

€ 11679,00

01-09-2015

31-08-2017

COST- Social psychological dynamics of historical
representations in the enlarged European Union
Anos Incríveis para a promoção da saúde mental
SEP- NoHow: Evidence-based ICT tools for weight loss
maintenance
Grupos Aprender, Brincar, Crescer – Playgroups for Inclusion

financiamento

Episodic memory enhancement in aging: the role of cognitive
training combined with (bilateral) tDCS in the medial-temporal
cortex and cerebellum on episodic
E-learning Objects for Innovative Science Education
EdMuse

Piedade Vaz
Piedade Vaz

Københavns
Voksenuddannelsescenter
Università degli Studi di Roma

Fonte: Serviço Administrativo-Financeiro /UI&D/ Estruturas técnico-científicas
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3.4. Outros Projetos científicos
No sentido de fomentar a interinstitucionalidade e a partilha do conhecimento a Faculdade
incentiva os seus investigadores a integrarem equipas de investigação de projetos de outras
instituições ou consórcios, sendo os projetos apresentados no quadro seguinte um exemplo da
prática instituída na FPCEUC.

Quadro n.º 26 - Outros projetos científicos em que participam os docentes e cuja entidade
proponente não é FPCEUC
Designação do projeto

Docente Responsável

Parceiro

Bruno de Sousa

Ministerio
de
Economía
Competitividad, Espanha

Fit2Fit

Clara Santos

IUNA- Implementar Uma Nova
Atitude

Building Up Bridges towards Autonomy

Teresa Machado

Consórcio formado por várias
Instituições estrangeiras

Inference in Structured Additive Regression (STAR)
Models with Extensions to Multivariate Responses.
Applications in Biomedicine

Fonte: UI&D/ Estruturas técnico-científicas

3.5. Integração de estudantes na investigação
A consolidação da articulação entre o que se investiga e o que se ensina na Faculdade foi
assumido, pela Direção, como uma das grandes linhas de ação a desenvolver. Nesse sentido,
foram criadas, em 2016/2017, unidades curriculares opcionais do 1.º e 2.º ciclo, transversais a
todos os cursos da faculdade, dedicadas à investigação integrada em projetos dos diversos
docentes, permitindo aos alunos – mais vocacionados para a vertente do estudo com o intuito
da Investigação – iniciar desde logo esse caminho de forma acompanhada. Assim, neste ano
letivo, 23 estudantes foram integrados em projetos dos docentes, tendo desenvolvido várias
atividades inerentes a esses projetos de investigação as quais se integram nos conteúdos
programáticos a desenvolver nas unidades curriculares recentemente criadas.

A par disso, em 2016/2017, 31 estudantes de cursos de 3.º ciclo ministrados pela FPCEUC - 19
DP; e 7 DCE e 4 PIDPFI - viram os seus trabalhos de investigação financiados pela FCT e 8
usufruíram de bolsas internacionais, referindo-se como entidade financiadora a CAPES, o
Erasmus Mundus e o Governo de Timor-Leste.
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y

3.6. Investigadores e bolsas de investigação
Os projetos e áreas de investigação desenvolvidos na Faculdade contam ainda com a presença
de investigadores especializados que se encontram ao abrigo de bolsas de Pós-Doutoramento;
de mestrado ou de licenciado, bem como outros investigadores estrangeiros (e. g. Department
of Experimental Psychology at Utrecht University - Netherlands).
4. Produção científica dos Docentes5
4.1. A produção científica de 2016
A integração dos docentes em redes internacionais de investigação e o apoio financeiro,
prestado pela Direção da FPCEUC, para a tradução de artigos científicos teve como resultado um
crescimento contínuo da produção científica dos docentes com 433 itens produzidos em 2016
(cf. Quadro n.º 27).

Quadro n.º 27 - Resumo da produção científica
Tipo de produção

N.º Publicações
Internacionais com fator impacto
Internacionais com revisão por

Revistas

pares
Nacionais com fator impacto

Total itens publicados

154
46
5
433

Nacionais com revisão por pares

21

Livros

17

Capítulos livros

70

Atas em eventos internacionais

120

Fonte: SQP/informação dos docentes da FPCEUC

5

Como anexo a este relatório são disponibilizadas as tabelas com a identificação do número de artigos
publicados por docentes da FPCEUC em cada uma das revistas científicas.
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Artigos publicados em revistas
O gráfico seguinte apresenta a distribuição dos 226 artigos da autoria ou coautoria dos docentes
da faculdade, tendo a esmagadora maioria – 200 dos 226 – destes artigos sido publicados em
revistas internacionais com revisão por partes e destes 154 em revistas ISI.
No que diz respeito às revistas nacionais refere-se a publicação de 26 artigos, 5 dos quais em
revistas ISI.

Gráfico n.º 14 – Distribuição dos artigos publicados em revistas
Fonte: SQP/informação dos docentes da FPCEUC

O gráfico seguinte representa a distribuição dos 159 itens publicados em revistas com fator de
impacto em função do quartil da revista. Por conseguinte, 66 foram publicados nas 25% revistas
de maior impacto (Q1) e 42 nas 50% revistas de maior impacto (Q2).
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Gráfico n.º 15 – Distribuição dos artigos publicados em revistas ISI por quartil
Fonte: SQP/informação dos docentes da FPCEUC
Base consultada – scimago.

Os 159 artigos publicados nas diversas revistas com fator de impacto encontram-se no Anexo II
deste documento, contudo referem-se, na categoria de revistas ISI, a BMC Health Services
Research (fator impacto 1.128 em 2015) e a Gaceta Sanitária (fator impacto 0.397 em 2015)
pelo número de artigos dos docentes da Faculdade publicados em 2016.

Capítulos de livros
Dos 68 capítulos de livros publicados em 2016, 27 integram livros editados por editoras
internacionais, sendo a maioria brasileira e espanhola.
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Gráfico n.º 16 – Distribuição dos capítulos de livros por editoras nacionais e estrangeira
Fonte: SQP/informação dos docentes da FPCEUC

Artigos publicados em atas em eventos
A esmagadora maioria dos artigos publicados em atas resultou de eventos científicos realizados
em Portugal (71 dos 126 artigos) e em Espanha (21 dos 120). Dos 120 artigos publicados em atas
de eventos científicos 18 referem-se a eventos decorridos em países como a China, a Colômbia,
o Brasil, a Eslováquia e a Grécia.

Gráfico n.º 17 – Distribuição dos artigos publicados em atas de eventos por países: Portugal; Espanha e
Outros países
Fonte: SQP/informação dos docentes da FPCEUC
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4.2. Evolução da produção científica
Atendendo aos dados constantes no quadro seguinte os quais se referem à produção científica
dos docentes da FPCEUC nos últimos 5 anos verifica-se um crescimento sustentado neste
domínio, sendo de destacar a evolução positiva do número de artigos publicados em revistas
com fator de impacto (2016: 159 vs 2012:68).

Quadro n.º 28 – Evolução da produção científica
REVISTAS
Ano

Revistas
I. FI

Revistas
N. FI

Outras
revistas
I.

Revistas
N.

Livros

Cap.
Livros

Atas

TOTAL

2016

154

5

46

21

17

70

120

433

2015

108

5

84

18

16

57

114

402

2014

104

8

55

26

16

53

96

374

2013

89

-

53

34

15

45

110

361

2012

68

-

35

41

17

114

101

393

Fonte: Artigos docentes e relatórios atividades 2012 e 2016

5. Prémios recebidos
A Faculdade, por intermédio dos seus docentes, investigadores e estudantes, tem sido
reconhecida, em diversos eventos, nacionais e internacionais e por diversas entidades como
uma Instituição de excelência do cumprimento da sua missão e dos seus valores. Assim, no ano
2016, a comunidade académica da FPCEUC foi galardoada com os seguintes prémios:


Prémio Jovem Investigador em Psicologia 2016 atribuído a investigadora da FPCE-UC –
CINEICC atribuído pela Associação Portuguesa de Psicologia. Este prémio é atribuído de
3 em 3 anos e destina-se a distinguir o curriculum de um investigador português em
início de carreira em Psicologia. O prémio foi entregue na sessão de encerramento do
IX Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia, no dia 2 de Julho de 2016, no
Algarve;



Prémio de melhor trabalho na área da Psicologia atribuído no âmbito do 20º Congresso
Português de Obesidade, organizado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo da
Obesidade (SPEO), que teve lugar na cidade do Porto. 20 de Novembro de 2016;
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Prémio Alice e Albert Netter, atribuído pela Sociedade Europeia de Ginecologia, pelo
trabalho "The effect of biopsychological stress on fertility and assiste reproduction
outcomes;



Prémio de Investigador de Mérito atribuído pela Comissão de Prémios do 11º Congresso
Nacional de Psicologia da Saúde, pelo trabalho intitulado “Qualidade de vida na infeção
VIH: Perfis segundo o modo de transmissão”.



Prémio Santa Casa da Misericórdia de Coimbra.

6. Revistas editadas pela FPCEUC
Com o objetivo de divulgar o trabalho científico nacional e estrangeiro realizado nas diversas
áreas da Psicologia e das Ciências da Educação, a FPCEUC é responsável pela edição de 2 revistas:
a Psychologica e a Revista Portuguesa de Pedagogia, cujos editores foram, no período em
análise, respetivamente, o Professor Doutor Rui Paixão e a Professora Doutora Ana Seixas.

As revistas da FPCEUC foram alvo de atenção nos últimos anos e esforço dos seus responsáveis
traduziu-se na recuperação da regularidade de publicações referentes a anos anteriores. Por
conseguinte, no último ano foram publicados os volumes 58-1/2015 e 58-2/2015 da
Psychologica e o volume 49-2/2015 da Revista Portuguesa de Pedagogia, e em janeiro de 2017,
ficaram disponíveis o 1.º número de 2016 de cada uma destas revistas – 59-1/2016 e 50-1/2016.
Quadro n.º 29 – Volumes das revistas da FPCEUC publicados em 2016
Revista

Volumes publicados

Revista Psychologica

58-1/2015

Revista Portuguesa de Pedagogia

49-2/2015

58-2/2015

59-1/2016*
50-1/2016*

Fonte: Revistas FPCEUC
*- Disponível em janeiro de 2017

No que concerne às revistas menciona-se ainda a divulgação, de todos os volumes publicados
em redes de conhecimento (online) – OJS; IMPACTVM e ERIH PLUS - proporcionando, assim,
uma maior visibilidade do conteúdo das mesmas e tornando-as acessíveis a toda a comunidade
de investigadores que dominem a língua portuguesa.
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7. Protocolos celebrados pela FPCEUC
Visando obter maior sustentabilidade do desenvolvimento da investigação, a FPCEUC promove
a concretização de projetos ligados à comunidade e/ou a entidades públicas ou privadas
(Câmaras Municipais, IPSS’s, entre outras) que beneficiem da sinergia das instituições envolvidas
e do rigor dos estudos efetuados pelos investigadores da Faculdade. Em linha com esse objetivo
foram formalizadas, em 2016, 13 novas parcerias com instituições nacionais, as quais constam
do Quadro n.º 30.
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Quadro n.º 30 - Protocolos formalizados em 2016
Instituição

Objeto do protocolo
Realização de atividades de observação em contexto de trabalho e de estágios

InovValor, Estudos Formação e Consultoria, Lda.

curriculares de graduação e pós-graduação dos cursos da FPCEUC, bem como
outras ações que se revelem úteis.

Município de Vila Nova de Poiares, IEFP (Delegação

Desenvolvimento do programa POIARES Capriland, contribuindo com o

Centro), FFUC, FPCEUC, Escola Superior Agrária de

conhecimento que dispõem no âmbito das atividades de ensino, formação,

Coimbra, ISCAC, Escola de Hotelaria e Turismo de

investigação, inovação, transferência de tecnologia, gestão e administração

Coimbra e Associação Empresarial de Poiares
Liga Portuguesa contra o Cancro - Núcleo Regional do

do território e associativismo empresarial
Realização de atividades de observação em contexto de trabalho e de estágios
curriculares de graduação e pós-graduação dos cursos da FPCEUC, bem como

Norte

outras ações que se revelem úteis.

Centro de Formação “Os Templários”

Desenvolvimento de formação a docentes dos ensinos básico e secundário
Realização de atividades de observação em contexto de trabalho e de estágios

Município de Albergaria-a-Velha

curriculares de graduação e pós-graduação dos cursos da FPCEUC, bem como
outras ações que se revelem úteis.
Realização de atividades de observação em contexto de trabalho e de estágios

Universidade Sénior da Benedita

curriculares de graduação e pós-graduação dos cursos da FPCEUC, bem como
outras ações que se revelem úteis.
Colaboração ativa com os SASUC na prossecução das competências que lhe

Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra

estão atribuídas; realização de estágios curriculares de graduação e pós
graduação dos cursos da FPCEUC nos SASUC
Colaboração das partes (FPCEUC - OCIS e CMM - SAS) numa inciativa piloto de

Câmara Municipal da Mealhada

parceria entre o projeto CAAtivas da FPCEUC e os projetos da CMM "Gabinete
de Apoio ao Jovem", "Ser + Família" e "Projeto de Apoio ao Idoso - PAI"

ATLAS, Associação de Cooperação, Organização Não

Realização de atividades de observação em contexto de trabalho e de estágios
curriculares de graduação e pós-graduação dos cursos da FPCEUC, bem como

Governamental

outras ações que se revelem úteis.
Realização de atividades de observação em contexto de trabalho e de estágios

Fundação Bissaya Barreto

curriculares de graduação e pós-graduação dos cursos da FPCEUC, bem como
outras ações que se revelem úteis.

Cáritas Diocesana de Coimbra, o Centro de Formação

Promoção da aquisição de competências de autonomia e empregabilidade

Profissional do Artesanato e a Assoc. Paralisia Cerebral de

dos utentes das Oficinas Ocupacionais da CDC; criação de uma linha de

Coimbra

produtos profissional e diferenciadora

Associação IUNA - Implementar uma Nova Atitude Social
Associação Fazer Avançar

"Rede de Facilitadores Inclusão pelo Desporto - Projeto Fit2Fit"
Desenvolvimento do Projeto SPEAK

Fonte: SAJ
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PESSOAS

87

88

PESSOAS
1. Pessoal docente
Uma das características que prestigia esta Unidade Orgânica é a qualidade do corpo docente,
facto comprovado pelos resultados dos inquéritos pedagógicos que posicionam a FPCEUC como
a UO com melhores resultados no global da dimensão Ensino-aprendizagem: docentes. Segundo
a opinião dos estudantes a qualidade do docente no processo de ensino/aprendizagem é muito
positiva, tendo sido atribuído um valor médio de 4,1, na escala de 1 a 5 em ambos os semestres.

A 31 de Dezembro de 2016, a FPCEUC dispunha de 71 docentes distribuídos de acordo com o
gráfico n.º 18. Nesta data o corpo docente da FPCEUC era constituído por Professores
Catedráticos – 11,3%, Professores Associados – 22,5%, Professores Auxiliares – 66,2% aos quais
acrescem 4 professores convidados.

Gráfico n.º 18 – Distribuição de trabalhadores docentes por categoria profissional
Fonte: SQP da FPCEUC em 31/12/2016

Durante o ano 2016 e relativamente à gestão de pessoal docente verificou-se:


Conclusão de concurso de Professor Associado - área da psicologia – que resultou na
contratação de um docente externo;
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Fim da dispensa de serviço docente de um elemento que desempenhou funções
previstas pelo artigo 73.º do estatuto de carreira docente universitária na sua redação
atual.

Quadro n.º 31 – Evolução do número de docentes (2014 a 2016)
Número

Designação/Categoria

2014

2015

2016

9

8

8

Prof. Associado

13

14

15

Prof. Auxiliar

45

47

47

Assistente

2

0

0

Prof. Auxiliar Convidado

2

0

1

Assistente Convidado

6

4

3

78

73

74

Prof. Catedrático

TOTAL
Fonte: SQP da FPCEUC em 31/12/2016

Mobilidade de Docentes
Pode dizer-se que, sequência de um conjunto de medidas aprovadas pelo Conselho Científico
tais como a concessão, dentro dos limites legais, de licenças sabáticas e a atribuição de um
subsídio de deslocação e alojamento a docentes/investigadores estrangeiros, provenientes de
instituições de referência, se tem verificado, nos últimos anos, uma razoável mobilidade de
docentes, o que se pode constatar no quadro seguinte.

Quadro n.º 32 – Evolução programas de mobilidade e docentes/investigadores estrangeiros (2013/2014
a 2016/2017)
Tipo

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Outgoing

13

16

12

12

Incoming

7

4

7

9

18

17

17

29

38

38

36

50

Acolhimento
professores/investigadores estrangeiros
Total

Fonte: Serviços Académicos, dados de março 2017
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2. Pessoal não docente
A FPCEUC conta com 30 colaboradores não docentes, tendo 26 trabalhadores em funções
públicas, repartidos pelas categorias de assistente operacional, assistente técnico e técnico
superior, e 3 encontram-se ao abrigo de bolsas de gestão, educação e ciência - 2 CPSC; 1 ao
Serviço de Revistas da FPCEUC - e 1 avençado. De salientar que a maioria dos trabalhadores não
docentes da FPCEUC - 58, 6% - possui pelo menos o grau de Licenciado.

Gráfico n.º 19 – Distribuição de trabalhadores não docentes por grupo profissional
Fonte: SQP da FPCEUC em 31/12/2016

Mobilidade de pessoal não docente
Com o intuito promover a flexibilidade dos trabalhadores não docentes e a diversificação das
suas competências, bem como otimizar os recursos humanos existentes, a Direção da FPCEUC
procedeu, em 2016, à reafectação de 4 trabalhadores não docentes, aumentando para 6 os
trabalhadores ao abrigo desta mobilidade interna.

Formação contínua de pessoal não docente
Adicionalmente, foi prosseguido o esforço de valorização profissional e formação contínua dos
trabalhadores não docentes da FPCEUC, de forma a responder às necessidades detetadas nos
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vários serviços e gabinetes. Nesse sentido, realizaram-se, ao longo de 2016, 10 ações de
formação, nas quais participaram 12 dos 26 trabalhadores com vínculo à UC, o que corresponde
a uma percentagem de 46% dos trabalhadores não docentes a frequentar, pelo menos, uma
ação de formação. Refere-se, ainda, que as 12 ações de formação envolveram um total de 90
horas de formação.

3. Grau de Satisfação dos Utilizadores da FPCEUC6
A FPCEUC desenvolveu um sistema para avaliação do desempenho dos diferentes
gabinetes/serviços, através de iniciativas de auscultação dos seus utilizadores, analisados em
função da relação Interesse/Poder para a Instituição. Com recurso a essa metodologia, todos os
serviços/gabinetes da FPCEUC foram avaliados em 2016, com base em inquéritos dirigidos aos
estudantes e docentes, os quais foram aplicados no mês de maio. A amostra recolhida
contemplou a perceção de 53 docentes da FPCEUC e 267 estudantes dos vários ciclos de
estudos.
Da análise dos resultados dos inquéritos de satisfação dos docentes e estudantes face aos
serviços prestados pela FPCEUC, observa-se uma estabilidade dos resultados dos últimos anos,
com ligeiras alterações na generalidade dos serviços, podendo retirar-se as seguintes conclusões
gerais:


O nível de satisfação geral da FPCEUC – 4, 3 na escala considerada – permite consolidar
os resultados obtidos em anos anteriores e reforçar os serviços/gabinetes da FPCEUC
como prestadores de serviços de qualidade aos seus utilizadores;



De entre os vários Serviços/Gabinetes avaliados salienta-se os que corresponderam a
um aumento face ao nível verificado nos anos anteriores: Biblioteca; GAID; Serviços
Académicos; CPSC; GAD; SAF; SQP; ST;



Com um decréscimo do nível de satisfação relativamente ao valor observado no período
anterior menciona-se a Testoteca.

6

Nesta seção apresenta-se apenas um resumo dos dados recolhidos no âmbito do inquérito aos serviços
da FPCEUC, contudo os resultados completos podem ser consultados no respetivo relatório que se
encontra no SQP da FPCEUC.
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Quadro n.º 33– Nível de satisfação dos utilizadores da FPCEUC – análise evolutiva (2010 a 2015/2016)
Análise Evolutiva
Serviço/Gabinete

Biblioteca

GAID

2010

2011

2012

2013/2014

2015/2016

Alunos

3.78

3.8

3.8

3.9

3.9

Docentes

4.23

4.5

4.5

4.6

4.8

Global

4

4.2

4.2

4.25

4.4

Alunos

3.6

4

3.95

4.3

Docentes

4.3

4.4

4.7

4.6

Global

4.1

4.2

4.35

4.4

Alunos

3.25

3.29

3.5

3.43

3.5

Docentes

4.7

4.6

4.6

4.7

4.8

Global

3.96

3.95

4.05

4.07

4.2

Alunos

3.25

3.29

4.2

3.9

4.26

Docentes

4.7

4.5

4.4

4.55

4.64

Global

3.96

3.9

4.3

4.23

4.5

Alunos

3.26

3.3

3.6

3.7

3.5

Docentes

4.3

4.3

4.2

4.4

4.4

Global

3.78

3.9

3.9

4.05

4.0

CPSC

4.94

4.5

4.6

4.6

4.8

GAD

4.7

4.7

4.8

4.8

4.9

SAF

3.4

4.1

4.5

4.8

4.9

4.2

4.4

4.5

4.5

4.3

4.3

4.4

4.7

4.7

SQP

4.6

4.5

4.6

4.8

4.97

S. Telecomunicações

4.3

4.2

4.5

4.6

4.7

4.7

4.6

4.7

4.4

Serviços Académicos 1

Serviços Académicos 2

S. Informática

SAJ
SL

Docentes

Testoteca

Nível satisfação FPCEUC

Estudantes

3.43

3.6

3.8

3.83

3.9

Docentes

4.4

4.4

4.5

4.67

4.7

Global

3.92

4.04

4.15

4.25

4.3

Fonte: SQP/Inquéritos aos estudantes e docentes

4. Articulação dos serviços
O inquérito realizado no âmbito de avaliação de serviços e aplicado aos docentes contemplava
uma questão relacionada com a articulação dos vários serviços. De acordo com os dados
recolhidos a maioria dos docentes que responderam ao inquérito consideram que a articulação
entre os vários serviços/gabinetes da FPCEUC é boa (53% das respostas) e 21 dos 53 docentes
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classificam-na como satisfatória. Apenas 4% dos respondentes consideram que existe uma fraca
articulação entre os vários serviços da FPCEUC (CF. Gráfico n.º 20).

Gráfico n.º 20- Perceção dos docentes sobre a articulação dos serviços da FPCEUC
Fonte: SQP/Inquéritos aos estudantes e docentes

Consciente da importância da comunicação no seio da sua gestão estratégica, a Direção da
FPCEUC, após identificar a comunicação interna como área de melhoria, propôs a
implementação de um projeto que visa “assegurar a melhoria da comunicação interna através
da conceção de uma funcionalidade que permita o fluxo correto de informação entre os diversos
serviços com competências na área do funcionamento dos ciclos de estudos.”
Este projeto pretende investir na transmissão da informação de forma clara, objetiva e
padronizada, em função das necessidades de conectividade, proporcionando uma maior
experiência em rede entre os vários colaboradores. Este projeto piloto abrangeu, numa 1.ª fase,
os ciclos de estudos conferentes de grau.
Assim, após a análise dos vários modelos disponíveis foi proposto a implementação de um
Modelo estruturado por pastas alojado no servidor da FPCEUC - \\gaius\ciclos de estudos. Neste
momento o projeto encontra-se em fases de testes e após esse período será efetuado o balanço
e se adequado, a sua extensão a outras áreas de atividade.7

7

O relatório deste projeto encontra-se disponível para consulta no SQP da FPCEUC.
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INFRAESTRUTURAS
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INFRAESTRUTURAS
Atualmente, as atividades da FPCEUC repartem-se por em três edifícios: Edifício 1 (Rua do
Colégio Novo), onde se situam os diversos serviços da Faculdade; Edifício 2 (junto ao Colégio das
Artes com entrada pelo Largo D. Dinis) onde se enquadram as unidades e estruturas de
investigação e o Gabinete de Apoio ao Estudante; o Edifício 3, o Palácio Sacadura Botte (na rua
dos Coutinhos), destinado ao ensino pós-graduado e à realização de eventos.

1. Manutenção, conservação e requalificação
As instalações têm sido alvo de várias intervenções de reabilitação de modo a proporcionar
espaços adequados a uma atividade científica e pedagógica consentânea com as exigências da
comunidade académica. Por conseguinte, no decorrer do ano em análise foram adquiridos
materiais e serviços, num montante de 84. 559,79€, inerentes a benfeitorias dos edifícios da
Faculdade ou reequipamento dos mesmos. De entre as intervenções efetuadas destacamos:


Remodelação da instalação elétrica;



Manutenção dos telhados;



Reparação de janelas e escadas;



Aquisição material informático dos quais uma mesa de mistura, um projetor,
computadores, servidores, entre outros;



Aquisição de outros materiais (e.g. desumidificador, aquecedores, ventoinhas …)



Manutenção preventiva de equipamento de incêndio.

2. Ambiente
No âmbito do desenvolvimento do projeto de educação ambiental promovido pela FPCEUC,
procedeu-se à recolha seletiva de produtos, tendo-se recolhido, período em análise, 186 sacos
(100 l cada) com destino à reciclagem.
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COMUNIDADE
1.Centro de Prestação de Serviços à Comunidade
O CPSC conheceu no último ano algumas alterações que passaram pela designação de um novo
Diretor, o Professor Doutor Mário Simões, pela revisão dos preços e pela acentuação da
divulgação da atividade do CPSC, pelo reforço da capacidade de ação por via de utilização de
maior número de técnicos e pela ampliação das instalações.
Os serviços prestados no período em apreço por este Centro distribuíram-se pelos seguintes
domínios:
1.1. Formação não graduada
No que respeita à formação não graduada foram rececionadas dezasseis propostas
apresentadas por docentes da FPCEUC e formadores externos tendo sido efetivamente
realizadas a formação em Escrita científica em inglês para as Ciências Sociais e a Escola de verão,
que englobaram, respetivamente 9 e 21 participantes.

1.2. Consultadoria - procedimentos concursais
No âmbito dos procedimentos concursais a avaliação psicológica visa avaliar as aptidões,
características de personalidade e competências comportamentais dos candidatos a estabelecer
um prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo como
referência a descrição e especificação funcional. Neste âmbito foram 8 as entidades que
solicitaram estes serviços do CPSC tendo sido avaliados um total de 51 candidatos.

1.3. Consultas de Psicologia
Neste âmbito incluem-se solicitações de pedidos institucionais e a título individual. À primeira
categoria respeitam as consultas de psicologia no âmbito da Assessoria ao Tribunal de Trabalho
- a avaliação neuropsicológica com elaboração de relatório escrito – e as de Assessoria ao
Tribunal de Família e Menores - designada Avaliação Psicológica e Intervenção Terapêutica de
Suporte para a Mudança, avalia processos nas áreas da regulação das responsabilidades
parentais; Negligência e/ou Abuso de Crianças; Violência Familiar; Tutelar educativo/penal,
incluindo igualmente a elaboração de relatório escrito. À segunda categoria correspondem as
restantes.
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Foram solicitados 413 pedidos de consultas psicológicas enquadradas nas diferentes
especialidades das consultas de psicologia prestadas por este Centro. Estes processos de
avaliação e intervenção psicológica envolveram a realização de 1407 consultas.
No anexo III deste relatório podem ser consultadas mais detalhadamente todas as atividades
desenvolvidas por este Centro no ano em análise.

2.Formação não conferente de grau
2.1.Cursos de Formação à distância
O Projeto de Ensino a Distância da UC - “UC_D – UNIVERSIDADE DE COIMBRA – ENSINO À
DISTÂNCIA” - sito em http://www.ed.uc.pt/ - procura dar resposta às necessidades de formação
ao longo da vida e de requalificação de diplomados e de cidadãos no ativo, através da conceção
e implementação de cursos de elevada qualidade. Para isso, apoia-se no saber e experiência dos
docentes da UC nas diversas áreas do conhecimento, entre os quais estão inseridos docentes da
FPCEUC. Assim, no âmbito deste projeto, a FPCEUC apresentou, em 2016, a seguinte oferta
formativa:


Curso de Formação em Educação Parental

Dada a escassez dos cursos relacionados com esta temática, e tirando partido da experiência de
formação, supervisão e consultadoria dos docentes da FPCEUC, foi criado este curso, ministrado
em regime e-learning, com duração de 90 horas. Este curso é dirigido a licenciados ou mestres,
preferencialmente das áreas da Psicologia, Ciências da Educação, Serviço Social, Educação
Social, Educação, Animação Socioeducativa/Sociocultural, Medicina, Enfermagem, Direito e
nesta edição contou com a inscrição de 17 formandos.


Metodologia Quantitativa em Investigação Científica

Este curso, dirigido preferencialmente a estudantes de graduação ou pós-graduação, pretende
constituir-se como um recurso valioso para a tomada de decisão científica para todos aqueles
que pretendem desenvolver projetos de investigação de cariz quantitativo, de abrangência
diversa, fazendo uso do software SPSS para a análise estatística de dados. Este curso, ministrado
em modalidade de ensino a distância, tem uma duração de 54 horas e, durante o ano 2016, a
4.ª edição envolveu 8 formandos.
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2.2. Ações de Formação não conferentes de grau – Ensino presencial
Com o objetivo de aproveitar o potencial dos docentes ao nível da prestação de serviços à
comunidade, explorando formas adicionais de financiamento e de reconhecimento das suas
competências científicas, a FPCEUC ministrou as seguintes oficinas de formação/cursos:


Educação, Género e Cidadania

Esta oficina, dirigida a Educadores de Infância e Professores, pretende enquadrar as questões
de género tanto na educação pré-escolar como nos anos da escolaridade formal, abrangendo
um período etário alargado, da infância à adolescência. Com elevada procura esta oficina abriu
a sua 7.ª edição em 2016 a qual envolveu 14 profissionais.
Refere-se, ainda, que esta formação, acreditada pelo CCPFC, é gratuita para Professores e
Educadores de infância, uma vez que é financiada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade
do Género.


Curso de Formação Anos Incríveis: Programa para Educadores

Esta oficina de formação decorreu no âmbito do projeto desenvolvido pelo Programa de
Iniciativas em Saúde Pública (PT06) o qual foi apoiado pelo Mecanismo Financeiro EEA Grants
2009-2014. Esta formação visa a apropriação de estratégias e desenvolvimento de
competências, conforme os objetivos do programa Anos Incríveis e foi organizada em 6
workshops os quais decorreram em 11 centros de saúde e envolveram quase duas centenas de
profissionais.


Summer School - 27 de junho a 8 de julho

Tendo como objetivo oferecer a um público diverso um conjunto de formações intensivas
durante o período não letivo relacionadas com temas da atualidade, a FPCEUC organizou o
Summer School que na sua 1.ª edição decorreu com o apoio do OCIS e incidiu sobre temática
“Violência(s), Riscos Socioculturais e Estratégias de Intervenção”.
A escola de Verão abarcou um curso de formação intitulado “RADICALIZATION, SOCIAL RISK AND
VICTIMS SUPPORT- THE ROLE OF SOCIAL WORK” e uma oficina de Capacitação sob o tema:
“METODOLOGIAS DE APOIO A VÍTIMAS DE CONFLITO ARMADO- DESAFIOS E FERRAMENTAS DE
TRABALHO SOCIAL NA COLÔMBIA”, esta última dinamizada pela Professora Bibiana Chiquillo.

Relatório de atividades – COMUNIDADE
Ano 2016

Versão: 1.0
103

3. Prestação de Serviços Especializados
A FPCEUC, através dos seus docentes, oferece à comunidade em que se integra uma diversidade
de atividades e /ou consultoria científica, as quais contribuem para o desenvolvimento nacional,
regional e local, sendo de destacar, a este nível, a prestação de serviços especializados e o
desenvolvimento de projetos de intervenção. Do quadro seguinte constam as atividades
desencadeadas pelos docentes da FPCEUC neste domínio específico as quais geraram uma
receita da ordem de € 91. 093,00.

Quadro n.º 34 - Prestação de Serviços Especializados - 2016
Serviço prestado

Parceiro

Docente

Workshop Associação Social Pais como Nós

Associação Solidariedade Social c/Nós

Filomena Gaspar

Projeto“Arco Maior"

Fundação Francisco Manuel dos Santos

Ana Seixas

Projeto Educação Parental nos Açores

Norma Açores, S.A.

Filomena Gaspar

Município de Vial Nova de Poiares

Ana Seixas

Plano de Desenvolvimento Social

Município de Vial Nova de Poiares

Ana Seixas

Programa Básico para Pais Anos Incríveis

Associação Solidariedade Social c/Nós

Filomena Gaspar

Diagnóstico Social da Sertã

Centro de Assistência Social

Cristina Albuquerque

Supervisão e Avaliação

GAF- Grupo Aprender em Festa

Filomena Gaspar

Projeto Educacional Municipal Vila Nova de
Poiares

Fonte: Serviço Administrativo-Financeiro

4. Eventos nacionais e internacionais organizados ou coorganizados pela FPCEUC
4.1. Comemoração dos 36 anos da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra comemorou,
no dia 04 de Novembro de 2016, o seu 36º aniversário. Pela sua importância, referem-se
algumas das iniciativas integradas nesta comemoração:


Entrega dos prémios aos Melhores Alunos da Faculdade do ano letivo 2015/2016;



Entrega de Prémio da “Santa Casa da Misericórdia de Coimbra/NOVO Banco” ao melhor
aluno da FPCEUC;
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Conferência proferida pela Prof. Doutora Maria José Aguilar Idañez, da Universidade de
Castilla-la-Mancha – Espanha “Retos del Trabajo Social Hoy” ";



Homemagem ao Professor Doutor José Pinto Gouveia.

4.2. Outros eventos científicos
Inserida numa forte dinâmica de contacto com o exterior, FPCEUC tem sido palco de inúmeros
eventos nacionais e internacionais. De seguida apresenta-se os eventos organizados em 2016,
os quais contaram com a presença de centenas de participantes.


Conferência de encerramento do projeto "Anos Incríveis para a promoção da saúde
mental";



Seminário Ordem dos Psicólogos Portugueses | Acto Psicológico - Implicações,
Aplicações, Impacto;



Conferência Meditação Silêncio e Contemplação;



Congresso Internacional de Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo - Práticas
de empreendedorismo e inovação social: perspetivas e estratégias;



Congresso Internacional Transformações e (In)Consistências das Dinâmicas Educativas.
Mudanças na Educação e Lei de Bases;



Seminário internacional Direitos Humanos e Formação em Serviço Social: Desafios e
Perspetivas – organizado em cooperação com a European Association of Schools of
Social Work (EASSW);



Seminário – A Educação de Mulheres no Brasil e em Portugal (Séculos XIX e XX) - Evento
organizado no âmbito de um projeto de pesquisa interinstitucional que envolve
Instituições Universitárias do Brasil e de Portugal;



Circulação de saberes - Diagnóstico Social: reflexões teóricas e desafios empíricos ;



1.º Colóquio Internacional "Introdução à Cultura e Línguas Clássicas";



Seminário Envelhecimento Ativo e Formação ao Longo da Vida;



Ciclo de Conferências em Ciências da Educação 2016;



Congresso Internacional ANEIS 2016;



Conferência: Una patología del amor: relaciones fusionales en la Violencia Filio-Parental;



COLÓQUIO Perfil Ético do Professor na Sociedade do Conhecimento;



3º Encontro sobre Jogos e Mobile Learning;
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Seminário da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) organizado
em parceria com a Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres (APEM), Akto
– Direitos Humanos e Democracia, CooLabora, Graal Coimbra, e Associação de Mulheres
Séc. XXI, no âmbito do projeto Feminismos no Centro – Capacitação e Mobilização para
a Igualdade entre Mulheres e Homens.
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CENTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

Relatório de Actividades
Janeiro - Dezembro

2016
1

Centro de Prestação de Serviços à Comunidade
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
(CPSC-FPCE-UC)

Director do CPSC-FPCE-UC
Professor Doutor Mário R. Simões
Responsável
Mestre Maria de Lurdes Mateus

Membros
O CPSC-FPCE-UC é constituído por todos os docentes e investigadores da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.

Prestação de serviços
O CPSC-FPCE-UC tem como objectivo potenciar a articulação entre a comunidade
académica (docentes e investigadores) da nossa instituição e a sociedade civil, alargando e
promovendo a aplicação do saber e dos dados da investigação. Neste contexto, o Centro
continua a promover as condições de funcionamento necessárias à garantia da qualidade
dos serviços prestados.
Em 2016 o CPSC-FPCE-UC contou com a colaboração de três bolseiras em regime de “bolsa
para a prossecução de atividades de gestão de ciência e tecnologia”:
- Mestre Mónica de Jesus Fonseca, que apoiou o serviço de assessoria ao tribunal (Consulta
de Avaliação Neuropsicológica e Consulta de Avaliação Psicológica e Intervenção
Terapêutica de Suporte à Mudança);
- Mestre Joana Gonçalves Moreno, que apoia a Consulta de Avaliação Psicológica,
Aconselhamento e Reabilitação e,
- Mestre Raquel Ferreira de Moura, que apoia a Consulta de Orientação e Aconselhamento
de Carreira.
2

As bolseiras Joana Moreno e Raquel Moura apoiam igualmente a prestação de serviços de
Consultoria – Avaliação Psicológica no âmbito dos Procedimentos Concursais e Avaliação
Psicológica de Condutores.
Os serviços prestados no período em apreço distribuíram-se pelos seguintes domínios:

I.

FORMAÇÃO NÃO GRADUADA

No que respeita à formação não graduada foi endereçado convite a todos os docentes da
FPCE-UC para apresentação de propostas de formação. Foram rececionadas dezasseis
propostas apresentadas por docentes e por formadores externos, cujos responsáveis
científicos pela formação são docentes da FPCE-UC.
As propostas foram as seguintes:
1. Escrita científica em inglês para as Ciências Sociais (Doutor Scott M. Culp) – 24 horas.
2. Escola de Verão:
Ação de formação - Violência, riscos socioculturais e estratégias de intervenção – 10
horas;
Oficina de capacitação – Metodologias de apoio a vítimas de conflito armado – Desafios
e ferramentas de trabalho social na Colômbia (Profª Cristina Pinto Albuquerque, Profª
Clara Santos e Profª Helena Almeida – 20 horas.
3. Avaliação de programas, estratégias e atividades em educação e formação (Prof. Carlos
Barreira e Profª Graça Bidarra) – 6 horas.
4. Aprendizagem baseada em jogos: avaliação e desenvolvimento de competências (Profª
Cristina Almeida) sessões de 6 horas.
5. Dislexia: Caracterização, avaliação e intervenção (Prof. Octávio Moura) – 18 horas.
6. Hiperatividade com défice de atenção: Avaliação e intervenção (Prof. Octávio Moura) –
16 horas.
7. “O meio da infância” Tarefas de desenvolvimento: período de latência - Um período
desinteressante (Profª Teresa Sousa Machado) – 18 horas.
8. Questões de desenvolvimento na adolescência (Profª Teresa Sousa Machado) – 18 horas.
9. Avaliação numa perspetiva familiar sistémica (Profª Paula Relvas) – 18 horas.
10. Intervenção em sistemas familiares e comunitários – do saber ao saber fazer (Profª
Paula Relvas) – 42 horas.
11. Inteligência emocional e social: se não sabe porque não pergunta? (Profª Paula
Couceiro) – 6 horas.
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12. Estratégias de estudo e aprendizagem. Da metacognição à auto-regulação da
aprendizagem (Profª Paula Couceiro) – 6 horas.
13. REHACOG: Programa de intervenção neuropsicológica (Profª Paula Couceiro) – 6 horas.
14. Os THAM’s – testes de habilidades metalinguísticas, para Crianças (Tham 1),
Adolescentes (Tham 2) e Adultos (Tham 3) (Profª Paula Couceiro) – 6 horas.
15. Análise dos processos cognitivos envolvidos na leitura e na compreensão: Apresentação
e análise das baterias PROLEC-R e Sicole-R (Profª Paula Couceiro) – 6 horas.
16. O Programa de educação pré-escolar, Tools of mind, de inspiração Vygotskiana (Profª
Paula Couceiro) – 6 horas.
A formação Escrita científica em inglês para as Ciências Sociais decorreu, sob a modalidade
de curso, e envolveu 9 participantes. Estes participantes foram essencialmente estudantes
de graduação e pós-graduação e investigadores/docentes do domínio das ciências sociais e
humanas.
A Escola de Verão, que teve este ano a sua primeira edição na FPCE-UC, desenvolveu-se em
dois módulos: Módulo 1: Ação de formação - Violência, riscos socioculturais e estratégias
de intervenção; Módulo 2: Oficina de capacitação – Metodologias de apoio a vítimas de
conflito armado – Desafios e ferramentas de trabalho social na Colômbia que contou com a
colaboração de Bibiana Hope Chiquillo, da Universidade Externado da Colômbia. A Escola
de Verão reuniu 21 participantes, repartidos pelos dois módulos. A maioria dos
participantes era estudante de Licenciatura e Mestrado em Serviço Social da FPCE-UC.
Estas formações terminaram em julho e foi aplicado, na última sessão de cada uma, um
breve questionário de avaliação do grau de satisfação (Anexo 1, 2 e 3). Pretendeu-se com
esta prática obter informação sobre a satisfação dos formandos quanto a aspectos
administrativos e recursos logísticos disponibilizados, bem como, sobre aspetos de
competência, estrutura e conteúdos inerentes à formação. Complementarmente foi
também solicitado a apresentação de sugestões de melhoria e de temas que os formandos
gostariam que fossem abordados em ações futuras. Esta informação adicional encontra-se
igualmente e correspondentemente associada aos anexos referidos.
Como meio de divulgação da oferta formativa foi utilizado o correio eletrónico de
entidades particulares e institucionais, facebook do CPSC e pag. Web da FPCE.UC.
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Relativamente às propostas de formação apresentadas para o ano 2016-2017 é de salientar
que após análise detalhada às mesmas e tendo em consideração as temáticas e o públicoalvo bem como as que reuniam os requisitos para serem submetidas ao Sistema de
Acreditação da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), permaneceram apenas cinco
propostas da área da Psicologia e uma da área das Ciências da Educação. Estas seis
propostas foram agendadas para o ano 2017, e são especificamente:
- Avaliação psicológica e médica de condutores
07, 14 e 21 de janeiro. 2017 (Responsáveis: Mário R. Simões, Inês Ferreira, Eduardo Duarte);
- Avaliação de programas, estratégias e atividades em educação e formação
21 e 28 de janeiro. 2017 (Responsáveis: Graça Bidarra, Carlos Barreira);
- Dislexia: Caracterização, avaliação e intervenção
10 e 11 de Fevereiro; 04 de março. 2017 (Responsáveis: Marcelino Pereira, Octávio Moura);
- Intervenção em sistemas familiares e comunitários: do saber ao saber fazer
25 de fevereiro; 04, 11, 18, 25 de março; 01 e 08 de abril. 2017 (Responsáveis: Ana Paula Relvas,
Diana Cunha, Margarida Vilaça);

- Hiperatividade com défice de atenção: avaliação e intervenção
31 de março; 01 e 08 de abril. 2017 (Responsáveis: Mário R. Simões, Octávio Moura);
- Avaliação numa perspetiva familiar sistémica
20 e 27 de maio e 03 de junho. 2017 (Responsáveis: Ana Paula Relvas, Diana Cunha, Margarida Vilaça);

2. CONSULTORIA - PROCEDIMENTOS CONCURSAIS

No âmbito dos procedimentos concursais, a Avaliação Psicológica visa avaliar as aptidões,
características de personalidade e competências comportamentais dos candidatos de
modo a estabelecer um prognóstico de adaptação às exigências do posto de trabalho a
ocupar, tendo como referência a descrição e especificação funcional. A Entrevista de
Avaliação de Competências visa obter informações sobre comportamentos profissionais
directamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o exercício
da função.
No quadro 1 apresentam-se as informações relativas às entidades solicitadoras, o serviço
prestado e o número de candidatos avaliados.
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Entidade solicitadora

Serviço Prestado

Nº de
candidatos

Universidade de Coimbra

Avaliação psicológica
(av.psic. + entrevista de av. psic.)

2+1+1+14

Universidade de Coimbra –
Serviços de Ação Social

Avaliação psicológica
(av.psic. + entrevista de av. psic.)

5+3

Junta de Freguesia de Travanca de Lagos
União de Freguesias de S. Pedro de Alva e
São Paio do Mondego
Município de Sever do Vouga
Município de Penela
Município de Oliveira do Hospital
União de Freguesias de Ol.Hospital São
Paio de Gramanços

Avaliação psicológica
(av.psic. + entrevista de av. psic.)
Avaliação psicológica
(av.psic. + entrevista de av. psic.)
Avaliação psicológica
(av.psic. + entrevista de av. psic.)
Avaliação psicológica
(av.psic. + entrevista de av. psic.)
Avaliação psicológica
(av.psic. + entrevista de av. psic.)
Avaliação psicológica
(av.psic. + entrevista de av. psic.)

Total de candidatos

1
1
1
3+8
10
1

51

Quadro 1 – Entidades que solicitaram avaliação psicológica no âmbito de procedimentos concursais.

Foram oito as entidades que solicitaram os serviços do CPSC. No total, foram avaliados 51
candidatos.
As avaliações psicológicas dirigiam-se a candidatos que pretendiam essencialmente
ingressar formalmente nestas instituições em carreiras profissionais na categoria de
técnico superior e assistente operacional.

2.3. CONSULTAS DE PSICOLOGIA

No âmbito das consultas de psicologia são prestados os serviços de Assessoria ao tribunal –
consultas solicitadas pelo Tribunal de Família e Menores e pelo Tribunal de Trabalho,
respetivamente, Consulta de Avaliação Psicológica e Intervenção Terapêutica de Suporte
para a Mudança (APITSM) e Consulta de Avaliação Neuropsicológica. Na sequência da
consulta de APITSM foram igualmente contabilizadas as consultas de intervenção
psicológica de acompanhamento especializado concluídas em 2016 - estas consultas de
intervenção surgem por solicitação do tribunal após recomendação expressa nos relatórios
de avaliação emitidos pela equipa da consulta de APITSM. As restantes consultas são
solicitadas pela sociedade civil em nome individual. O Quadro 2 apresenta os números de
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pedidos de consulta e das consultas dos processos concluídos no CPSC-FPCE-UC durante o
ano de 2016.
Consultas de Psicologia

Nº de processos

Consultas

5

20

35

140

2

6

Anos Incríveis

12

63

Avaliação Psicológica de Condutores

4

4

108

264

Avaliação neuropsicológica

2

8

Consulta Univ. da Criança e do Adolescente

8

33

Orientação e Aconselhamento de Carreira

136

193

Psicoterapia de Casal

17

64

Psicoterapia de Grupo

7

95

Psicoterapia Familiar

17

54

Psicoterapia Individual

60

463

413

1407

Avaliação Neuropsicológica

Assessoria
ao tribunal

Av. Psic. e Int. Terapêutica de
Suporte para a Mudança
Consultas de acompanhamento
especializado

Av. Psicológica, Aconselhamento e Reabilitação

Total
Quadro 2 – Serviço prestado no âmbito da consulta psicológica.

Foram solicitados 413 pedidos de consulta psicológica enquadradas nas diferentes
especialidades das consultas de psicologia prestadas neste Centro. Estes processos de
avaliação e intervenção psicológica envolveram a realização de 1407 consultas.

2.4. COLABORAÇÕES
No período de janeiro a junho de 2016 registaram-se quatro visitas à FPCE-UC, solicitadas
pela Unidade de Eventos e Divulgação da Universidade de Coimbra integradas no Programa
“Um dia na UC” e por Serviços de Psicologia e Orientação de escolas da região centro
(Coimbra e Tábua). Nestas visitas o CPSC colaborou diretamente com Gabinete de Apoio ao
Estudante da FPCE-UC quer na organização destas visitas, quer ainda na participação de
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eventos de divulgação da oferta formativa da UC, e, nomeadamente, na oferta formativa
da FPCE-UC.

Tal como nos anos anteriores o Centro de Prestação de Serviços à Comunidade da FPCE
colaborou também com o Gabinete de Saídas Profissionais. Mais uma vez o Centro
apresentou disponibilidade no acolhimento de uma aluna (Maria Inês Gonçalves de Freitas)
do Mestrado Integrado em Psicologia desta Faculdade para realizar um estágio de verão. O
referido estágio decorreu durante o mês de julho e centrou-se essencialmente no apoio à
consulta de Psicoterapia Familiar e de Casal. Por inerência a estagiária colaborou em
atividades de organização, arquivo, atualização de dados e de recursos materiais e na
observação das consultas de psicologia que forem devidamente autorizadas.

O CPSC-FPCE-UC, sempre com supervisão de docentes da FPCE-UC, tem tido o apoio de
cinco colaboradores externos – membros da Ordem dos Psicólogos Portugueses (Drª Lara
Palmeira, Drª Mariana Pimentel, Drª Sara Leitão, Drª Sónia Cherpe, Dr. Vitor Silva). Esta
colaboração centrou-se essencialmente nas consultas de Psicoterapia individual,
Psicoterapia de Grupo e Anos incríveis.
No que respeita às consultas de Terapia Familiar e Terapia de Casal para além da
colaboração de terapeutas externos pode ainda contar-se com o apoio e colaboração
prestada pelo grupo de terapeutas em supervisão familiar da Associação Portuguesa de
Terapia Familiar.

2.5. OUTRAS ATIVIDADES

2.5.1. Estágios
No 1º semestre de 2016 o CPSC-FPCE-UC acolheu oito estágios curriculares do Mestrado
Integrado em Psicologia da área de especialização de Psicologia Clinica e da Saúde. No
entanto, é de salientar que o referido período corresponde ao ano letivo 2015/16. Assim,
no 2º semestre de 2016, que corresponde já ao ano letivo 2016/17, encontram-se sete
estagiárias a desenvolver as suas atividades de estágio curricular neste Centro.
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O quadro 3 apresenta a distribuição dos estagiários no CPSC-FPCE-UC pelas diferentes subáreas de especialização e respetivo(a)s coordenadores(as) responsável pelo estágio.

Estágio

Curricular

1ºsem
2016

2ºsem
2016

1

2

5

3

2

2

Área

Coordenador/responsável
Professor Doutor Mário R. Simões e
Profª Doutora Isabel Alberto

Psicologia Forense
Psicopatologia
e
Psicoterapias
Dinâmicas Consulta Universitária de
Crianças e Adolescentes
Psicoterapia Sistémica e Familiar
Consulta de Terapia Familiar e de Casal

Prof. Doutor Eduardo Sá

Profª Doutora Madalena Carvalho

Quadro 3 – Estágios realizados no CPSC-FPCE-UC, áreas e respetivo(a)s coordenadores(as)

No ano 2016 o CPSC acolheu parcialmente um estágio profissional (Lénia Alexandra Leal
Amaral, supervisionado pelo Prof. Mário R. Simões) decorrente de protocolo entre a FPCEUC e a Ordem dos Psicólogos Portugueses.
No sentido de abertura e promoção do contacto entre a realidade académica e os
contextos profissionais, o CPSC-FPCE-UC apresentou-se como entidade acolhedora de
estágio de verão para o mês de julho. Este estágio decorre da colaboração estreita com o
Gabinete de Saídas Profissionais da UC. No entanto, salientamos que o CPSC, agendou
entrevista individual com os sete candidatos ao lugar e procedeu à seleção do candidato
para este mesmo lugar.
Apesar da maior ou menor proximidade inerente aos diferentes estágios que aqui se
realizam, há sempre a pretensão de criar condições humanas e físicas que promovam o
melhor bem-estar e cooperação entre os diferentes membros do Centro, e em que as
aprendizagens

sejam

apoiadas

numa

prática

tecnicamente

e

cientificamente

supervisionada.

Coimbra, 18 de janeiro de 2017.

O Diretor do CPSC-FPCE-UC - 2016
Professor Doutor Mário R. Simões
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Mapa de execução financeira janeiro – dezembro de 2016

Serviço Prestado

Montante faturado

Formação não graduada

2.625,00 €

Procedimentos concursais

7.650,00 €

Assessoria ao tribunal

11.420,00 €

Consultas de Psicologia

40.590.00 €
Total

62.285,00€

Coimbra, 18 de janeiro de 2017.

O Diretor do CPSC-FPCE.UC – 2016

Professor Doutor Mário R. Simões
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