
ACEF/1213/21142 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:

 Instituto Politécnico De Portalegre

 
A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

 
 
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):

 Escola Superior De Educação e Ciências Sociais de Portalegre

 
A3. Ciclo de estudos:

 Jornalismo e Comunicação

 
A3. Study cycle:

 Journalism and Communication

 
A4. Grau:

 Licenciado

 
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):

 Nº38 de 22 de fevereiro de 2008

 
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:

 Ciências da Comunicação

 
A6. Main scientific area of the study cycle:

 Communication Sciences

 
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF): 

320

 
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável: 

342

 
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

<sem resposta>

 
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:

 180

 
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):

 3 anos/ 6 semestres

 
A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):

 3 years/ 6 semesters

 
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:

 35

 
A11. Condições de acesso e ingresso:

 Geografia/História/Português



 
A11. Entry Requirements:

 geography/history/portuguese

 

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de
estudos se estrutura (se aplicável):

 Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

 

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo
de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation of
alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
perfil de Jornalismo Journalism profile
perfil de Comunicação Empresarial: Publicidade e Relações Públicas Institutional Communication : Advertising and Public Relations profile

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Perfil Jornalismo

A13.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A13.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
A13.2. Grau:

 Licenciado

 
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Perfil Jornalismo

 
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Journalism profile

 

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Ciencias da comunicação/ Communication Sciences CC/SC 27 0
Informação e Jornalismo/ Journalism and Information IJ/JI 79 0
Ciências Sociais e do Comportamento / Social Sciences
and Behaviour CSC/SCB 10.5 0

Língua e Literatura Materna / Maternal Language and
Literature LLM/MLL 9 0

Língua e Literatura Estrangeira/Foreign Language and
Literature LLE/FLL 10 0

Informática / Informatic I / I 8 0
Direito / Law D/ L 4 0
Estatística / Statistic E/ S 2.5 0

Várias / Several Não aplicável / Not
applicable 0 30



(9 Items)  150 30

Mapa I - Perfil Comunicação Empresarial: Publicidade e Relações Públicas

A13.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A13.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
A13.2. Grau:

 Licenciado

 
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Perfil Comunicação Empresarial: Publicidade e Relações Públicas

 
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Institucional Communication: Advertising and Public Relations profile

 

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Ciências da Comunicação/ Communication Sciences CC/SC 27 0
Marketing e Publicidade / Marketing and Advertising MP/MA 79 0
Ciências Sociais e do Comportamento / Social Sciences
and Behavoiur CSC/SCB 10.5 0

Língua e Literatura Materna / Maternal Language and
Literature LLM/MLL 9 0

Língua e Literatura Estrangeira/Foreign Language and
Literature LLE/FLL 10 0

Informática/I Informatic I / I 8 0
Direito / Law D / L 4 0
Estatística/ Statistic E /S 2.5 0

Várias / Several Não aplicável / Not
applicable 0 30

(9 Items)  150 30

A14. Plano de estudos

Mapa II - Perfil Jornalismo - 1º ano/ 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A14.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Perfil Jornalismo

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Journalism profile

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 



1º ano/ 1º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1st year/ 1 st semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Teoria da Comunicação /
Communication Theory CC/SC semestre/

semester 150 TP-60;OT-15 6
Não
Aplicável/Not
Applicable

Edição Electrónica / Desktop
Publishing I / I semestre/

semester 100 PL-45;OT-15 4 Não Aplicável/
Not Applicable

Lingua Estrangeira I / Foreign
Language I LLE/ FLL semestre/

semester 125 PL-40;TP-20;OT-15 5 Não Aplicável/
Not Applicabble

Temas do Mundo
Contemporaneo/Contemporary
World

CSC / SCB semestre/semester 100 TP-40;OT-5 4 Não Aplicável/
Not Applicable

Lingua Portuguesa/ Portuguese
Language LLM/MLL semestre/semester 125 PL-40;TP-20;OT-15 5 Não Aplicável/

Not Applicable
Opcção I / Option I Várias/Several semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/optional
(6 Items)       

Mapa II - Perfil Jornalismo - 1º ano/ 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A14.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Perfil Jornalismo

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Journalism profile

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano/ 2º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 2 nd semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations
(5)

Semiótica Textual/ Text Semiotics CC/SC semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6
Não
Aplicável/Not
Applicable

Lingua e Cultura Portuguesa/
Portuguese Language and Culture LLM/MLL semestre/semester 100 TP-40;OT-5 4 Não Aplicável/

Not Applicable

Lingua Estrangeira II / Foreign
Language II LLE/FLL semestre/semester 125 PL-40;TP-20;OT-

15 5
Não
Aplicável/Not
Applicable

Comunicação Multimedia/ Multimedia
Communication I / I semestre/semester 100 PL-45;OT-15 4

Não
Aplicável/Not
Applicable



Psico-Sociologia da
Comunicação/Psico-Sociology of
Communication

CC / SC semestre/semester 125 TP-45;OT-15 5 Não
Aplicável/Not
Applicable

Opção II / Option II Várias / Several semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional
(6 Items)       

Mapa II - Perfil Jornalismo - 2º ano / 3º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A14.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Perfil Jornalismo

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Journalism profile

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano / 3º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year / 3rd semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Ciência Política/ Political
Science CSC/SC semestre/semester 100 TP-40;OT-5 4

Não
Aplicável/Not
Applicable

Discurso dos Media/Media
Discourse CC/SC semestre/semester 125 TP-45;OT-15 5

Não
Aplicável/Not
Applicable

Introdução ao Direito/
Introduction to law D/L semestre/semester 100 TP-40;OT-5 4

Não
Aplicável/Not
Applicable

História dos Media/ Media
History CC/SC semestre/semester 125 TP-45;OT-15 5

Não
Aplicável/Not
Applicable

Opção III / Option III Várias/Several semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa /
Optional

Opção IV/ Option IV Várias/Several semestre/
semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa /

Optional
(6 Items)       

Mapa II - Perfil Jornalismo ( Os alunos têm de escolher um dos perfis) - 2º ano/ 4º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A14.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
A14.2. Grau:

 Licenciado



 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Perfil Jornalismo ( Os alunos têm de escolher um dos perfis)

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Journalism profile ( Students have to choose one profile )

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano/ 4º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year / 4th semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Opção V / Option V Várias/Several semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa /
Optional

Teoria da Notícia / News
Theory IJ/JI semestre /

semester 150 TP-60;OT-15 6
Não
Aplicável/Not
Aplicabble

Deontologia do Jornalismo /
Journalism Ethics IJ/JI semestre /

semester 150 TP-60;OT-15 6
Não
Aplicavel/Not
Applicable

Discurso Jornalístico /
Journalism Discourse IJ/JI semestre /

semester 150 TP-60;OT-15 6
Não
Aplicável/Not
Applicable

Oficina de Jornalismo /
Journalism Workshop IJ/JI semestre/

semester 150 PL-60;OT-30 6
Não
Aplicável/Not
Applicable

(5 Items)       

Mapa II - Perfil Jornalismo - 3º ano/ 5º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A14.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Perfil Jornalismo

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Journalism profile

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3º ano/ 5º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 3rd year / 5th semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações
/
Observations
(5)



Oficina de Jornalismo Radiofónico
/Radio Journalism Workshop IJ/JI semestre/

semester 150 PL-60;OT-30 6
Não
Aplicável/Not
Applicable

Oficina de Jornalismo Televisivo /
Television Journalism Workshop IJ/JI semestre/

semester 150 PL-60;OT-30 6
Não
Aplicável/Not
Applicable

Oficina de Ciberjornalismo/ Ciber-
Journalism Workshop IJ/JI semestre/semester 150 PL-60;OT-30 6

Não
Aplicável/Not
Applicable

Jornalismo Especializado/
Specialized Journalism IJ/JI semestre /

semester 150 TP-60;OT-15 6
Não
Aplicável/Not
Applicable

Comunicação Social Local e
Regional / Local media IJ/JI semestre /

semester 150 TP-60;OT-15 6
Não
Aplicável/Not
Applicable

(5 Items)       

Mapa II - Perfil Jornalismo - 3ºano/6º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A14.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Perfil Jornalismo

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Journalism profile

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3ºano/6º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 3rd year / 6th semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Métodos e Técnicas de Investigação /
Research Methods and techniques CSC/E /SCB/E semestre /

semester 125 TP-45;OT-15 5
Não
Aplicável/Not
Applicable

Projecto / Project Work IJ/JI semestre/
semester 225 OT-45;O-15 9

Não
Aplicável/Not
Applicable

Estágio / Internship IJ/JI semestre/
semester 400 E-380 16

Não
Aplicável/Not
Applicable

(3 Items)       

Mapa II - Perfil Comunicação Empresarial - Publicidade e Relações Públicas - 1º ano / 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A14.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication



 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Perfil Comunicação Empresarial - Publicidade e Relações Públicas

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Institucional Communication - Advertising and Public Relations

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 1º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1st year/ 1st semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Teoria da Comunicação/
Communication Theory CC/SC semestre /

semester 150 TP-60;OT-15 6
Não
Aplicável/Not
Applicale

Edição Electrónica / Desktop
Publishing I / I semestre/

semester 100 PL-45;OT-15 4
Não
Aplicável/Not
Applicable

Língua Estrangeira I / Foreign
Language I LLE/ FLL semestre/

semester 125 PL-40;TP-20;OT-15 5
Não
Aplicável/Not
Applicable

Temas do Mundo
Contemporâneo / Contemporary
world

CSC/ SCB semestre /
semester 100 TP-40;OT-5 4

Não
Aplicável/Not
Applicable

Língua Portuguesa / Portuguese
Language LLM/MLL semestre /

semester 125 PL-40;TP-20;OT-15 5
Não
Aplicável/Not
Applicable

Opção I / Option I Várias/Several semestre /
semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa /

optional
(6 Items)       

Mapa II - Perfil Comunicação Empresarial - Publicidade e Relações Públicas - 1º ano / 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A14.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Perfil Comunicação Empresarial - Publicidade e Relações Públicas

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Institutional Communication - Advertising and Public Relations

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º ano / 2º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1st year / 2nd semester

 



A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações
/
Observations
(5)

Semiótica Textual / Text Semiotics CC/SC semestre /
semester 150 TP-60;OT-15 6

Não
Aplicável/Not
Applicable

Língua e Cultura Portuguesa/
Portuguese Language and Culture LLM/MLL semestre/

semester 100 TP-50;OT-10 4
Não
Aplicável/Not
Applicable

Língua Estrangeira II / Foreign
Language II LLE/FLL semestre/semester 125 PL-40;TP-20;OT-

15 5 Não Aplicável/
Not Applicable

Psico-Sociologia da Comunicação/
Psico-Sociology of Communication CC/SC semestre/

semester 125 TP-45;OT-15 5
Não
Aplicável/Not
Applicable

Opção II / Option II Várias/Several semestre/
semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa /

optional
(5 Items)       

Mapa II - Perfil Comunicação Empresarial - Publicidade e Relações Públicas - 2º ano/ 3º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A14.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Perfil Comunicação Empresarial - Publicidade e Relações Públicas

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Institutional Communication - Advertising and Public Relations

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano/ 3º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year / 3rd semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Ciência Política/ Political
Science CSC/SCB semestre/semester 100 TP-40;OT-5 4

Não
Aplicável/Not
Applicable

Discurso dos Media/
Media Discourse CC/SC semestre/semester 125 TP-45;OT-15 5

Não
Aplicável/Not
Applicable

Introdução ao Direito/
Introduction Law D/L semestre/

semester 100 TP-40;OT-5 4
Não
Aplicável/Not
Applicable

História dos Media Media
History CC/SC semestre/semester 125 TP-45;OT-15 5

Não
Aplicável/Not
Applicable

Opção III / Option III Várias/Several semestre
/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa /

Optional
Opção IV/Option IV Várias/Several semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional
(6 Items)       



Mapa II - Perfil Comunicação Empresarial - Publicidade e Relações Públicas(Os alunos têm de escolher
um dos perfis) - 2º ano / 4º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A14.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Perfil Comunicação Empresarial - Publicidade e Relações Públicas(Os alunos têm de escolher um dos perfis)

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Institutional Communication - Advertising and Public Relations( Students have to choose one profile)

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º ano / 4º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 2nd year/ 4th semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho
/ Working Hours
(3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations
(5)

Opção V / Option V Várias/Several semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional

Teoria e Técnica da Publicidade /
Advertising Theory and Practice MP/MA semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6

Não
Aplicável/Not
Applicable

Publicidade nos Media / Media
Advertising MP/MA semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6

Não
Aplicável/Not
Applicable

Teoria e Técnica das Relações
Públicas / Public Relations Theory and
Practice

MP/MA semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6
Não
Aplicável/Not
Applicable

Relações com os Media / Media
Interaction MP/MA semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6

Não
Aplicável/Not
Applicable

(5 Items)       

Mapa II - Perfil Comunicação Empresarial - Publicidade e Relações Públicas - 3º ano / 5º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A14.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Perfil Comunicação Empresarial - Publicidade e Relações Públicas

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Institutional Communication - Advertising and Public Relations

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 



3º ano / 5º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 3rd year / 5th semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho
/ Working Hours
(3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Comunicação Organizacional/ Corporate
Communication MP/MA semestre/

semester 150 TP-60;OT-15 6
Não
Aplicável/Not
Applicable

Modelos e Técnicas de Criatividade
Publicitária/Models and Techniques of
Creativity

MP/MA semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6
Não
Aplicável/Not
Applicable

Técnicas de Marketing/ Marketing
Techniques MP/MA semestre/

semester 150 TP-60;OT-15 6
Não
Aplicável/Not
Applicable

Oficina da Publicidade/Advertising
Workshop MP/MA semestre/semester 150 PL-60;OT-30 6

Não
Aplicável/Not
Applicable

Oficina das Relações Públicas/ Public
Relations Workshop MP/MA semestre/semester 150 PL-60;OT-30 6

Não
Aplicável/Not
Applicable

(5 Items)       

Mapa II - Perfil Comunicação Empresarial - Publicidade e Relações Públicas - 3º ano / 6º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A14.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Perfil Comunicação Empresarial - Publicidade e Relações Públicas

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Institutional Communication - Advertising and Public Relations profile

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3º ano / 6º semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 3rd year / 6th semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Métodos e Técnicas de
Investigação/Research Methods and
Techniques

CSC/E/SCB/E semestre/semester 125 TP-45;OT-15 5
Não
Aplicável/Not
Applicable

Projecto/Project Work MP/MA semestre/semester 225 OT-45;O-15 9
Não
Aplicável/Not
Applicable

Estágio/ Internship MP/MA semestre/semester 400 E-380 16 Não
Aplicável/Not



Applicable
(3 Items)       

Mapa II - Opções - 1º/2º/3º anos / 1º/2º/3º/4º/5º semestres

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
A14.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Opções

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Options

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º/2º/3º anos / 1º/2º/3º/4º/5º semestres

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1st/2nd/3rd years / 1st/ 2nd/3rd/4th/5th semesters

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica
/ Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations
(5)

Aplicações Dinamicas para a Internet/Dynamic
Aplications for Internet I / I semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional

Fotojornalismo/Photojournalism AVPM/AV semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional
Sistemas de Gestão de Conteúdos/Contents
Management System I / I semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional

Tecnologias da Informação / Information
Technologies I / I semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional

Clima e Cultura Organizacional/Organizational
Environment and Cullture CSC/SCC semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional

Sociologia da Leitura/Reading Sociology CSC/SCC semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional
Sociologia da Família/Family Sociology CSC/SCC semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional
(Auto)Biografias literarias e cinematográficas -
vidas de artistas/Cinema and Literary
(Auto)biographies - Artists' lives

LLM/MLL semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional

Encontros de Culturas Nível 1/Culture Encounters
level 1 LLE/FLL semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional

Culturas de Expressão Francófona Nível 1/French
Expression Cultures Level 1 LLE/FLL semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional

Culturas de Expressão Francófona Nível 2/French
Expression Cultures Level 2 LLE/FLL semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional

Educação Ambiental/Environmental Education CSC/SCC semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional
História do Quotidiano e da Vida Familiar/Daily
and Familiy Life stories CSC/SCC semestre/semester 150 TP-60;OT-15 6 Optativa/Optional

(13 Items)       

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:

 Diurno



 
A15.1. Se outro, especifique:

 <sem resposta>

 
A15.1. If other, specify:

 <no answer>

 
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve(m)
ser apresentada(s) no Mapa VIII)

 Claudia Liz de Castro Pacheco Barradas e Sónia Judite Bravo Lamy

 

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - RTP

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 RTP

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._RTP.pdf
 

Mapa III - Câmara Municipal de Ponte de Sor

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Câmara Municipal de Ponte de Sor

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._CM Ponte Sor.pdf
 

Mapa III - Câmara Municipal de Monforte

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Câmara Municipal de Monforte

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._CM Monforte.pdf
 

Mapa III - Escola Superior de Educação de Portalegre

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Escola Superior de Educação de Portalegre

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._ESEP.pdf
 

Mapa III - Correio da Manhã

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Correio da Manhã

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Correio da Manhã.pdf
 

Mapa III - Punchline Agência Criativa

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Punchline Agência Criativa

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/abcdf2f3-cc71-1529-b0bc-507ebf846c94
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/64849bcc-91e7-7a8a-9899-50c4e38aafff
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/12638a08-8240-54ad-59c1-50c4e3b47462
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/601ac21e-1e93-7a00-0220-50c4e47294a3
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/2a70ab8e-7e0c-686f-3a99-50c4e41930ac


 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Punchile Agência Criativa.pdf
 

Mapa III - Linhas de Elvas

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Linhas de Elvas

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Linhas de Elvas.pdf
 

Mapa III - Press Livre

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Press Livre

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Press Livre.pdf
 

Mapa III - Edisport

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Edisport

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Edisport.pdf
 

Mapa III - CM Coruche

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 CM Coruche

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._CM Coruche.pdf
 

Mapa III - Rádio Sim - RR

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Rádio Sim - RR

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Rádio SIM - RR.pdf
 

Mapa III - Associação para o Desenvolvimento Portalegre Distrito Digital

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Associação para o Desenvolvimento Portalegre Distrito Digital

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._ADP Distrito Digital.pdf
 

Mapa III - Semanário Sol

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Semanário Sol

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Sol.pdf
 

Mapa III - Semanário Sol

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Semanário Sol

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/dfe84bf7-3e8f-7afe-1fc5-50c4e4f3861a
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/6d3f4ca8-e6b5-6ddf-a3dc-50c4e5142aae
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/11f353de-e13c-2862-28d2-50c4e56ca9d8
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/97038799-4299-bf44-e7e9-50c4e54b018a
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/3c262f0c-01e6-df2d-3be2-50c4e6975f5a
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/81ea2026-4f94-6468-56af-50c4e7a942e7
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/4a436c75-1f3e-c07e-5317-50c4e7e20b32
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/efb93e3e-7662-2d4b-11f6-50c4e7423536


A17.1.2._Sol.pdf
 

Mapa III - Celeuma - creative agency

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Celeuma - creative agency

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Celeuma.pdf
 

Mapa III - Artist - Academia de Dança

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Artist - Academia de Dança

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Artist - Academia de Dança.pdf
 

Mapa III - Jornal Record

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Jornal Record

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Jornal record.pdf
 

Mapa III - Câmara Municipal de Elvas

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Câmara Municipal de Elvas

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._CM Elvas.pdf
 

Mapa III - Press Livre - Imprensa Livre, SA

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Press Livre - Imprensa Livre, SA

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Press Livre - Imprensa Livre.pdf
 

Mapa III - Jornal Correio da Manhã

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Jornal Correio da Manhã

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Jornal Correio da Manhã.pdf
 

Mapa III - Jornal Semanário Sol

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Jornal Semanário Sol

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Semanário Sol.pdf
 

Mapa III - RDS - Rádio Seixal

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 RDS - Rádio Seixal

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Rádio Seixal.pdf
 

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/d17050fd-df8b-c7ad-a04b-50c4e828fce2
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/84df211c-c1d0-d058-f65c-50c4e83e1941
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/6557c8b6-6804-8609-f97c-50c4e98a1477
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/aefd9435-f61b-7dbe-bc11-50c4fbe4e2ff
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/d17fd2ea-4817-7d67-0b1c-50c4fb97ab5a
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/ce4fa073-8a34-0971-97e6-50c4fca96914
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/f85e003c-6d64-6c0f-5508-50c4fc426bfb
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/1c114702-2b2f-4144-8da7-50c4fdb5aea6
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/e226f38c-bfb4-eb02-c619-50c4fd470654


Mapa III - RTP - Antena 1

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 RTP - Antena 1

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._RTP - Antena 1.pdf
 

Mapa III - Jornal Público

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 Jornal Público

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):

 A17.1.2._Jornal Público.pdf
 

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
 Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a

adequação dos recursos disponíveis. 
 A17.2._Mapa de estágios.pdf

 
A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios
e períodos de formação em serviço.

 O estágio curricular é de natureza prática proporcionando ao estudante a integração no interior de uma instituição.
 É acompanhado por um orientador na instituição onde realiza o estágio e um docente da ESE.

 Durante a 1ª semana, o discente elabora, em conjunto com o orientador da empresa, um plano de estágio a
 ser aprovado pelo orientador da ESE. Quinzenalmente, envia para o seu orientador na ESE relatórios intercalares,

 descrevendo as tarefas desenvolvidas, as dificuldades sentidas e o apoio considerado necessário. Paralelamente,
 o orientador da ESE mantém-se em contacto com o orientador da instituição. No final do estágio, o

 aluno elabora um relatório e preenche uma ficha de avaliação onde avalia o acompanhamento que lhe foi oferecido
 durante o estágio, sugerindo modos de melhorar o processo.

 A instituição preenche uma ficha de avaliação do estágio que constitui um dos elementos de avaliação do mesmo.
 O conselho de estágio reúne para discutir a avaliação final.

 
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.

 The internship course is practical in nature providing student integration within an institution. This is accompanied
 by an advisor at the institution where the internship takes place and a teacher of ESE.

 During the first week the student shall prepare, in conjunction with the supervisor of the company, an internship
 plan to be approved by the advisor of the ESE. Every two weeks the student sends his supervisor at ESE

 progress reports describing the tasks performed, the difficulties faced and the support he believes necessary.
 At the same time the supervisor at ESE keeps in touch by phone with the supervisor at the company. At the end of

 the internship the student prepares a report and fills in an evaluation form where he evaluates the monitoring that
 was offered during the internship and suggests ways to improve the process. The institution fills in an assessment

form
 which is one of the elements of evaluation. The board meets to discuss the internship’s final evaluation.

 

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB)

 Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados
entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

 A17.4.1._regulamento de estágio.pdf
 

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

A17.4.2. Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training
study cycles)

Nome / Instituição ou estabelecimento a Categoria Profissional / Habilitação Profissional / Nº de anos de serviço / No

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/1df68381-be37-eb8d-fa98-50c4fdd1ba54
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/74688219-9935-9914-300d-507d0e93885c/annexId/e5ec2209-a475-e684-93f9-50d1e2c78eb2
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7472d038-d6ea-c757-6842-507d0ef58217
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/748f14b5-518a-5295-bdf8-507d0eb36d0b


Name que pertence / Institution Professional Title Professional Qualifications of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19
A18. Observações:

  
Sem resposta

 
A18. Observations:

  
No answer

 
A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa

 A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?
 Não

 

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.

 O Curso de Jornalismo e Comunicação da ESEP visa atingir os seguintes objetivos gerais: a) Proporcionar aos
estudantes uma formação abrangente na área científica da Comunicação, que possibilite a construção de percursos
académicos e profissionais diversificados, que poderão ser objeto de aprofundamento num segundo ciclo de
formação; b) Permitir a escolha, por parte dos estudantes, de perfis diferenciados, embora complementares, em duas
áreas distintas, a saber: Jornalismo ou Comunicação Empresarial: Publicidade e Relações Públicas; c) Adotar os
perfis e competências definidas quer nos documentos produzidos pelo Ministério da tutela, quer nos perfis e
competências definidos a nível internacional, com a necessária adaptação ao conceito de formação abrangente
explicitado acima; d) Possibilitar uma qualificação profissional no final do primeiro ciclo de estudos que habilite ao
exercício de profissões situados na área da comunicação, em sentido lato.

 
1.1. Study cycle's generic objectives.

 TheJournalism and Communication Programme at ESEP aims to achieve the following general objectives: a) To
provide students with comprehensive training in the area of scientific communication, which enables the construction
of diverse academic and professional paths, which may be subject to a second cycle of further training b) To allow the
choice by students of different profiles, although complementary, in two distinct areas, namely: Journalism and
Corporate Communication: Advertising and Public Relations, c) To adopt the profiles and tasks defined in the
documents produced Ministry, either in the profiles and competencies defined at international level, with the necessary
adaptation to the concept of comprehensive training explained above d) To allow a vocational qualification at the end
of the first cycle of studies that enable the exercise of professions located in the area of communication in the
broadest sense.

 
1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.

 A missão da ESEP é a de aplicar e difundir o conhecimento, através de formação e qualificação de alto nível, para
públicos diferenciados, em momentos vários dos percursos académico e profissional, fomentando a investigação e o
desenvolvimento tecnológico orientados para a promoção das comunidades, em cooperação com entidades regionais,
nacionais e internacionais.

 Tendo iniciado a sua atividade em 1985, baseada numa política de formação eminentemente direcionada para a esfera
da intervenção educativa, procurou adotar desde cedo uma matriz de intervenção local potenciadora do
desenvolvimento da região na qual se insere. Para tal contribuiu o investimento na formação inicial e na formação
contínua de profissionais de educação ,que acompanhava, as necessidades de formação de profissionais de ensino
em resultado da massificação e democratização do sistema educativo português. Sem abandonar a matriz original, o
projeto da ESEP tem vindo a assumir outras dimensões nos últimos 15 anos, estendendo a sua política de formação a
áreas que visam promover o desenvolvimento regional ao nível da intervenção social e cultural. A criação dos cursos
de Jornalismo e Comunicação, Animação Sociocultural, Turismo, Educação Artística, Educação e Formação de
Adultos, e Serviço Social são exemplos que permitem demonstrar o alargamento do projeto educativo da ESEP nos
vários domínios de intervenção em que procura atuar. A qualificação dos recursos humanos e o desenvolvimento de
atividades de I&D ilustram igualmente as prioridades do projeto da ESEP. Para estes desígnios concorrem as metas a
atingir quanto à formação do corpo docente com o grau de doutoramento e a sua contribuição para o desenvolvimento
de projetos tendo em vista a afirmação do C3I – Centro Interdisciplinar para a Investigação e Inovação do Instituto
Politécnico de Portalegre – e o aprofundamento das relações com centros de investigação nacionais e estrangeiros. É
neste quadro estratégico de formação e intervenção educativa, social e cultural da ESEP que a formação inicial em JC



se processa, articulando na sua matriz interdisciplinar, saberes e experiências construídos pelo corpo docente no
âmbito do desenvolvimento dos seus projetos e atividades científicas e académicas, tendo em vista a formação de
profissionais atentos, ativos e críticos da realidade e capazes de intervir no sentido de ajudar a construir a opinião
pública e melhorar a comunicação entre empresas e respetivos targets, contribuindo deste modo para o
desenvolvimento das regiões. 

 
 
1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.

  
The mission of ESEP is to apply and disseminate knowledge through training and qualification of high level, for
different audiences, in various moments of academic and vocational courses, promoting research and technological
development aimed at promoting community, in cooperation with regional, national and international.

 Having started its activity in 1985, based on a training policy eminently directed to the sphere of educational
intervention, sought to adopt early an array of local intervention potentiating the development of the region in which it
operates. Contributing to this investment in initial and continuing training of education professionals, who
accompanied the training needs of teaching professionals as a result of massification and democratization of the
Portuguese education system. Without abandoning the original matrix, ESEP's project has taken on other dimensions
in the past 15 years, extending its training policy areas to promote regional development in terms of social and cultural
intervention. The creation of courses in Journalism and Mass Communication, Sociocultural Animation, Tourism, Arts
Education, Adult Education and Training, and Social Work are examples that demonstrate the extension of the
educational project of ESEP in several policy areas where it intends to act. The qualification of human resources and
the development of R & D activities also illustrate the priorities of the ESEP's project. For these aims compete the
goals to achieve as regards the training of faculty sttaff with doctoral degree and their contribution to the development
of projects in order to claim the importance of C3I - Interdisciplinary Centre for Research and Innovation at the
Portalegre Polytechnic Institute - and deepening relations with national and foreign research centers. It is in this
strategic framework for training and educational and social and cultural intervention of ESEP that the initial training
takes place in Journalism and Communication, articulating in his interdisciplinary matrix knowledge and experience
built by faculty staff in the development of their projects and scientific and academic activities aimed at training
attentive, active and critical of reality professionals able to intervene to help build public opinion and improve
communication between companies and their respective targets, thereby contributing to the development of the
regions.

 
 
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.

 A informação relativa ao curso, nomeadamente no que respeita ao plano de estudos e aos seus objetivos gerais está
disponível online no site da escola. Os docentes do curso partilham ainda informação relativa às suas unidades
curriculares, bem como questões inerentes à natureza e estrutura do curso na plataforma moodle, onde os alunos do
curso se encontram inscritos e usufruem também deste tipo de informação mais genérica, bem como de informação
mais específica relativa a cada uma das unidades curriculares. Outro dos meios de divulgação utilizados são as
reuniões semestrais entre a direção do curso e os respetivos docentes e as reuniões com os alunos do curso durante
o ano letivo e ainda aquando da receção aos novos alunos onde estas e outras informações de caracter informativo
costumam ser evidenciadas.

 
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.

 The information on the course, particularly with regard to curriculum and its overall objectives is available online on
the school website. The faculty members also share information about their courses, as well as issues related to the
nature and structure of the course in moodle platform, where students are registered and also enjoy this type of more
generic information, as well as more information specific for each of the units. Another of the media used are the
semestrial meetings between the course direction of the respective teaching staff, meetings with students of the
course during the school year and also during the reception for new students where this and other information are
evidenced.

 

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e
actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

 De acordo com os estatutos da ESEP o Conselho Técnico – Científico (CTC) é o órgão responsável por todos os
assuntos de natureza científica, sendo o Conselho Pedagógico (CP) o órgão de consulta e orientação pedagógica. 

 Os Departamentos são estruturas de coordenação e de supervisão científica e pedagógica e de recursos que
suportam as atividades de ensino, e que correspondem a grandes áreas de intervenção da escola. Por sua vez, as
áreas científicas agrupam recursos humanos de grandes áreas do conhecimento, assegurando a gestão da oferta
formativa. A Direção de curso é uma estrutura de coordenação e gestão pedagógica e científica do curso, sendo
constituída por dois docentes. A criação e reestruturação dos ciclos de estudos são propostas pelo Departamento,
sujeitas a parecer do CP e aprovadas no CTC. A distribuição de serviço é elaborada pelas áreas científicas, analisada
em conselho interdepartamental e aprovada pelo CTC.

 
 
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the syllabus



revision and updating, and the allocation of academic service.
  

The Technical-Scientific Board (CTC) is responsible for all issues of scientific nature of the School, and the
Pedagogical Board(CP) is the forum for consultation and pedagogical guidance. The Dep. promotes the articulation
and the coordination of the scientific, pedagogical and supporting resources of teaching activities which correspond
to major areas of intervention of the school. In turn, the scientific areas group human resources of areas major areas of
knowledge, ensuring the management of the training offer. The CD is the coordinating and pedagogical/ scientific
management structure of the Course, and it is formed by two teachers. The design and restructuring of study cycles
are proposed by the Department and subject to the opinion of the CP, and approved by CTC. The service allocation is
made by the scientific areas, analyzed at the Inter-Department Board and approved by the CTC.

  

 
2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

 A Direção de Curso é responsável pela gestão quotidiana do Curso, em articulação com os órgãos estatutariamente
competentes e representa o respetivo curso nos órgãos internos da escola. Compete à DC promover a organização de
iniciativas de divulgação científica, com vista á formação de profissionais no âmbito do respetivo curso; promover a
reflexão sobre as principais problemáticas do curso; coordenar os recursos educativos no âmbito da iniciação à
prática profissional e aos estágios; assegurar a implementação dos programas das Unidades Curriculares; promover
um diálogo sobre o funcionamento do curso com os discentes e os docentes. São realizados semestralmente
Questionários de Avaliação Pedagógica das UCs e dos Docentes, pelo Conselho Pedagógico. De acordo com os
resultados obtidos a partir dos quais poderão ser traçados planos de melhoria com vista a ultrapassar eventuais
dificuldades.

 
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have an
influence on the teaching/learning process, including its quality.

 The Course Direction is responsible for daily management of the Course, in conjunction with the relevant statutory
bodies and represents the respective course in the school's internal bodies. 

 The CD is responsible for promoting the organization of initiatives of scientific dissemination, with a view to the
training of professionals in the respective course; promoting reflection about the main issues concerning the course;
coordinating educational resources in the framework of the introduction to professional practice and placements;
ensuring the implementation of Curricular Units syllabuses; promoting a dialogue on the functioning of the course with
the students and teachers. The Pedagogic Council uses biannual surveys/questionnaires to evaluate Curriculum Units
and teachers. According to the results obtained improvement plans are drawn in order to overcome any difficulties.

 
 

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
O Instituto Politécnico de Portalegre foi a primeira instituição pública portuguesa de ensino superior certificada na sua
globalidade (pela APCER no seu SGQ, desde 2008).

  
A certificação EN ISO 9001:2008 concedida ao nosso Sistema de Gestão da Qualidade abrange os processos
relacionados com a formação, a investigação e o desenvolvimento científico e tecnológico, em todas as unidades
orgânicas do IPP, designadamente: 

 Oferta formativa e atividade curricular de todos os cursos conferentes de grau; 
 Serviços prestados à comunidade; Apoio à gestão de projetos; 

 Serviços de alojamento e refeições disponibilizados pela ação social. No que diz respeito à oferta formativa, esta
corresponde às áreas de intervenção da escola e é apoiada por regulamentos e normas de funcionamento, divulgados
na página da ESEP.

 
 
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle. 

The Polytechnic Institute of Portalegre was the first Portuguese public institution of higher education certified in its
entirety (APCER in its QMS, since 2008). 

 The EN ISO 9001:2008 certification granted to our Quality Management System covers procedures related to training,
research and scientific and technological development in all organizational units of the IPP, including: training offer
and curriculum activity for all awarding degrees programmes; Community service, support to project management;
Accommodation and meals provided by social services. With respect to the training offer, it corresponds to the strands
of the school and is supported by regulations and rules of operation, disclosed on the ESEP webpage.

 
 
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição. 

Vice-Presidente do IPP e “Circulo de progresso” do SGQ 
  

 
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 

Vice-President of IPP and Progress circle of QMS

 
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 



O conselho pedagógico realiza semestralmente inquéritos de satisfação aos alunos. A Direção de curso monitoriza o
processo de ensino/aprendizagem, com reuniões periódicas com os docentes e desenvolve atividades que visam a
aproximação aos contextos de trabalho. O observatório académico elabora relatórios com indicadores de desempenho
de cada curso (taxas de sucesso/insucesso). Os docentes são submetidos a um processo de avaliação de acordo com
os Estatuto dos Docentes do Ensino Superior Politécnico. Integrado no sistema de Gestão da Qualidade (SG) os
indicadores da oferta formativa são analisados, e propostas ações de melhoria ao nível das estruturas da ESE e do
IPP.

  

 
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle. 

The pedagogical council conducts satisfaction surveys biannually to students. The Board monitors the ongoing
process of teaching / learning, with regular meetings with teachers and develops activities aimed at bringing the
students close to work contexts. The Academic Observatory produces reports with academic performance indicators
for each course (rates of success / failure). Teachers are undergoing a process of performanceevaluating, according to
the higher education teachers statute of. Within the QMS training offer indicators are analysed and improvement
actions are proposed to the ESE and IPP bodies.

 
2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade 

http://www.ipportalegre.pt/AVALIACAO/ManualGestaoRev.08.pdf
 2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria. 

A certificação EN ISO 9001: 2008 concedida ao Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do IPP garante que todos
 os procedimentos, incluindo oferta formativa e atividade curricular dos cursos conferentes de grau, cumpram

 critérios rígidos de qualidade. O SGQ tem sistemas de monitorização dos processos que obrigam à elaboração de
 relatórios de acompanhamento e planos de ação para todas as áreas do IPP, incluindo a atividade curricular e a

 oferta formativa. Os grupos de trabalho destes processos analisam e promovem planos de melhoria. Os
 resultados de cada curso publicados pelo Observatório Académico são discutidos e analisados em diferentes

 estruturas científicas-pedagógicas e podem suscitar ações de melhoria. Os dados do Balanced Scorecard, em
 intranet, estão disponíveis para a comunidade e suscitam reflexões/ações de melhoria do curso. Também os

 resultados da avaliação das UC pelo Conselho Pedagógico são analisados entre docentes e em diferentes órgãos.
  

 
2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions. 

The EN ISO 9001: 2008 certification granted to the Quality Management System (QMS) of IPP ensures that all
 procedures, including training offer and curriculum activity of awarding degeee programmes, meet strict quality

criteria. The QMS has ystems for monitoring processes that require the reporting of monitoring and action plans for all
areas of the IPP,

 including curricular activity and training offer. The working groups analyse these processes and promote
 improvement plans. The results of each course published by the Academic Observatory are discussed and

 analysed in different scientific and pedagogical structures and can generate improvement actions. Data from the
 Balanced Scorecard,on the intranet, are available to the community and raises thoughts / actions to improve the

course. Also
 the results of the evaluation of the CU by the Pedagogical Council are analysed among teachers and in differents

organs.

 
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 

Não

 
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 

No

 

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.).

Mapa VI - Instalações físicas / Map VI - Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area
(m2)

ESEP - Sala 1/ Room 1 60.4
ESEP - Sala 2/ Room 2 56.3
ESEP - Sala 3/ Room 3 60
ESEP - Sala 4/ Room 4 56.6
ESEP - Sala 6/ Room 6 51.7

http://www.ipportalegre.pt/AVALIACAO/ManualGestaoRev.08.pdf


ESEP - Sala 7/ Room 7 51.7
ESEP - Sala 9/ Room 9 80.5
ESEP - Sala de Música / Music Room 38.4
ESEP - Laboratório de Ciências / Science Laboratory 119.6
ESEP - Laboratório de Línguas / Language Laboratory 51.1
ESEP - Ginásio / Gym 192.5
ESEP - Sala de Informática / IT Room 36
ESEP - Sala de Artes e Tecnologias 158.6
Sala - A1 / Room A1 30.2
Sala - A2 / Room A2 36
Sala - A3 / Room A3 59.4
Sala - A4 / Room A4 46.1
Sala - A5 / Room A5 36.2
Sala - A6 / Room A6 30.3
ESEP - Centro de Informática (C.I)/ IT Center 60.3
ESEP - Extensão do C.I. ( c/ área para outros trabalhos)/ Extension of IT Center ( with an area for other work) 41.7
ESEP - Gabinete de projectos informáticos ( na extensão do C.I.)/IT Project Office ( in the IT Center extension) 17.9
ESEP - Centro de Produção Audiovisual ( CPA) / Audiovisual Production Center 93.8
ESEP - Estúdio Vídeo/TV / Video/ TV Studio 33
ESEP - Estúdio áudio/rádio / Audio/ Radio Studio 16
ESEP - Régie / Regie 16.8
ESEP - Laboratório de fotografia / Photographic Laboratory 28
ESEP - Centro Documental (CD) - área de publicações periódicas e de trabalho/ Document Center ( DC) - Area for
periodicals and study 87.5

ESEP - CD - área de exposição e consulta individual / DC - area for exhibition and individual's use 234.4
ESEP - CD - gabinetes para pequenos grupos / DC - Rooms for small groups 21.4

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII - Equipamentos e materiais / Map VII - Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number
Monografias (CD) / Monographs (DC) 25782
Publicações Periódicas(CD) / Periodicals (DC) 1003
Documentos Electrónicos (CD) / Electronic Documents (DC) 643
Registo Vídeo (CD) / Video Register (DC) 329
Computadores nos gabinetes (CI) / Computers in Offices 34
Computadores na sala de informática (CI) / Computers in the IT Room 17
Computadores no Centro de Informática (CI) / Computers in the IT Centre 37
Computadores nos Serviços (CI) / Computers in Services 24
Computadores portáteis para empréstimo (CI) / Portable Computers for Loan 7
Impressoras (CI) / Printers 7
Fotocopiadoras (CI) / Photocopiers 14
Retroprojectores ( CPA) / Overhead projectors 7
Máquinas Fotográficas ( rolo)- (CPA) / Cameras ( film roll) 8
Câmaras de Filmar (CPA) - Film Cameras 3
Câmaras de Vídeo Fotográficas (CPA) / Photo/ Video Cameras 3
Leitor de CD's (CPA) / CD Players 5
Televisões (CPA) / Televisions 25
Leitores Mini Disc ( CPA) / Mini Disc Players 1
Video Gravadores ( CPA) / Video Recorders 23
Vídeo Projector ( CPA) / Video Projector 11
Gravadores Audio de Reportagem ( CPA)/ Report Audio Recorders 7
Misturadora Áudio 24 vias / 24 channels audio mixer 1
Leitor CD / CD players 3
Gravador Mini Disk Mesa / Mini Disk recorder 1
Duplo Deck / Double deck 2
Amplificador 2 Canais / Amplifier 2 channels 1
Microfones de estúdio, de lapela e de punho / micro 29
Computador de Edição áudio e vídeo / Audio and video edition computer 2
Telefone + Hibrido / Phone + hibrid 1
Amplificador Emissão Linha / Amplifier 2
Sintonizador RF / Tuner RF 1



Digital Recorder Studio Portable 1
Teclado Work Station / Keyboard Work Station 1
Prato Vinil Estúdio / Turntable 1
Monitor TV 1
Mesa de Luz / Light 1
Monitor Estúdio / Studio Monitor 5
Misturadora / Editora Vídeo / Video editing 1
Titulador 1
Conversor Foto Vídeo / Photo and video conversor 1
Gravador V8/HI8 / Recorder V8/HI8 1
Gravador VHS / VHS Recorder 2
Gravador DV / DV Recorder 1
Dimmer 1
Órgão de Luzes / organ of lights 1
Iluminador / Iluminator 6
Camara DV Broadcast 2
Camara Estúdio Broadcast 1
Tele Ponto / telepoint 1
Misturadora áudio / audio mixer 4

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
 A ESEP participa em atividades de cooperação europeia, nomeadamente no Programa Erasmus, envolvendo docentes

e estudantes.Os estudantes acolhidos na ESEP beneficiam de um programa especialmente concebido, que inclui
Língua Portuguesa para Estrangeiros, e um conjunto de módulos em Inglês.

 A ESEP dispõe de cerca de 30 acordos bilaterais com instituições de ensino superior europeias(IES), com
 incidência em Espanha e Polónia, que permitem a mobilidade de estudantes, docentes e não docentes. No quadro dos

protocolos assinados pelo IPP, a ESEP beneficia das possibilidades de cooperação internacional com IES de
Espanha,Brasil, África e Ásia (Macau). Outras ações no quadro do PALV têm sido levadas a cabo, algumas delas

 sob responsabilidade direta da própria Escola. É o caso dos projetos multilaterais que envolvem a cooperação
 internacional/europeia com outras instituições de ensino superior, no âmbito dos quais a Escola coordenou dois e

 participou, como parceira, em outros.

 
3.2.1 International partnerships within the study cycle.

 ESEP participates in European cooperation activities, in particular within the Erasmus programme, involving teachers
and students. Erasmus students benefit from a programme specifically designed for them, which includes Portuguese
Language for Foreigners, and a set of modules in English. The ESEP has about 30 bilateral agreements with higher
education institutions (HEIs) in Europe, with focus on Spain and Poland, which allow mobility of students, teachers
and non-teaching staff. Under the protocol signed by the IPP, the ESEP benefits from the possibilities of international
cooperation with HEI in Spain, Brazil, Africa and Asia (Macau).

 Other actions in the framework of LLP have been carried out, some of them under the direct responsibility of the
School.This is the case of multilateral projects involving international/ European cooperation with other higher
education institutions, within which the school has coordinated two and participated as a partner in others.

 
3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.

 A colaboração com outras instituições de ensino superior nacionais é enquadrada através de protocolos. A ESEP tem
em vigor protocolos de colaboração com: IPC Branco, Leiria, Portalegre, Santarém, Viseu e U. do Algarve (Mestrado
Ensino Inglês e Francês).

 Por seu lado,a ESEP beneficia direta e indiretamente dos protocolos celebrados entre o IPP e as seguintes
 instituições de ensino nacionais: FCSH/UL (cooperação científica, investigação e formação);UE e IP de Beja e

 Setúbal (rede regional de ensino superior), IP Porto (cooperação do corpo docente); ULHT (ofertas formativas de 2º
 e 3º ciclos); FCT/UNL, U. Aveiro, U. Extremadura (frequência de cursos de doutoramento); Universidade Lusíada

 Fundação Minerva (pós-graduações); ISCTE (ciência e campos temático comuns); IP Coimbra (ensino,
 investigação e prestação de serviços); UBI (pós-graduação, seminários, atividades de I&D); Politécnica
 Associação de IP do Centro (projetos comuns a dois ou mais associados). Consórcio ErasmusCentro.

 
3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.

 Collaboration with other national institutions of higher education is framed by protocols. The ESEP currently has in
 place protocols with the following institutions: IP de Castelo Branco, Leiria, Portalegre, Santarém, Viseu and

 Algarve Universidade (MA Teaching English and French).
 ESEP benefits directly and / or indirectly by the protocols signed between the IPP and the following

 national educational institutions: FCSH / UL (scientific, research and training); EU and IP Beja and Setúbal (regional
 network of education higher),IP Porto (cooperation of the faculty); ULHT (offers of 2nd and 3rd cycles), FCT / UNL,

 University of Aveiro, University of Extremadura (attending courses of gilding); Lusíada University Foundation -
 Minerva (postgraduate), ISCTE (science and fields common theme); IP Coimbra (teaching, research and

 



service);UBI (post-graduate seminars, activities, R & D); Polytechnic - IP Centre Association (projects common to
 two or more members), ErasmusCentro Consortium

 
3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.

 Internamente no IPP, a colaboração institucional é promovida no seio dos órgãos estatutariamente competentes
 (CTC, Conselho Académico) e através do SGQ do IPP no âmbito dos grupos de melhoria contínua de oferta

 formativa e atividade curricular, nos quais a ESEP dispõe de um representante. Em todas estas sedes se
 estabelece a política relativa à oferta formativa e às eventuais necessidades de colaboração com outras unidades

 orgânicas do IPP.
 Externamente, existem processos de colaboração com várias instituições de ensino nacionais e internacionais,

 com vista à qualificação do corpo docente.
 A Direção de Curso promove com regularidade contatos com entidades públicas e privadas, com vista à

 realização de estágios, visitas de estudos, organização de iniciativas científicas, entre outros.

 
3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.

 Inside IPP, the institutional cooperation is promoted within the statutorily competent organs (CTC, the Academic
 Council) and through the IPPQMS, in cooperation with groups for continuous improvement of the training offer and

 curricular activity where ESEP has his own representative. At all these structures is established a policy of training
offer

 and response to possible needs of cooperation with other units in the IPP.
 Externally, there are cooperation procedures with several teaching institutions - nationally and

 internationally – with the aim of upgrading the qualifications of the academic staff. Course Directors promote
 regular contacts with public and private companies, for internships, study tours and organisation of scientific
 initiatives, among others.

 
3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

 O relacionamento com o tecido empresarial e o sector público é feito por via dos estágios curriculares (cf. secção
 respetiva), da participação de representantes daquelas entidades nos órgãos da UO e do IPP (C. Representantes,

 C. Geral) e por intermédio das várias realizações (seminários, encontros, etc.), abertos à comunidade e com
 intervenção de elementos desta, promovidos quer pelo IPP quer pela UO. Devem referir-se os projetos de

 investigação em parceria com outras entidades de ensino superior, entidades públicas e tecido empresarial.
 Destacamos, ainda, a realização da ENOVE +, feira de emprego e empreendedorismo, que visa divulgar a oferta

 formativa do IPP junto da comunidade, divulgar os produtos e serviços das empresas locais e aproximar os
 estudantes aos potenciais empregadores da região.

 
3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.

 The relationship with the business and the public sector is made by means of internships (see relevant section),the
participation of representatives of these bodies in the bodies of the OU and the IPP (C. Representatives, General

 C.) and through the various outputs (seminars, meetings, etc..), open to the community and with participation of its
 representatives, promoted by either the IPP or OU. Research projects in partnership with other

 higher education entities, the public and business community should be mentioned.
 We also highlight the realisation of ENOVE +, employment and entrepreneurship fair, which aims to disseminate

 the training offer of the IPP in the community, promote products and services of local companies and bring the
 students closer to potential employers in the region.

 

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Maria Teresa Fernandes de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Teresa Fernandes de Oliveira

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente



 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Helder Manuel Guerra Henriques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Helder Manuel Guerra Henriques

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Claudia Liz de Castro Pacheco Barradas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Claudia Liz de Castro Pacheco Barradas

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Sónia Judite Bravo Lamy

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sónia Judite Bravo Lamy

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/e6bd23f2-d1d5-cf55-bfbe-509fcfa6d939
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/61209d49-3307-0cf0-611e-50aa768886de
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/c4f37958-1e15-a13a-0ec3-50aa7831a78f


 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Joaquim Luis Rodrigues Bonixe

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Joaquim Luis Rodrigues Bonixe

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - João Emílio Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Emílio Alves

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Teresa de Jesus Soares Coelho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Teresa de Jesus Soares Coelho

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/1b6eb8e8-13b2-d25f-98b4-50aa797074b8
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/32e037ac-7add-00bb-3a80-50aa7a151752
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/692899d0-7113-fbee-89a3-50aa80553999


Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Adelaide João Cardoso Marques Proença

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Adelaide João Cardoso Marques Proença

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Cordélia do Nascimento Grelo Santinho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Cordélia do Nascimento Grelo Santinho

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Fernando Manuel de Matos Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Fernando Manuel de Matos Oliveira

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/10f7048a-9891-6abb-c18d-50aa81ab1255
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/e329f854-915e-8ec0-3b9b-50ad04c687dc
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/efcdc5b2-9369-4f12-d2b0-50af3196d789
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/bcc95268-aeb5-5393-4ef2-50af3316c9b6


Mapa VIII - Nuno Ricardo Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Nuno Ricardo Fernandes

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Assistente convidado ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 58

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Adriana Mello Guimarães

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Adriana Mello Guimarães

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Assistente convidado ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 58

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Carlos Manuel Barbas do Rosário

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos Manuel Barbas do Rosário

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - João Paulo da Silva Pinto Salvado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/d45ffac5-087e-d42b-f562-50af34a28cd3
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/b822b6cf-1162-d563-75b0-50af36775644
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/5fb88024-96b0-7161-18eb-50af373d8f16


João Paulo da Silva Pinto Salvado

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Kenneth Julian Parr

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Kenneth Julian Parr

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Maria Filomena Monteiro Morgado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Filomena Monteiro Morgado

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Luís Manuel Franco Mourato Ceia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luís Manuel Franco Mourato Ceia

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/4a0342e9-9b48-6209-e147-50af38a43989
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/bcc57a9e-9e0b-2b68-bfbc-50af39a816a4
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/9739f83b-885a-4fea-856e-50af3a8592b8


 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Assistente convidado ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 50

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Carlos Manuel Laranjeira Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos Manuel Laranjeira Alves

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Luísa Maria Serrano de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luísa Maria Serrano de Carvalho

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Joëlle Odette Hermine Ghazarian

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Joëlle Odette Hermine Ghazarian

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/99405165-9204-88e6-ef33-50af3c541364
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/e7fb0d89-0fb1-7247-d3cf-50af3d8de75b
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/a9dead7e-b044-de92-0453-50af3f7de12c


 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Carole Young

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carole Young

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Luís José Branco Pinheiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luís José Branco Pinheiro

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Catarina Alexandra Dias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Catarina Alexandra Dias

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/e4dfd752-142d-5593-8ede-50af4017d129
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/dcbaadce-2a0a-c538-c154-50af41dc7e0e
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/f31530db-7ca5-1100-f523-50af435e870f


<sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Assistente convidado ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 40

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Ângela da Conceição Mendes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ângela da Conceição Mendes

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Assistente convidado ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 58

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Carlos Alberto da Conceição Afonso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos Alberto da Conceição Afonso

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Coordenador ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Ana Margarida Faria Soares

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Margarida Faria Soares

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - María Dolores Amado Garlito

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 María Dolores Amado Garlito

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 40

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Maria José Franco Lebreiro de Aguiar Freitas Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria José Franco Lebreiro de Aguiar Freitas Martins

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 40

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Uwe Hirche

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Uwe Hirche

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Leitor ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Maria José das Dores Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria José das Dores Martins

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Lucília do Céu Martins Candeias Matos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Lucília do Céu Martins Candeias Matos

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 Escola Superior de Tecnologia e Gestão

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Hermelinda da Conceição Trindade Carlos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Hermelinda da Conceição Trindade Carlos

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 Escola Superior de Tecnologia e Gestão

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
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100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Márcia Rogério Marat Pisco Grilo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Márcia Rogério Marat Pisco Grilo

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 58

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Lopo Guerreiro Pizarro de Sampaio e Melo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Lopo Guerreiro Pizarro de Sampaio e Melo

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - António Sérgio Santos Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Sérgio Santos Silva

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Francisco Afonso Cid Carreteiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Francisco Afonso Cid Carreteiro

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Alexandre Miguel Pinto Cotovio DIas Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Alexandre Miguel Pinto Cotovio DIas Martins

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Luís Miguel Oliveira de Barros Cardoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luís Miguel Oliveira de Barros Cardoso

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/77dd4c89-14a0-144b-ed19-50c7784834a7
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/45042e22-951e-2331-3f69-50c7a5049de6
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/bd1afc50-1b71-4636-c9d3-50d04505e5b5
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4d6f3b95-0a3c-54b9-a4c4-507ebfeda7b5/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/b4fd20d3-56c8-c17e-77ee-50d050384bab


4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name Grau /
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Maria Teresa Fernandes de Oliveira Mestre Linguística (área de especialização em
Sintaxe e Semântica) 100 Ficha submetida

Helder Manuel Guerra Henriques Doutor Ciências da Educação, especialidade em
História da Educação 100 Ficha submetida

Claudia Liz de Castro Pacheco
Barradas Mestre Ciencias da Comunicação 100 Ficha submetida

Sónia Judite Bravo Lamy Mestre Ciências da Comunicação 100 Ficha submetida
Joaquim Luis Rodrigues Bonixe Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha submetida
João Emílio Alves Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Teresa de Jesus Soares Coelho Mestre Ensino das Literaturas da Língua
Estrangeira 100 Ficha submetida

Adelaide João Cardoso Marques
Proença Mestre Probabilidades e Estatística 100 Ficha submetida

Cordélia do Nascimento Grelo
Santinho Mestre Didática da Língua Estrangeira (espanhol) 100 Ficha submetida

Fernando Manuel de Matos Oliveira Mestre Ciências da Educação 100 Ficha submetida
Nuno Ricardo Fernandes Mestre Ciências da Comunicação 58 Ficha submetida
Adriana Mello Guimarães Mestre Ciências Sociais e Humanas 58 Ficha submetida

Carlos Manuel Barbas do Rosário Mestre Comunicação, Cultura e Tecnologias da
Informação 100 Ficha submetida

João Paulo da Silva Pinto Salvado Doutor História de Portugal 100 Ficha submetida
Kenneth Julian Parr Mestre International Relations 100 Ficha submetida
Maria Filomena Monteiro Morgado Mestre Ecologia Humana 100 Ficha submetida
Luís Manuel Franco Mourato Ceia Licenciado Informática 50 Ficha submetida
Carlos Manuel Laranjeira Alves Licenciado Educação Física 100 Ficha submetida
Luísa Maria Serrano de Carvalho Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida
Joëlle Odette Hermine Ghazarian Doutor Etnologia/Antropologia 100 Ficha submetida
Carole Young Mestre TESOL / Linguistics 100 Ficha submetida
Luís José Branco Pinheiro Licenciado Matemática (ensino de) 100 Ficha submetida
Catarina Alexandra Dias Licenciado Ciências da Comunicação 40 Ficha submetida
Ângela da Conceição Mendes Mestre Ciências da Comunicação 58 Ficha submetida
Carlos Alberto da Conceição Afonso Doutor Ciências de Educação e Novas Tecnologias 100 Ficha submetida
Ana Margarida Faria Soares Mestre Didática do Português 100 Ficha submetida
María Dolores Amado Garlito Mestre Filologia Românica (Espanhol) 40 Ficha submetida
Maria José Franco Lebreiro de Aguiar
Freitas Martins Licenciado Direito 40 Ficha submetida

Uwe Hirche Licenciado Línguas Estrangeiras e História 100 Ficha submetida
Maria José das Dores Martins Doutor Psicopedagogia /Psicologia da Educação 100 Ficha submetida
Lucília do Céu Martins Candeias
Matos Licenciado Psicologia 100 Ficha submetida

Hermelinda da Conceição Trindade
Carlos Mestre Ciências Empresariais, Sociais e Humanas 100 Ficha submetida

Márcia Rogério Marat Pisco Grilo Mestre Ciências da Comunicação 58 Ficha submetida
Lopo Guerreiro Pizarro de Sampaio e
Melo Licenciado Artes Plásticas - Pintura 100 Ficha submetida

António Sérgio Santos Silva Licenciado Estudos Portugueses 100 Ficha submetida
Francisco Afonso Cid Carreteiro Mestre Ensino da Física 100 Ficha submetida
Alexandre Miguel Pinto Cotovio DIas
Martins Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Luís Miguel Oliveira de Barros
Cardoso Doutor Línguas e Literaturas Modernas-Literatura

Comparada 100 Ficha submetida

   3402  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
 30
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4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático, calculado
após a submissão do formulário)

 88,2

 
4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos

 29

 
4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
(campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

 85,2

 
4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor

 10

 
4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)

 29,4

 
4.1.3.4.a Número de docentes em tempo integral com o título de especialista

 1

 
4.1.3.4.b Percentagem de docentes em tempo integral com o título de especialista (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)

 2,9

 
4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano

 12

 
4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

 35,3

 
4.1.3.6.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)

 17

 
4.1.3.6.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo de
preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

 50

 

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização
 A avaliação do desempenho está regulamentada pelo despacho PRES-66/2010, com o recurso à utilização de um

 guião, uma minuta de Relatório de Atividades e uma Ficha de Avaliação do docente. O Conselho Técnico-
 Científico (CTC) procede ao estabelecimento de um contrato com cada docente, de acordo com as orientações

 estratégicas das áreas científicas e da unidade orgânica. Assim, compete ao CTC fixar diretrizes necessárias à
 correta aplicação do sistema de avaliação, na observância do regulamento e tendo em conta a realidade da escola.

 Cada docente entrega ao CTC o Relatório de Atividades, no final do período de avaliação.
 A equipa de avaliadores preenche a Ficha de Avaliação do Docente, com a classificação discriminada, para efeitos

 de audiência prévia
 O CTC elabora uma lista com as classificações finais de cada docente e procede à respetiva notificação. Após um

 período de reclamações, a lista de classificações será remetida ao Presidente do Instituto para a sua
 homologação.

 
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating

 Performance evaluation is regulated by the order PRES-66/2010, with the use of a script, a formated Report of
 Activities and a teacher evaluation form. The Technical-Scientific Council (CTC) establishes a contract with each

 teacher, according to the strategic orientations of the scientific areas of the organic unit. Thus, the CTC establishes
 the guidelines necessary to the correct application of the evaluation system, in compliance with the Regulation and
 taking into account the reality of the school. Each teacher delivers the CTC the Report of Activities at the end of the
 evaluation period. The evaluation team completes the Teacher Evaluation Form, with the detailed classification for

 the purpose of a preliminary hearing. The CTC produces a list with the final ratings for each teacher and carries
 out the respective notification. After a period when complaints may be submitted, the list of classifications will be

 referred to the President of the Institute for approval.



 
4.1.5. Ligação para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente

 http://www.ipportalegre.pt/AVALIACAO/regulamentoAvaliacaoPDocente.pdf
 

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 
Este ciclo de estudos dispõe de 18 trabalhadores não docentes afetos à lecionação que se podem considerar em
regime completo uma vez que respondem nas diferentes áreas a todas as necessidades de trabalho dos alunos.

 
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle. 

This course of study has 18 non-teaching employees related to teaching, that can be considered on full time since they
respond in the different areas to the workneeds of students.

 
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 

Serviços Académicos – 1 chefe de divisão e 2 administrativas (1 licenciada e outra com 12º ano de escolaridade);
Informática – 1 técnico; Biblioteca – 1 técnica superior; 3 técnicos de BAD, 1 Assistente Operacional; Gabinete de
Comunicação – 1 técnico superior (licenciatura em Jornalismo e Comunicação pela ESEP); Secretariado – 2
Assistentes Técnicos (12º ano de escolaridade); Serviços de Ação Social – 2, uma técnica superior no apoio
psicológico a alunos e docentes e uma técnica superior na área da restauração e alojamento, C3i (investigação e
desenvolvimento) – 2, uma técnica superior em gestão de projetos e uma técnica superior em biblioteca e
documentação; Serviço de Audiovisuais – 1 técnico superior (mestre em Jornalismo, Comunicação e Cultura pela
ESEP), 2 Assistentes Técnicos (um com licenciatura e outro com o 12º ano).

 
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle. 

Academic Services - 1 head of division (master's degree) and two administrative (one with an undergarduate degree
and one with 12th grade); Computing services - 1 technician; Library - 1 higher technician, 3 BADtechnicians, 1
operational assistant; Communications Office - 1 higher technician (master in journalism, communication and culture
by ESEP); Secretariat - 2 technical assistants (12th grade); Social Action Service - 2, one of them is a higher technician
in psychological support to students and teachers and the other is a higher technician in the field of catering and
accommodation; C3I (research and development) - 2, one of them is a higher technician in project management and the
other is a higher technician of library and documentation; Audiovisual Service - 1 higher technician (master in
journalism, communication and culture by ESEP), 2 technical Assistants (1 has an undergraduate degree and the other
has the 12th grade).

 
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 

A avaliação do desempenho do pessoal não docente é efetuada pela aplicação da Lei nº 66-B/2007, de 28/12 (SIADAP).
São definidos no início de cada ano, os objetivos gerais da instituição e dos serviços, por cada um dos avaliadores
nomeados, os objetivos individuais de cada trabalhador e os resultados a atingir, bem como a escolha das
competências a demonstrar. Ao longo do ano é feita a monitorização do desempenho, para eventual reformulação de
objetivos, clarificação de aspetos e recolha participada de reflexões. No início do ano seguinte cada trabalhador
procede à autoavaliação e o avaliador elabora a avaliação prévia, sendo que as propostas de avaliação são
harmonizadas e validadas pelo CCA do IPP. No mês de fevereiro decorrem as reuniões de avaliação, entre avaliador e
avaliado, para conhecimento da avaliação do desempenho e contratualização de objetivos e competências para o ano
seguinte. Estas avaliações são homologadas pelo Diretor da ESE.

 
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 

Performance evaluation of non-teaching staff is done by applying the Law No.66-B/2007 28/12 (SIADAP). The overall
goals of the institution and service are defined by each of the appointed assessors at the beginning of each year, as
well as the individual goals of each worker and the results to be achieved, and the choice of skills to demonstrate.
Throughout the year performance monitoring is made for possible reformulation of goals, clarifying aspects and
participatory collection of reflections. At the beginning of the following year each worker carries out the self-
assessment and the assessor shall prepare a preliminary assessment, and evaluation of the proposals are harmonized
and validated by the CCA IPP. In February the meetings take place evaluation between evaluator and evaluated for
knowledge of contracting and performance evaluation of objectives and competencies for the following year. These
assessments are approved by the Director of ESE.

 
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 

O pessoal não docente tem ao seu dispor 5 áreas de formação. A 1ª é o ciclo anual de ações de curta duração
realizadas pelo IPP, tendo por base o levantamento de necessidades de formação identificadas nos inquéritos
preenchidos pelos trabalhadores e no SIADAP, em articulação com a estratégia da instituição. A 2ª é a formação
específica, direcionada para as aplicações utilizadas nos diversos serviços de apoio: Siges, X-Arq, Primavera,
Porbase, B-on, Millenium. A 3ª está relacionada com formações fora da instituição, em áreas especializadas, como a
gestão de projetos, redes e sistemas informáticos, biblioteca/documentação ou comunicação. A 4ª é a formação
relativa a projetos transversais a todo o IPP, como o SGQ e a Responsabilidade Social. A 5ª é a formação avançada
que alguns trabalhadores se encontram a frequentar, mestrados na própria ESE e doutoramentos noutras instituições.

 
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 

http://www.ipportalegre.pt/AVALIACAO/regulamentoAvaliacaoPDocente.pdf


The non-teaching staff has at its disposal, five training areas. The 1st is the annual cycle of short-term actions taken by
IPP, based on a survey of training needs identified in the surveys completed by employees and SIADAP, in conjunction
with the strategy of the institution. The 2nd is the specific training directed to the applications used in various support
services: SIGES, X-Arq, Spring, Porbase, B-on, Millenium. The 3rd is related to courses outside the institution, in
specialized areas such as project management, systems and networks, library / documentation or communication. The
4th is the training on the projects cut across the entire IPP as the SGQ and Social Responsibility. The 5th is the
advanced training that some workers of ESE are attending, such as masters and doctorates.

 

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de proveniência
e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Feminino / Female 61.4
Masculino / Male 38.6

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %
Até 20 anos / Under 20 years 32.7
20-23 anos / 20-23 years 52.5
24-27 anos / 24-27 years 5
28 e mais anos / 28 years and more 9.9

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %
Norte / North 2
Centro / Centre 17.8
Lisboa / Lisbon 9.9
Alentejo / Alentejo 65.4
Algarve / Algarve 3
Ilhas / Islands 2

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents'
education

Escolaridade dos pais / Parents %
Superior / Higher 6.1
Secundário / Secondary 25.8
Básico 3 / Basic 3 21.2
Básico 2 / Basic 2 23.2
Básico 1 / Basic 1 23.7



5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %
Empregados / Employed 57.4
Desempregados / Unemployed 9.9
Reformados / Retired 11.4
Outros / Others 21.3

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number
1º ano curricular 37
2º ano curricular 30
3º ano curricular 34
 101

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2010/11 2011/12 2012/13
N.º de vagas / No. of vacancies 35 35 35
N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 13 18 15
N.º colocados / No. enrolled students 35 36 31
N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 9 17 15
Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 131 121 98
Nota média de entrada / Average entrance mark 135 130 121.8

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 
De acordo com os estatutos da ESEP, cabe ao conselho pedagógico a realização de inquéritos regulares ao
desempenho pedagógico. Além disso, os professores prestam apoio aos estudantes nas tutorias e no horário de
atendimento individual. Cabe às direções de curso o aconselhamento sobre questões relacionadas com a acreditação
da formação e com os locais de estágio. Além disso, a escola dispõe de um regulamento de apoio a estudantes com
NEE. Este documento estabelece medidas com vista a proporcionar aos estudantes igualdade de oportunidades no
seu desempenho académico.

 O IPP tem Provedor do Estudante e um Gabinete de Apoio Psico-pedagógico. Esta última estrutura visa o
desenvolvimento pessoal, académico e social dos estudantes através de um apoio educacional nas problemáticas
associadas à frequência do ensino superior, às transições de ano e aos domínios da orientação/ reorientação
vocacional. Existem medidas de ação social ao nível da alimentação, alojamento e desporto.

  

 
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 

According to ESEP statutes, it is responsibility of the pedagogic council to carry out regular surveys to teaching
performance. In addition, teachers provide support to students in tutorials and on-schedule individual sessions. It is
also the duty of course directors to coach students on issues related to training accreditation and to the placement
institutions. In addition, the school has a regulation to support students with special needs. This document sets out
measures to provide equal opportunities to students in their academic performance. IPP has a Student Ombudsman
and an Office of Psycho-pedagogical support. This structure aims to develop personal, academic and social
development of students through an educational support in problems related to the attendance of higher education,
academic year transitions and the areas of orientation / vocational reorientation. There are measures of social action in
terms of food, accommodation and sports.

 
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 

A direção promove a receção aos estudantes, no 1º dia de aulas, com indicação de aspetos gerais de funcionamento
da escola. Este momento implica uma reunião com as direções de curso para um 1º contato com os planos de



estudos, regulamentos, regimes de avaliação e serviços (guia do estudante no site da ESEP).Os estudantes têm uma
participação ativa no conselho de representantes e no conselho pedagógico. Dispõem, igualmente, de um espaço
próprio para o desenvolvimento das suas atividades. A direção organiza, a Semana da ESEP, que integra um conjunto
de iniciativas de áreas científicas, direções de curso, docentes e discentes, e que tem como objetivo a construção de
um momento de interação e partilha de conhecimentos, entre toda a comunidade educativa. Simultaneamente, e em
articulação com os estudantes, são desenvolvidas atividades académicas de acolhimento aos novos alunos, que
abrangem, entre outras, uma visita guiada à cidade e atividades culturais.

 
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 

The board of direction promotes the reception of students on the 1st day of school, with information on general
aspects of school operation. This involves a meeting with the course directors for a 1st contact with the study plans,
regulations, evaluation systems and support services (student guide on ESEP website).Students have an active
participation in the board of representatives and the pedagogic council. They also have a space for the development of
their activities.The management organizes the ESEP Week, which integrates a number of initiatives from scientific
areas, course directors, teachers and students, and whose main objective is to create a moment of interaction and
knowledge sharing among the whole school community. Simultaneously, and in conjunction with the student
association academic activities are developed to host new students, which include, among others, a guided city tour
and cultural activities.

 
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 

O IPP criou o Gabinete de Emprego e Empreendedorismo para apoiar os estudantes na abordagem ao mundo
profissional. O GEE tem procurado criar um ecossistema empreendedor no seio do IPP de modo a apoiar e tornar os
estudantes dinâmicos na procura de saídas profissionais e na criação do seu próprio emprego. Assim, destacam-se
dois eixos de intervenção do GEE:

 a) a Bolsa de Emprego do IPP (http://www.emprego.ipportalegre.pt/), cujo objetivo é proporcionar um encontro de
interesses que permita uma mais fácil integração dos estudantes no mercado de trabalho, nomeadamente, permitindo
às empresas divulgar ofertas de emprego dirigidas a públicos com qualificações específicas e aos estudantes
conhecer essas ofertas de emprego;

 b) o Poliempreende (http://poliempreende.ipportalegre.pt/), concurso anual de ideias no contexto dos Institutos
Politécnicos portugueses, que visa, entre outros aspetos, estimular o empreendedorismo e apoiar os estudantes na
concretização dos seus projetos de negócio.

 
 
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 

 
IPP has created the Office of Employment and Entrepreneurship to support its students in approaching the
professional world. The OEE has attempted to create an enterprising ecosystem within the IPP to support and make
students dynamic in finding job opportunities and in creating their own employment. Thus, we highlight two areas of
intervention of OEE:

 a) the IPP Employment Exchange (http://www.emprego.ipportalegre.pt/), which aims to provide an encounter of
interests to allow an easier integration of students into the labor market, allowing companies to disseminate job offers
with target-specific qualifications and students to know these job vacancies;

 b) the Poliempreende (http://poliempreende.ipportalegre.pt/), annual contest of ideas in the context of Portuguese
Polytechnic Institutes, which aims, among other things, to encourage entrepreneurship and support students in
achieving their business projects.

  

 
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem. 

O Sistema de Gestão da Qualidade do IPP integra o processo da Atividade Curricular, responsável pelos inquéritos de
satisfação dos estudantes, que são um dos indicadores da qualidade. Em relação aos docentes, os resultados de
satisfação dos alunos constam na grelha de avaliação de desempenho que incluí uma questão do tipo “Apreciação
global do docente”.

 Para cumprir o estipulado no processo de Bolonha é elaborado anualmente um relatório onde são analisados os
inquéritos de satisfação dos estudantes.

 O IPP possui ainda um observatório académico que avalia as taxas de aproveitamento e de insucesso escolar dos
cursos que são tornadas públicas através da internet (página do IPP, em o Politécnico, Observatório Académico),
como determina o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), no seu artigo 162º,alínea f).

 Da análise rigorosa destes dados poderão sair novas medidas de gestão curricular que possibilitem alcançar melhores
resultados.

 
 
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 

The Quality Management System of the IPP includes the curricular activity process, responsible for student
satisfaction surveys, which are one of the quality indicators. The results are publicized, and plans are made for
improvement when the targets are not reached. With regard to teachers, the results of student satisfaction are included
in the performance evaluation grid, which include a question such as "Overview of the teaching."To comply with the
stipulations of the Bologna process an annual report is prepared which analyzes the students' satisfaction surveys.The
IPP also has an observatory that measures courses academic progress and failure rates that are made public through
the Internet (IPP page at O Politécnico, Observatório Académico), as determined by the Legal Regime of Higher
Education Institutions (RJIES), Article 162, paragraph f).From the rigorous analysis of this data new measures of
curriculum management may come out to enable better results to be achieved.



 
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 

A Escola integra o gabinete de Relações Externas e Cooperação (REC) do IPP, através de um docente nomeado pela
Direção, encarregado das atividades de mobilidade. O REC, por sua vez, integra o Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ), que valeu ao IPP, o certificado de conformidade com a norma NP EN ISSO 9001:2008 e NP 4469-1:2008
(Responsabilidade Social), o que aconteceu pela primeira vez em Portugal a uma instituição de ensino superior.

 As normas/regulamento, incluindo o reconhecimento formal dos períodos de estudo, estágio ou de missões de ensino/
formação, estão enquadradas no Regulamento de Mobilidade, que é do domínio público e está publicado na página do
REC em Facebook.com/REC.IPP. Essas normas preveem a participação dos vários órgãos da Escola, nomeadamente,
o CTC e as direções de curso nos processos de reconhecimento de estudos. As candidaturas são feitas
eletronicamente e os candidatos selecionados com base nos critérios incluídos no Regulamento. 

 
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 

 
 
The School is part of the office of External Relations and Cooperation (REC) of IPP through a teacher appointed by the
Director, in charge of mobility activities. The REC, is part of the Quality Management System (QMS), which awarded the
IPP the certificate of compliance with the standard NP EN ISO 9001:2008 as well as the NP 4469 -1:2008 (Social
Responsibility), which happened for the first time in Portugal at a higher education institution.

 The rules and regulations, including the formal recognition of periods of study/ training or teaching assignments, are
properly framed in the Rules of mobility, which is in the public domain and is published on the REC page at
Facebook.com/REC.IPP. These standards provide for the participation of the various School bodies, namely, the CTC
and the course directors in the process of recognition of studies. Applications are done electronically and the
candidates are selected based on criteria included in the Regulations.

 
 

6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

O curso proporciona aos estudantes uma formação na área da Comunicação através de um percurso onde se
desenvolvem competências que permitem operar em duas áreas distintas mas cujos objetivos de fundo se prendem
com a comunicação. Os alunos optam por jornalismo ou comunicação empresarial, tendo oportunidade de adquirir
conceitos específicos. Os conteúdos das uc, partem de uma conceção teórico-prática e de um enquadramento
científico, pretendendo-se que os alunos adotem conceitos essenciais ao funcionamento do jornalismo e da atividade
da comunicação empresarial objetando assim à reflexão sobre experiências e possibilidades de intervenção no que
respeita ao desenvolvimento de tarefas relacionadas com a comunicação. Além de uma componente do curso mais
especializada, os alunos desenvolvem conhecimentos genéricos, contatando com temáticas do mundo
contemporâneo e desconstruindo noções de senso comum, que lhes permitem desenvolver capacidades de análise
crítica dos fenómenos mediáticos.

  

 
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement of its
degree of fulfillment. 

The course provides students with training in communication through a route where they develop skills that allow
them to operate in two distinct areas but whose background goals have to do with communication. Students opt for
journalism or business communication, having the opportunity to acquire specific concepts. The contents of c.u., start
from a theoretical and practical conception of a scientific framework, aiming at allowing students to adopt concepts
essential to the functioning of journalism and corporate communication activity objecting well to reflect on
experiences and possibilities of intervention on development tasks related to communication. In addition to a more
specialized component of the course, students develop generic skills, contacting issues with the contemporary world
and deconstructing notions of common sense, enabling them to develop skills of critical analysis of media
phenomenon

 
6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 

A estrutura curricular foi toda ela pensada em função dos princípios do Processo de Bolonha.
 Pretende-se que os estudantes deste estabelecimento de ensino superior possam, depois de iniciar a sua formação

académica, continuar os seus estudos, e concluir a sua formação superior em qualquer universidade de qualquer
Estado-membro. Para isso a estrutura curricular do 1º ciclo de Jornalismo e Comunicação respeita a organização e
objetivos latentes nos princípios do Processo de Bolonha. Ao longo do seu percurso, composto por Unidades
Curriculares semestrais obrigatórias e de Escolha Pessoal, traduzidas em créditos, os alunos podem optar por
Unidades de outros cursos ou mesmo de outras instituições para assim poderem conduzir o seu percurso formativo
do modo que considerarem mais conveniente de acordo com os seus interesses formativos pessoais. 

  

 
6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 



The curriculum was all thought according to the principles of the Bologna Process.
 It is intended that the students of this institution of higher education may, after starting his education, to continue their

studies and complete their higher education at any university in any Member State. For that the curricular structure of
the 1st cycle of Journalism and Communication respects the goals and the principles underlying the Bologna Process.
Along its route, consisting of semi-compulsory Curriculum Units and of Personal Choice, translated into credits,
students may choose courses from other units or other institutions so they can conduct their training in the manner
they deem most convenient according to their personal formative interests.

 
 
6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 

Semestralmente todos os docentes do curso reúnem no sentido de partilharem estratégias e métodos de trabalhos, de
modo a serem fornecidas informações à Direção de curso sobre as metodologias utilizadas, mas também para
fomentar o debate e partilha no sentido do melhoramento contínuo destas.

 Os docentes têm frequentado cursos de formação no sentido de se atualizarem cientificamente. A maior parte dos
docentes estão envolvidos em atividades de investigação e/ou de doutoramento de modo a contribuírem para uma
forte melhoria na qualidade do curso apresentado. 

  

 
6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 

Every semester all teachers of the course gather in order to share strategies and methods of work in order to provide
information to the course direction on the methodologies used, but also to foster debate and sharing towards
continuous improvement of these.

 The teachers have attended training courses in order to upgrade their scientific skills. Most faculty are involved in
research activities and / or PhD in order to contribute to a strong improvement in the quality of the presented course.

 
 
6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 

No decorrer dos semestres letivos o corpo docente organiza atividades que se desenvolvem internamente, no
contexto de sala de aula, mas também no espaço escolar. Com as atividades desenvolvidas no espaço escolar
pretende-se motivar os alunos à sua frequência, e proporcionar-lhes a possibilidade de ficarem mais próximos da
realidade científica desenvolvida paralelamente ao espaço letivo. Atividades como a organização de conferências e
seminários que ocorrem em vários momentos do semestre. Espaços onde se expõe a realidade científica em
aprofundamento pelo corpo docente, e onde os alunos que frequentam o 1º ciclo são chamados a participar. Cursos
de formação relativos a temáticas base do curso são também realizados com a participação dos alunos, como o
workshop “Comunicar a Europa” organizado em parceria com o Gabinete de Informação Europeia. Os alunos do 1º
ciclo podem prosseguir os estudos frequentando o 2º ciclo de Jornalismo, Comunicação e Cultura.

  

 
6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 

During the academic semesters the teaching staff organizes activities that are developed internally, within the context
of the classroom, but also at the whole school. With the activities at the whole school the intention is to motivate
students to its atendance, and provide them the opportunity to get closer to scientific reality developed alongside the
class context. Activities such as organizing conferences and seminars that occur at several moments of the Semester.
Spaces where scientific reality under development by teaching staff is set out, and where students who attend the 1st
cycle are called to participate. Training courses for the thematic basis of the course are also conducted with the
participation of students, as the workshop "Communicating Europe" organized in partnership with the European
Information Office. Students in the 1st cycle can continue their studies by attending the 2nd cycle of Journalism,
Communication and Culture.

 

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Teoria da comunicação/Communication theory's

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Teoria da comunicação/Communication theory's

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Claudia Liz de Castro Pacheco Barradas - 15 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Sónia Lamy - 45 horas
 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Sónia Lamy - 45 hours
 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 



Compreender de forma genérica a importância das várias áreas do saber nos contextos comunicacionais.
 Conhecer globalmente a diversidade de estudos no domínio da comunicação.

 Ser capaz de entender a conflitualidade de algumas correntes que marcaram decididamente a visão moderna do
espectro comunicativo.

 Perceber numa perspectiva histórica e evolutiva a crescente importância dos meios de comunicação nos contextos
sociais. 

 Ser capaz de observar os meios de comunicação social modernos desde uma perspectiva cultural.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Understand in general terms the importance of the various areas of knowledge in communication contexts.
 Knowing the overall diversity of studies in the field of communication.

 Being able to understand the conflict of some currents that marked a decidedly modern view of the communication
spectrum.

 Understand historical and evolutionary perspective the growing importance of the media in social contexts.
 Being able to observe the modern media from a cultural perspective.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Introdução ao estudo da comunicação 
 Conceitos básicos sobre a comunicação 

 A comunicação como problema teórico
 A génese da ideia moderna de Comunicação

 A afirmação do sujeito
 Falência dos fundamentos clássicos do saber e da coesão social

 O desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e as primeiras perspectivas
 Os media e a sociedade 

 Cultura e Sociedade de massa 
 As audiências de massas (emergência das massas e a decadência dos públicos) Principais paradigmas da

comunicação (Marshall Macluhan, Escola de Palo Alto, Escola de Frankfurt)
 Novas perspectivas sobre media e sociedade

 A comunicação de massa e as perspectivas teóricas
 Introdução às novas tendências

 Os mass media como construtores da realidade. 
 O contributo das notícias

 Estudo dos efeitos e dos emissores
 O paradigma das notícias enquanto construtores sociais

 Os conceitos de agenda-setting, gatekeeper, newsmaking e rotinas 
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Introduction to the study of communication
 Basics communication

 Communication as a theoretical problem
 The genesis of the idea of modern communication

 The affirmation of the subject
 Bankruptcy of the classical foundations of knowledge and social cohesion

 The development of the means of mass communication and the early prospects
 The media and society

 Mass Culture and Society
 The mass audience (emergence of the masses and decay of the public) Main paradigms of communication (Marshall

McLuhan, School of Palo Alto, Frankfurt School)
 New perspectives on media and society

 Mass communication and theoretical perspectives
 Introduction to new trends

 The mass media as builders of reality.
 The contribution of news

 Study of the effects and emitters
 The paradigm of social news while builders

 The concepts of agenda-setting, gatekeeper, and routines newsmaking

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 A UC apresenta-se como central para os alunos do curso de JC. quer da vertente do Jornalismo, quer optem pela
vertente das Relações Públicas e da Publicidade, parece-nos que as matérias que aqui são abordadas permitem
oferecer uma primeira leitura sobre as correntes ideológicas que se debruçam sobre o domínio comunicacional. Desde
o ponto de vista sociológico, psicológico e histórico, é possível perceber a visão de diversos autores que muito
contribuíram para enquadrar os mass media nos contextos sociais e paralelamente interpretar os seus efeitos e
causas desde a produção dos conteúdos até a sua respectiva recepção. Por isso, após o ponto 1, em que adquirem os
conceitos essenciais para o desenvolvimento das temáticas mais teóricas, pretende-se através da exposição das
matérias nos pontos 2, 3 e 4 a exposição e estudo das principais correntes teóricas que suportam a investigação
desenvolvida na área da comunicação.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 



The UC presents as central to the students of JC. either strand of Journalism, opt for either strand of Public Relations
and Publicity, it seems that the matters that are discussed here allow us to offer a first reading on the ideological
currents that focus on the domain of communication. From the sociological point of view, psychological and historical,
it is possible to realize the vision of many authors who contributed much to frame the media in social contexts and
parallel interpret its causes and effects from the production of content until its receipt. So, after point 1, they acquire
the essential concepts for the development of more theoretical issues, it is intended by the exposure of the material in
Sections 2, 3 and 4 exhibition and study of the major theoretical perspectives that support the research carried in
communication.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O nosso contributo para a concretização dos objetivos a que nos propomos vai no sentido de elucidar os alunos,
focando aspectos considerados mais relevantes, de forma a permitir espaço para investigação, quer no terreno, quer
em bibliografia específica.

 Procuraremos ainda, colocar ao dispor dos alunos instrumentos de trabalho capazes de fornecer pistas para reflexão
individual e/ou coletiva.

 Privilegiaremos assim, um percurso do geral para o particular, analisando criticamente os respectivos temas que irão
sendo expostos e fazendo um apelo permanente ao debate.

 Por último, deduziremos a partir da apresentação de casos alguns pressupostos considerados básicos para a
compreensão dos conteúdos programáticos.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Our contribution to achieving the objectives we set ourselves going towards elucidating students, focusing most
relevant aspects, to allow space for research, either on the ground or in a specific bibliography.

 We seek also make available to students working tools able to provide clues for individual reflection and / or legal.
 Privilegiaremos thus a route from the general to the particular, critically analyzing their subjects that will be exposed

and making an appeal to the ongoing debate.
 Finally, deduct from the presentation of cases some assumptions basic to the understanding of the syllabus.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Tratando-se de uma Unidade Curricular de carácter mais teórico e expositivo parece-nos indicada a leitura comentada
de textos e sua análise, motivando um sentido mais crítico nos alunos face às leituras aconselhadas. Além disto
motiva-se ainda a aplicação crítica dos conceitos adquiridos, ao longo das sessões letivas, através de produtos de
caráter audiovisual emitido em sala de aula.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Being a Course of a more theoretical and exhibition seems to us indicated the development of texts and analysis,
encouraging a sense more critical in students meet the recommended readings. Further up still motivates the
application of critical concepts acquired throughout the teaching sessions through character audiovisual products
delivered in the classroom.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Fiske, John (1993). Introdução ao estudo da comunicação, Edições ASA.
 Habermas, Jürgen (1987). Théorie de l’agir communicationnel, Fayard, Paris.

 Inglis, Fred (1993). A teoria dos media, comunicação e linguagens, Edições Vega, 1ª edição, Lisboa, 1993.
 Kant, Immanuel (1988). A Paz Perpétua e Outros Opúsculos, Lisboa. Edições 70, Lisboa.

 Mcluhan, Marshall (1977). La galaxie gutenberg 1 et 2, Gallimard, Paris.
 Mcquail, Denis (2003). A teoria da comunicação de massas, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.

 Vaz-Freixo, Manuel (2006). Teorias e Modelos da Comunicação, Instituto Piaget.
 Watzlawick, Paul, Beavin, J., Jackson (1972) Une logique de la Communication, E. du Seuil, Paris.

 Wolf, Mauro(1995) Teorias da comunicação, Editorial Presença, 4º edição, Lisboa.
 

 

Mapa IX - Edição eletrónica/Desktop publishing

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Edição eletrónica/Desktop publishing

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carlos Alberto da Conceição Afonso (0 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Luís José Branco Pinheiro - 60 horas

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Luís José Branco Pinheiro - 60 hours



 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Pretende-se que os alunos desenvolvam as competências de criar e personalizar novas publicações, nomeadamente
livros, brochuras e jornais, completadas com as competências de digitalização de texto e imagem.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 It is intended that students develop the skills to create and customize new publications, including books, pamphlets
and newspapers, supplemented by the skills of scanning text and image.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Adobe InDesign:Personalizar o programa, explorar os menus;Criar uma nova publicação e personaliza-la, gravar e
abrir publicações, inserir e remover páginas;A área de trabalho, caixa de ferramentas, caixas de controlo, utilização do
rato;Definir páginas mestras, visualização de páginas e numeração de páginas;Desenhar objetos, contornos e
preenchimentos;Movimentar e posicionamento de elementos gráficos, réguas e linhas de guia;Formatar caracteres e
parágrafos, definir e aplicar estilos;Criar e formatar tabelas;Trabalhar com publicações em colunas;Correção de
erros;Importar, colocar, movimentar, redimensionar e texto em contorno num objecto;Importar, colocar, movimentar e
redimensionar um gráfico;Ligações;Cores e paletas;Paginação de livros e brochuras;Impressão de uma
publicação;Juntar várias publicações num só documento.Programas de digitalização de imagens e de
textoDigitalização de uma imagem;Digitalização de texto, programas de reconhecimento de caracteres (OCR).

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Adobe InDesign
 Customizing program, explore the menus;Create a new publication and customize it, save and open publications,

insert and remove pages;The work area, toolbox, control boxes, using the mouse;Define master pages, page views and
page numbering;

 Draw objects, contours and fills;Moving and positioning graphics, rulers and guide lines;Format characters and
paragraphs, define and apply styles;Create and format tables;Working with columns in publications;Correction of
errors;Import, place, move, resize and text around an object;Import, place, move and resize a
chart;Connections;Colors and palettes;Pagination of books and brochures;Printing a publication;Add several
publications in a single document.

 Programs to scan images and text
 Scanning an image;

 Text scanning, character recognition software (OCR)
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os softwares utilizados para além de serem específicos para os objetivos da unidade curricular são ainda os mais
utilizados no mercado de trabalho dos futuros licenciados.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The software used in addition to being specific to the goals of the course are the most utilized in the labor market of
the future graduates..

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia a seguir nesta disciplina tem em consideração os objetivos definidos e a heterogeneidade dos alunos
no que respeita aos conhecimentos informáticos.As aulas terão um carácter teórico/prático. No entanto, devido à
especificidade da disciplina, a componente prática será predominante.As atividades serão orientadas através de um
guião e desenvolvidas individualmente, ou em grupos de 2/3 elementos.

 As propostas de trabalho procurarão ter sempre em conta o tipo de tarefas que os alunos irão desenvolver na futura
profissão.

 Ao longo do semestre serão definidos temas relacionados com os conteúdos da disciplina, que servirão de base a um
trabalho a desenvolver pelos alunos, individualmente.

 A avaliação final será o resultado do trabalho realizado ao longo do ano, das provas e da participação nas atividades
na sala de aula.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology of this course takes into account the objectives and the heterogeneity of students with regard to
computer literacy.The classes will have a theoretical / practical type. However, due to the specific discipline, the
practical component will be predominant. So the activities will be guided through a script and developed individually,
or in groups of 2/3 elements.

 The proposed work will seek to always take into account the type of tasks that students will develop in the future
profession.

 Throughout the semester will be defined issues related to course content, which will support the work done by
students individually.

 The final evaluation will be the result of work over the years, and evidence of participation in activities in the
classroom.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 



Tratando-se de uma Unidade Curricular Teórico-Prática a metodologia assenta em momentos de apresentação teórica
mas principalmente em momentos de trabalho aplicado dos alunos com crescente grau de diversidade em termos de
situações reais, permitindo-lhes ganhar experiência e independência no manuseamento dos objetos de aprendizagem.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 In the case of a Theoretical-Practice Course methodology is based on moments of theoretical presentation but mainly
in times of applied work of students with increasing degree of diversity in terms of real situations, enabling them to
gain experience and independence in the handling of objects learning.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Corporation, C. (1993). Omnipage Professional - Image Assistant. Los Gatos: Caere Corporation.
  

Corporation, C. (1993). Omnipage Professional - Reference. Los Gatos: Caere Corporation.
  

Adobe Creative Team (2007). Adobe InDesign CS3 Classroom in a Book. California: Adobe Press.
  

Adobe (2007). Adobe® InDesign® CS3 User Guide for Windows® and Macintosh. California: Adobe.
  

Lelis, C. (2005). InDesign CS2 Curso Completo. Lisboa: F C A-Editora Informática
 

 

Mapa IX - Lingua Estrangeira I - Espanhol/Foreign Language I - Spanish

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Lingua Estrangeira I - Espanhol/Foreign Language I - Spanish

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Teresa de Jesus Soares Coelho (0 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 María Dolores Amado Garlito - 75 horas

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 María Dolores Amado Garlito

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Exprimir gostos e preferências. Cumprimentar e agradecer. Descrever pessoas. Falar da família, amigos e colegas.
Descrever lugares. Localizar. Fazer comparações. Trocar informações sobre medidas e preços. Concordar/ discordar.
Marcar encontros. Horários. Rotinas. Falar de experiências e hábitos no passado. Descrever contextos, situações e
pessoas no passado. Viagens. Compreender um folleto turístico. Reservar uma viagem. A saúde. Descrever síntomas
e compreender instruções sobre medicamentos. Falar sobre o estado do tempo. Fazer planos, dar conselhos. Falar ao
telefone. Orientarse no espaço. Dar e pedir instruções, conselhos e ordens. Preencher e falar sobre currículos. Fazer
uma entrevista de emprego. Interagir em lojas. Falar sobre tradições y presentes. Compreender convites diversos.
Interagir em restaurantes. Expressar evidência e certeza. Dar e pedir opinião. Escrever e responder um correio
electrónico.

 A desenvolver competências orais e escritas.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Expressing likes and preferences. Greeting and thanking. Describing people. Speaking of family, friends and mates.
Describing places. Locate. Comparing. Exchanging information on measures and prices. Agreeing and disagreeing .
Marking meetings. Times. Routines. Speaking of experiences and habits in the past. Describing contexts, situations
and people in the past. Trips. Understanding tourist brochure. Booking a trip. Health. Describing symptoms and
understanding instructions on medicines. Talking on the weather. Doing plans, giving advices. Talking on the phone.
Orienting in the space. Giving and asking instructions, advices and orders. Filling and speak about curriculums. Doing
a job interview. Communicating in shops. Speaking about traditions and present. Understanding diverse invitations.
Communicating in restaurants. Expressing evidence and certainty. Giving and asking opinion. Writing and answering
an e-mail.

 Developing oral and written qualifications.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Fonética do espanhol.
 Sintagma nominal: substantivos, adjectivos e advérbios.

 Determinantes: artigos, demonstrativos, numerais, possessivos, indefinidos, interrogativos e exclamativos.
 Os pronomes.

 Sintagma verbal: Presente do Indicativo, Pretérito Indefinido, Imperativo, Infinitivo, Gerúndio e Particípio.
 Léxico: saudações e despedidas, apresentações, cumprimentar, as horas, dias da semana, meses e estações do ano,

as cores, partes do corpo humano, adjectivos de qualidades físicas e de carácter, profissões, partes de uma cidade,



partes da casa, tarefas domésticas, a família, peças do vestuário, centros comerciais, médico e farmacia, refeições e
alimentos, cafeteria, restaurante, a linguagem informática, mais todo o vocabulário relacionado com os temas
socioculturais tratados na aula.

 - Conectores textuais: y, o, pero, porque ...
 - Indicativos de direcção. Locuções de lugar. Marcadores temporais.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Spanish Phonetic.Substantives, adjectives and adverbs. Articles and demonstrative, numeral, possessive, indefinite,
and interrogative determinants. Pronouns. Verbs: Present, Past simple, Imperative, Infinitive, Gerund and Participle.
Lexical: greetings and farewells, presentations, fill, the hours, days of the week, months and seasons, colors, parts of
the human body, adjectives of physical qualities and of character, professions, parts of a city, parts of the house,
domestic tasks, the family, pieces of the changing room, shopping centers, doctor and pharmacy, foods and meals,
café, restaurant, the computer language, over the entire vocabulary related to culture subjects treated in the
classroom.

 Textual connectors: and, the, but, because ...Addresses. Adverbs related to place. Temporary markers.
  

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Artigo, nome, adjectivo. Verbos P. I. Obj: Apresentar-se e despedir-se. Cumprimentar. Preencher um currículo.
 Pronomes pessoais. Números, horas. Obj: Exprimir gostos e preferências. Horários.

 Adjectivos. Cores. Obj: Descrever pessoas. 
 Possessivos. A família, os amigos, profissões. Obj: Falar sobre a família, os amigos e o trabalho. Fazer uma entrevista

de emprego.
 Locuções de lugar, indicativos de direcção. Obj: Descrever lugares, localizar, compreender um folheto turístico. 

 Graus dos adjectivos. Obj: Fazer comparações. 
 Números, horas. Obj: Informações sobre medidas e preços. 

 Pretérito Indefinido. Obj: Falar no passado.
 Partes do corpo, médico. Obj: Trocar informações sobre a saúde.

 Meses, estações do ano. Obj: falar sobre o estado do tempo.
 O imperativo, infinitivo. Obj. Dar conselhos, ordens e instruções. Vestuário, alimentos, cafeteria e restaurante. Obj:

Interagir em lojas, cafés e restaurantes.
 Tradições espanholas. Obj: Falar sobre tradições.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 Article, name, adjective. Professions. Verbs *P. I. Aims: Introducing and saying good-by. Filling a curriculum.
 Personal pronouns. Numbers, hours. Aims: Express likes and preferences. Schedules.Adjectives. Colors. Aims:

Describing people. Possessive. The family, the friends, professions. Aims: Speak on the family, the friends and the
work. Do an interview of employment.Adverbs related to place, directions. Aims: Describing places, locate, comprise a
tourist brochure. Degrees of the adjectives. Aims: Do comparisons. Numbers, hours. Aims: Information on measures
and prices. Past Simple. Aims : Speak in the past. Parts of the body, doctor. Aim: talk about health. Months, seasons of
the year. Aims: Speak on the weather. Imperative, infinitive. Aims: Give advices, orders and instructions.Changing
room, foods, café and restaurant. Aims: Communicate in shops, pubs and restaurants.Spanish traditions. Aims : Speak
on traditions. 

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

  
A metodologia aplicada situa-se no âmbito da abordagem comunicativa. Constará de uma primera fase de exposição
dos conteúdos seguida de propostas de actividades, orais e escritas, que realizarão os alunos, de forma individual ou
em grupo. Deverão apresentar um portefólio com os trabalhos realizados, os quais serão comentados numa prova
oral. Através da prática da língua, os discentes desenvolverão competências nas quatro destrezas básicas (ouvir, falar,
ler e escrever) até conseguir o Nível A2 de acordo com o Marco Europeu Comum de Referência para as Línguas. 
A avaliação será feita tendo em conta o interesse demonstrado pelo aluno na realização dos trabalhos e a participação
nas tarefas propostas na aula, assim como a compreensão dos conteúdos programáticos, que serão avaliados
mediante duas provas escritas, e a competência nas destrezas orais, avaliadas mediante duas provas orais.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology applied is located in the area of the communicative approach. It will consist of a first phase of
exhibition of the contents followed by proposals of oral and written activities, that will be done by the students,
individually or in groups. They will have to present a *portfolio with the finished works, which will be commented in an
oral proof. Through the practice of the language, the students will develop competences in the four basic skills (hear,
speak, read and write) until achieving the Level To2 according to the Common European Frame of Reference for the
Languages. The evaluation will be done taking into account the interest showed by the student in the works and the
participation in the tasks proposed in the classroom, as well as the understanding of the contents, that will be
evaluated by means of two written test, and the qualification in the oral skills, evaluated by means of two oral test.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias de ensino estiveram centradas na abordagem comunicativa, referida tanto aos aspectos orais quanto
escritos da língua espanhola. Foram propostas tarefas e actividades encaminhadas a promover o desenvolvimento
das competências nas destrezas básicas (compreensão e expressão escritas, compreensão e expressão orais), que



são os objectivos de aprendizagem da unidade curricular. Aplicaram-se as seguintes actividades, com o fim de
alcançar os objectivos antes expostos:

 Compreensão de leitura: Hábitos y relaciones sociales. Formas de tratamiento. Las comunidades autónomas. La
familia, relaciones de parentesco. Horarios comerciales en España. Un folheto turístico. Un prospecto de un
medicamento. Boletín meteorológico. Ciudades espanholas. Anuncios de empleo. La Navidad en España. Los Reyes
Magos. Guía de restaurantes. Recetas.

 Produção escrita: Familia y amigos. Horarios comerciales en Portugal, comparar com los horarios españoles. Escribir
un correo electrónico. La medicina. El tiempo libre. Mi ciudad, pueblo o aldea. Currículo personal. Compara la
celebración de las fiestas tradicionales con las de tu país. Escribir dos recetas típicas españolas.

 Compreensão oral: Mensajes grabados: Diálogo. Visita a un apartamento. Hacer una reserva de hotel por teléfono.
Comentarios de las lecturas. Diálogos en la calle para pedir información. Una entrevista. Un día de fiesta. En una
cafetería. Projección de una película sobre inmigración en España.

 Produção e interacção orais: Presentaciones. Saludos y despedidas. Conversar sobre ciudades e barrios. Hablar de
acciones habituales. Hablar sobre viajes y experiencias personales. Hacer una reserva de hotel por teléfono. Pedir cita
para una consulta médica. Hacer planes según el tiempo meteorológico. Simular un diálogo en un establecimiento
comercial. Realizar una entrevista. Aceptar e rechazar una invitación. Hablar de gastronomía española comparándola
con la portuguesa. Simular un diálogo en un restaurante. Realizar lecturas dramatizadas sobre textos escogidos de
teatro espanhol.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methodologies were based on the communicative approach, referred so much to the oral and written
aspects of the Spanish language. They were proposed tasks and activities directed to promote the development of the
qualifications in the basic skills (understanding and expression written, understanding and oral expression that are the
aims of learning of the subject. They applied the following activities, with the end to achieve the above aims:

 Reading comprehension: Habits and social relations. Forms of treatment. The autonomous communities. The family,
relations of kinship. Commercial schedules in Spain. A tourist brochure. A medical prospect. Meteorological bulletin.
Spanish cities. Announcements of employment. The Christmas in Spain. The Magic Kings. Guide of restaurants.
Recipes.

 Written Production: Family and friends. Commercial schedules in Portugal, compare with the Spanish schedules. Write
an email. The medicine. The free time. My city, town or village. Personal curriculum. To compare the celebration of the
traditional parties with the ones of your country. Write of the typical Spanish recipes.

 Listening: Messages recorded: Dialogue. To look for an apartment. Make a reservation for a room in a hotel by phone.
Read comments. Dialogues in the street to request information. An interview. A day of party. The café. Projection of a
film about immigration in Spain.

 Oral Production and Interaction: Presentations. Greetings and farewells. Converse on cities and neighborhoods. Speak
about usual actions. Speak on trips and personal experiences. Make a reservation for a room in a hotel by phone. Make
an appointment with the doctor. Make plans according to the meteorological time. Simulate a dialogue in a commercial
establishment. Make an interview. Accept and refuse an invitation. Speak of Spanish gastronomy comparing it with the
Portuguese. Simulate a dialogue in a restaurant. Perform staged readings of selected texts of the Spanish theatre.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Lengua Española. E. Alarcos Llorach, J.A. Martínez, J. Martínez, S. Gutiérrez, F. García, B. Rodríguez. Santillana, 1981.
 Diccionario de la Lengua Española. R.A.E. Espasa Calpe, 2001.

 Prácticas de fonética española para hablantes de portugués. Rafael Fernández Díaz. Arco Libros, 1999.
 Prácticas de léxico español para hablantes de portugués. Ángeles Sanz Juez. Arco Libros, 1999.

 Gramática de uso del español. Aragonés Fernández, Luis; y Palencia del Burgo, Ramón, Primera edición: Madrid,
Ediciones SM, 2005.

 Actividades lúdicas para la clase de español. Concha Moreno, Josefa García Naranjo, Mª Rosa Garcia Pimentel,
António José Hierro Montosa. SGEL, 2005.

 Gente de la calle (DVD) Tomo 1 y 2 “Documentos de la vida cotidiana”. Difusión S.L., 2002
 Socios y colegas (DVD) Tomo 1 y 2 “Documentos de la vida laboral”. Difusión S.L., 2002

 En sintonía con el español. Centro Virtual Cervantes. www.cvc.cervantes.es. Instituto Cervantes, 2011-2012
 

 

Mapa IX - Temas do Mundo Contemporaneo/Contemporany world

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Temas do Mundo Contemporaneo/Contemporany world

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Francisco Afonso Cid Carreteiro (22,5 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Helder Manuel Guerra Henriques (22,5 horas)
 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Helder Manuel Guerra Henriques (22,5 hours)
 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):



Conheçam e compreendam alguns dos momentos e domínios sociais e científicos de mudança que marcaram e
caracterizam o mundo contemporâneo;

 Desenvolvam uma atitude reflexiva e crítica acerca das principais problemáticas do mundo contemporâneo, a partir de
um conjunto de análises de carácter científico;

 Desenvolvam atitudes e valores capazes de estimular a tomada de decisões e a capacidade de intervenção social no
campo dos problemas concretos da região e do país, enquanto forma de exercício da cidadania, numa perspectiva
informada e esclarecida.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Know and understand some of the times and areas of social and scientific changes that have marked and characterize
the contemporary world;

 Develop a reflective and critical about the main problems of the contemporary world, from a set of scientific analysis;
 Develop attitudes and values that can boost decision-making and the ability of social intervention in the field of

concrete problems of the region and the country as a form of citizenship, informed and enlightened perspective.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 O debate sobre a modernidade e a pós-modernidade em relação à emergência do mundo contemporâneo.
 O Mundo Contemporâneo: retrospectiva e retracto histórico: o processo civilizacional; o conhecimento da natureza.

 Actores e domínios da mudança social contemporânea: movimentos sociais e alguns problemas contemporâneos, de
natureza social, científica e tecnológica.

 Democracia, Valores e Cidadania.
 A Europa sem fronteiras: Portugal e a construção da União Europeia.

 A modernidade e a situação social e científica em Portugal.
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The debate about modernity and postmodernity in relation to the emergence of the contemporary world.
 The Contemporary World: retrospective and retracted history: the civilizing process, the knowledge of nature.

 Actors and areas of contemporary social change: social movements and some contemporary issues, social, science
and technology.

 Democracy, Values and Citizenship.
 The borderless Europe: Portugal and the construction of the European Union.

 Modernity and the social situation in Portugal.
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Em relação a todos os conteúdos se pretende que os alunos: venham a conhecer e compreender alguns dos
momentos e domínios sociais e científicos de mudança que marcaram e caracterizam o mundo contemporâneo;
desenvolvam uma atitude reflexiva e crítica acerca das principais problemáticas do mundo contemporâneo;
desenvolvam atitudes e valores capazes de estimular a tomada de decisões e a capacidade de intervenção social.
Todos os conteúdos programáticos permitem atingir estes objectivos e foram seleccionados porque constituem o
conhecimento indispensável a um profissional do jornalismo e comunicação para compreender o mundo sobre o qual
tem de informar.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 Compared to all content intended that students: come to know and understand some of the times and areas of social
and scientific changes that have marked and characterize the contemporary world; develop a reflective and critical
about the main problems of the contemporary world; develop attitudes and values that can boost decision-making and
the ability of social intervention. All program content available to attain these objectives and were selected because
they constitute the essential knowledge to a professional journalism and communication to understand the world
about which you must tell.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A unidade curricular combina, na sua metodologia, uma vertente de cunho informativo, sobre as principais
problemáticas que caracterizam o mundo contemporâneo, e uma outra vertente que, embora privilegie a sequência de
aulas de carácter teórico-prático, pretende, acima de tudo, estimular a participação dos alunos na pesquisa de
elementos, no debate e na reflexão conjunta sobre os temas que marcam a agenda dos debates em torno das
sociedades contemporâneas, apoiadas, quer nos textos de carácter científico, quer nas experiências e vivências
pessoais.

 Nestes termos, a avaliação da consecução individual dos objectivos assume três formas: realização de um teste
escrito, pesquisa de dados e elaboração de trabalhos sobre duas das problemáticas do programa; apresentação e
discussão dos trabalhos realizados.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The unit combines in its methodology, one aspect of stamp information on the major issues that characterize the
contemporary world, and another strand that, while favoring the following classes of theoretical and practical aims,
above all, stimulate participation of students in search of, in the discussion and shared reflection on the themes that
mark the agenda of discussions on the contemporary societies, supported, or in scientific texts, both in experiments
and personal experiences.

 Accordingly, the assessment of achievement of individual goals take three forms: completion of a written test, data
research and development work on two issues of the program, presentation and discussion of the work.

 



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Dada a natureza dos objectivos a atingir pelos alunos, nas aulas de cariz teórico, além da informação que deve ser
prestada aos alunos, procura estimular-se a sua reflexão e a sua participação no debate sobre os temas que marcam a
agenda dos debates em torno das sociedades contemporâneas, nas aulas de pesquisa orientam-se os alunos no
sentido de recolherem a informação que lhes possibilite atingir os objectivos definidos e, nas aulas de apresentação
de trabalhos, procura orientar-se a discussão nos sentido de enfatizar a pertinência dos conteúdos programáticos e a
importância dos objectivos definidos.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Given the nature of the objectives pursued by students in the classes of theoretical nature, as well as information that
should be given to students seeking to stimulate their thinking and their participation in the debate on the issues that
mark the agenda of discussions on the contemporary societies, classroom research to guide students in order to
collect information that enables them to achieve the objectives set, and in class presentation of papers, looking to
steer the discussion in order to emphasize the relevance of program content and importance of objectives.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 BORN, M. (1986). Física Atómica. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
 BAPTISTA, A. (2002). O Discurso pós-moderno contra a ciência. Lisboa: Gradiva-Publicações, Lda

 FOUCAULT, Michel, (1988b). Les techniques de soi, In "Dits et écrits (1980-1988)", (pp. 783-813). Vol.IV. Paris:
Gallimard.

 GIDDENS, Anthony, (2001). Modernidade e Identidade Pessoal. Oeiras: Celta Editora.
 GIDDENS, Anthony (2005). O Mundo na Era da Globalização, 5ª ed., Lisboa: Presença.
 GOFFMAN, Erving, (1993). A apresentação do eu na vida de todos os dias. Lisboa: Relógio D’Água Editores.

 GOFFMAN, Erving, (2004). Estigma: Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Zahar
Editores.

 HUNTINGTON, Samuel (2006), O Choque das Civilizações e a Mudança na Ordem Mundial, 3ª ed., Lisboa: Gradiva.
 RABINOW, Paul; ROSE, Nikolas, (2006). Thoughts on the Concept of Biopower Today. In “BioSocieties”, Volume 1,

Number 2, May.
 

 

Mapa IX - Lingua Portuguesa/Portuguese Language

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Lingua Portuguesa/Portuguese Language

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Teresa Fernandes de Oliveira, 0h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Ana Margarida Faria Soares, 75h
 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Ana Margarida Faria Soares, 75hours
 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Formação de indivíduos capazes de desenvolver uma prática da língua fundamentada e adequada às exigências que
decorrem de diferentes contextos de produção e de receção discursivas;

 Consolidação de conhecimentos relativos à estrutura da língua portuguesa, com vista a uma utilização correta e
adequada a situações comunicativas diversificadas.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 That the students become able to develop a practice of the language which is reasoned and adequate to the
requirements arising from different contexts of discursive production and reception.

 That the students consolidate their knowledge on the structure of the Portuguese language, in order to be able to use it
correctly and appropriately in varied communicative situations.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Aspetos formais da língua escrita;
 Questões de morfologia, sintaxe e semântica do português;

 Mecanismos de estruturação e organização do texto;
 Estratégias de apropriação do texto oral e escrito.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Formal aspects of written language;
 Issues of morphology, syntax and semantics of Portuguese;



Mechanisms for structuring and organizing text;
 Strategies of appropriation of the written and oral text.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os objetivos da unidade curricular visam, em termos globais, a formação de indivíduos capazes de desenvolver uma
prática da língua fundamentada e adequada às exigências que decorrem de diferentes contextos de produção e de
receção discursivas, tanto no quotidiano como na vida profissional.

 Os conteúdos programáticos são suficientemente latos para cobrirem os diferentes domínios do conhecimento e do
uso da língua, de forma a ir ao encontro das necessidades individuais dos alunos, no seu percurso de
aperfeiçoamento.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The objectives of the course aim, overall, at the training of individuals capable of developing a practice of the language
reasoned and adequate to the demands arising from different contexts of discourse production and reception, both in
everyday life as in professional life.

 The course contents are sufficiently broad to cover the different areas of knowledge and use of language in order to
meet the individual needs of students, on their path of improvement.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Sessões de natureza prática, com incidência particular na receção e produção de enunciados que consolidem as
competências de compreensão e expressão oral e escrita, em língua portuguesa.

 Avaliação: prova escrita e outros trabalhos.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Practical sessions, with particular focus on reception and production of utterances that consolidate the skills of
listening and speaking and reading and writing in Portuguese.

 Elements of assessment: a written test and other classroom work.
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias adotadas privilegiam a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, proporcionando momentos
de experimentação e treino, no âmbito da produção e receção da língua escrita e oral.

 Valorizam a autonomia e a reflexão crítica, necessárias para o constante aperfeiçoamento dos desempenhos.
 Privilegiam, igualmente, a interação com os pares, tanto ao nível da produção (trabalho em grupos de diferentes

dimensões) como ao nível da receção (avaliação/retorno).
 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The adopted methodologies emphasize the practical application of acquired knowledge, providing moments of
experimentation and training in the production and reception of written and oral language.

 They value autonomy and critical reflection necessary for the continuous improvement of the students performances.
 They also emphasize the interaction with peers, both in terms of production (work in groups of different sizes) and

reception (evaluation / feedback).
 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 BERGSTRÖM, Magnus & REIS, Neves (1997). Prontuário Ortográfico e Guia da Língua Portuguesa. 33ª ed. atualizada
Mª Henriqueta Costa Campos et al. Lisboa: Editorial Notícias.

 CINTRA, Lindley & CUNHA, Celso (1986). Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: Sá da Costa.
 DUARTE, Inês (2000). Língua Portuguesa. Instrumentos de Análise. Lisboa: Universidade Aberta.

 MATEUS, Maria Helena Mira [et al] (2003). Gramática da Língua Portuguesa. 5ª ed., Lisboa: Ed. Caminho.
 PERES, João Andrade & MÓIA, Telmo (1995). Áreas Críticas da Língua Portuguesa. Lisboa: Ed. Caminho.
 REI, José Esteves (1994). Curso de Redação I e II. Porto: Porto Editora.

 
 

Mapa IX - Lingua Estrangeira I - Inglês/Foreign Language I - English

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Lingua Estrangeira I - Inglês/Foreign Language I - English

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Kenneth Julian Parr - 37,5 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Carole Young -37,5 horas
 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 



Carole Young -37,5 horas
 Both teachers have a group of students for the complete semester.

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Produção: Para desenvolver a fluência oral e precisão no idioma Inglês.
 Recepção: Para desenvolver habilidades de leitura para ler e entender um texto relacionado com a especialização do

curso.
 Para entender a comunicação sonora entre os falantes de língua inglesa, tanto face a face como através de gravações

de áudio.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Production: To develop oral fluency and accuracy in the English Language.
 Reception: To develop reading skills to read and understand an authentic text related to the specialization of the

course.
 To understand aural communication between English language speakers, both face to face and via audio recordings.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Trabalhar com base nos tempos mais importantes e utilizados no idioma Inglês através de materiais contextualmente
relevantes.

 Vocabulário especializado relacionado ao curso.
 Expoentes funcionais definidas no nível A2 do Quadro do Conselho da Europa.

 Trabalho independente: A produção de um portfólio com:
 1.Temas relacionadas com o conteúdo do curso.

 2.recursos linguísticos próprios da lingua inglesa relacionados com curso de especialização usando a leitura de textos
de compreensão.

 3.composição livre sobre temas escolhidos durante as sessões de tutoria com o professor.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Work based on the more important and used grammatical tenses of the English language via contextually relevant
materials.

 Specialist vocabulary related to the course.
 Functional Exponents as defined at Level A2 of the Council of Europe Framework.

 Independent work: The production of a portfolio with:
 1.Worksheets related to the course content.

 2.Authentic materials from the UK related to the course specialization, used as reading comprehension texts.
 3.Free composition on themes chosen during tutorial sessions with the teacher.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Um dos objetivos da UC é desenvolver a fluência oral e precisão no Idioma Inglês. A precisão é trabalhada através da
apresentação e desenvolvimento de conhecimento dos alunos sobretudo de gramáticagramática. Uma vez que,sem ter
consciência da formação correta dos tempos verbais básicos e suas regras de utilização é impossível para os alunos
compreender os seus erros.Outro objetivo é desenvolver as habilidades receptivas de ler e ouvir, isso é conseguido
através da seleção de materiais que podem de gramática funcional. Obras de ampliação de vocabulário também
melhoram a capacidade oral e escrita bem como as habilidades produtiva e receptiva dos alunos.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 One of the stated objectives of the UC is to develop oral fluency and accuracy in the English Language. Accuracy is
addressed by the presentation and development of the students’ grammar knowledge, without being aware of the
correct formation of the basic verb tenses and their rules of use it is impossible for students to understand their
mistakes and errors. This knowledge and the practice materials used in the course also assist fluency. Another
objective is to develop the receptive skills of reading and listening, this is achieved through selection of materials
which may be either grammar or functional based. Vocabulary extension work also enhances the productive and
receptive fluency of the students.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia segue uma abordagem comunicativa, a ênfase é sobre a necessidade de realizar um ato de linguagem. 
 Foco na dinâmica de grupo . 

 O Inglês é a língua da sala de aula e todas as trocas verbais são encorajados a ser realizadas apenas em Inglês.
 Há duas provas escritas. Os estudantes devem passar pelo menos num dos testes.

 Valor final dos testes - 60%
 Classe e Tutoria de Contribuição e Participação - Os alunos são avaliados quanto à sua disposição de assumir riscos

e experimentar com o Inglês. Este ponto também reflete a motivação dos alunos.
 Valor final - 20%

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology follows a communicative approach, emphasis is on the need to perform a language act. Group work
is of methodological importance in classes that display a wide range of language levels, allowing the students to work
and progress at different paces.

 Focus and group dynamics change and alternate between teacher-centred, individual, dyad and group work. English is



the language of the classroom and all verbal exchanges are encouraged to be performed in English only. 
There are 2 written tests. Students must pass at least one of the tests.

 Final Mark Value of Tests – 60% 
 Class & Tutorial Contribution and Participation – Students are assessed on their willingness to take risks and

experiment with English. This mark also reflects student motivation in the effort put into contributing to the class.
 Final Mark Value – 20%

 Diary / Portfolio Work
 Final Mark Value – 20%

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A metodologia de ensino adotada incentiva os alunos a interagir com o ambiente na sala de aula em Inglês, pondo em
uso imediato o conteúdo do ensino da UC. Como afirmou a metodologia exige e oferece exposição para Inglês usando
todas as quatro habilidades para a competência linguística, portanto, o cumprimento dos objetivos estabelecidos.
Além disso, os materiais utilizados e explorados dentro das classes também suportam os objetivos da unidade.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methodology adopted encourages students to interact within the classroom environment in English,
putting into immediate use the teaching content of the UC. As stated the methodology requires and provides exposure
to English using all the four skills for linguistic competence therefore fulfilling the objectives stated. Furthermore, the
materials used and exploited within the classes also support the unit objectives.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Frank (1983) Challenge To Think,Oxford, Rinvolucri / Berer
 Harmer, J.(2007) The Practice of English Language Teaching, Harlow, Longman 4th Ed.

 Lowe, C.(2003) Authentic Participation: integrating task-based and language - focused methodologies, ILT Journal
 McGough, R (1993) Defying Gravity, London, Penguin.

 Richards, J. (1985) Longman Dictionary of Applied Linguistics, Harlow - London. Longman.
 Swan, M. (2005) Legislation by Hypothesis : The case of task based instruction

 Applied Linguistics September 2005. 26.(3) (1980) Practical English Usage, Oxford.
 Thornbury, S. (1999) Teach Grammar, Harlow, Longman Pearson.

 Uncovering Grammar : Framework for Task Based Learning.London, Longman. (2001)
 Teaching Unplugged, s.l., Delta Publishing. (2009)

 Newspapers
 www.guardian.co.uk

 www.telegraph.co.uk
 www.independent.co.uk

 English Language Learning Web Sites
 www.Teachitworld.com

 www.onestopenglish.com
 www.macmillan.com

 www.insideout.net

 

Mapa IX - Lingua Estrangeira I - Alemão/ Foreign Language I - German

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Lingua Estrangeira I - Alemão/ Foreign Language I - German

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Kenneth Julian Parr (0 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Uwe Hirche (75 h)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Uwe Hirche (75h)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Expressão: Desenvolver fluência e correção na oralidade, em Alemão.
 Compreensão: Desenvolver competências de leitura de forma a ler e a compreender textos relacionados com a

 matéria letiva.
 Compreender uma conversa entre falantes nativos de língua Alemã, em presença ou através de suporte áudio.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Production: To develop oral fluency and accuracy in the German Language.
 Reception: To develop reading skills, to read and understand an authentic text related to the specialization of the

 



course.
 To understand aural communication between German language speakers, both face to face and via audio

 recordings

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Atividades baseadas nas competências gramaticais mais relevantes da língua Alemã com recurso a assuntos
 contextualmente relevantes.

 Vocabulário específico relacionado com o curso.
 Tópicos práticos como definidos pelo Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas para o nível A1:

 Trabalho individual: Elaboração de um portfólio incluindo:
 Fichas de trabalho relacionadas com os conteúdos programáticos.

 Materiais autênticos (alemães) relacionados com a especialização do curso, usados como textos de compreensão.
 Composições livres sobre temas abordados durante as aulas com o professor.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Extension of the language taught in German 1. The basic grammar tenses are continually recycled and 3 more verb
 tenses are introduced.

 Analysis and correction of student mistakes is a key area.
 Specialist vocabulary related to the course as well as more general lexical areas.

 Independent work: The production of a portfolio with:
 Worksheets related to the course content.

 Authentic materials from Germany related to the course specialization, used as reading comprehension texts.
 Free composition on themes chosen during tutorial sessions with the teacher.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Um dos objetivos da unidade curricular é desenvolver a fluência e correção oral em Alemão. A correção é pautada
 pelo desenvolvimento das competências dos alunos a nível gramatical. Sem a compreensão da correta formação

 das formas verbais básicas é impossível para o aluno a perceção dos seus erros e lacunas. Estes conhecimentos,
 em conjunto com os materiais autênticos, usados nas aulas, conferem igualmente fluência. Outro objetivo é o

 desenvolvimento das competências de compreensão escrita e oral, adquiridas através da seleção de materiais que
 poderão ser mais comunicativos ou mais baseados em gramática. O aumento de vocabulário contribui igualmente

 para a fluência de expressão e compreensão dos alunos.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 One of the stated objectives of the UC is to develop oral fluency and accuracy in the German Language. Accuracy
 is addressed by the presentation and development of the students’ grammar knowledge, without being aware of

 the correct formation of the basic verb tenses and their rules of use it is impossible for students to understand
 their mistakes and errors. The analysis of typical student mistakes from course work and tests heightens students’

 awareness of the need for self-correction and reflection on their production. This knowledge and the practice
 materials used in the course also assist fluency. Another objective is to develop the receptive skills of reading and

 listening, this is achieved through selection of materials which may be either grammar or functional based.
 Vocabulary extension work also enhances the productive and receptive fluency of the students.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas estão estruturadas de forma a desenvolver a língua Alemã, enfatizando a necessidade de produzir um
 discurso coerente por parte do aluno. As quatro competências linguísticas estão incluídas apesar de ser dada

prioridade à comunicação oral (expressão e compreensão) tendo em conta as competências em que o aluno menos se
destaca.O trabalho de grupo é importante, em turmas em que as competências linguísticas estão

 divididas em vários níveis, permitindo aos alunos trabalhar e progredir a diferentes ritmos. A atenção e dinâmicas
 de grupo variam e alternam entre o trabalho do professor, individual, em pares ou em grupo. A língua falada nas

 aulas é a língua Alemã e é incentivado que todas as produções verbais sejam em Alemão apenas.
 São realizados 2 testes escritos. Os alunos terão de ter aprovação ao teste final.

 Cotação final dos testes – 60%
 Empenho e participação – Os alunos serão avaliados quanto ao empenho e dedicação na aprendizagem da língua

 Alemã – 20%
 Portfólio – 20%

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology follows a communicative approach, emphasis is on the need to perform a language act. All 4
 language skills are included though the oral communication skills of speaking and listening and are prioritised in

 reflection of the average student’s least competent skill. Group work is of methodological importance in classes
 that display a wide range of language levels, allowing the students to work and progress at different paces.Focus
 and group dynamics change and alternate between teacher-centred, individual, dyad and group work. German is

 the language of the classroom and all verbal exchanges are encouraged to be performed in German only.
 There are 2 written tests (60%). Students must pass at least one of the tests;Class & Tutorial Contribution and

Participation)(20%)Students are assessed on their willingness to take risks andexperiment with German.This mark also
reflects student motivation in the effort put into contributing to the class.Diary Portfolio Work ( 20%).

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade



curricular.
 As metodologias adotadas incentivam os alunos a interagir em língua Alemã na sala de aula, pondo

 imediatamente em prática os conteúdos lecionados da unidade curricular. Como tal, esta metodologia requer e
 providencia a utilização do Alemão recorrendo às quatro competências linguísticas, cumprindo deste modo os
 objetivos. Além disso, os materiais pedagógicos (autênticos e fabricados) analisados nas aulas contribuem para

 atingir os objetivos da unidade curricular

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methodology adopted encourages students to interact within the classroom environment in German,
 putting into immediate use the teaching content of the UC. As stated the methodology requires and provides

 exposure to German using all the four skills for linguistic competence therefore fulfilling the objetives stated.
 Furthermore, the materials used and exploited within the classes also support the unit objetives

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 BETTERMANN, C. & WERNER, R., Studio d A1, Berlin: Cornelsen, 2007.
 FANDRYCH, C. & TALLOWITZ, U., Klipp und Klar, Stuttgart: Ernst Klett International, 2007.

 FANDRYCH, C. & TALLOWITZ, U., Sage und Schreibe, Stuttgart: Ernst Klett International, 2007.
 FUNK, H. & KOENIG, M., Eurolingua Deutsch 1: Textbuch, Arbeitsbuch, Vokabeltaschenbuch, Lernerhandbuch,

 Berlin: Cornelsen, 2006.
 HANTSCHEL, H.-J.; KLOTZ, V. & KRIEGER, P., Mit Erfolg zu Start Deutsch: Testbuch, Übungsbuch, Stuttgart: Ernst

 Klett Sprachen, 2008.

 

Mapa IX - Lingua Estrangeira I - Francês/ Foreign language I - French

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Lingua Estrangeira I - Francês/ Foreign language I - French

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joëlle Odette Hermine Ghazarian(75h)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Não aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Pretende-se levar os alunos a adquirir ou reforçar competências linguísticas correspondentes ao nível A2 do
 CECRL, definido pela capacidade de o leitor se exprimir mais facilmente na língua estrangeira e de fazer

 descrições claras, exprimindo os seus pontos de vista sobre temas gerais.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 We want to allow students to acquire or strengthen language skills corresponding to level A2 of CECRL, level
 defined by the ability of the speakers to express themselves more easily in foreign languages and to give clear

 descriptions, expressing their views on general topics.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Desenvolvimento de um jornal de classe com pequenos eventos da vida quotidiana.
 DEsenvolver entrevistas em francês na região.

 Conteúdo lingüístico
 Linguagem e conteúdo são estudados em contexto de sala de aula.

 - Apresentar verbos simples do primeiro grupo e do segundo.
 - Apresentar verbos irregulares.

 - Fonética e pronúncia
 - Preposições.

 - Advérbios de quantidade, tempo e modo.
 - O masculino e feminino, singular e plural, a sintaxe básica. Aplicação de todos os tempos úteis.

 Trabalho pronúncia fonética.
 Léxico: vocabulário.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Developing a class newspaper and small events of everyday life
 French interviews in French to some of the region.

 Linguistic content
 Content language are studied on classroom context.

 - Present simple verbs of the first and second group.



- Present simple of irregular verbs.
 - Phonetics and pronunciation

 - Prepositions.
 - Adverbs of time, quantity and manner.

 - The masculine and feminine, singular and plural, the basic syntax. Application to all tenses useful.
 Phonetic pronunciation work.

 Lexicon: vocabulary.
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 A coerência dos conteúdos pragmáticos com os objetivos da UC é assegurada pela distribuição desses conteúdos
 nas múltiplas áreas do trabalho de língua francesa. A estruturação do programa numa perspetiva abrangente

 permite atingir as metas definidas para esta disciplina. A gramática estudada pretende suscitar uma
 elaboração mais diversa e fluida da língua.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The consistency of content with the pragmatic goals of this course is provided by their distribution in multiple
 areas of work of the French language. The structuring of the programme in a comprehensive perspective achieves

 the goals set for this course. The grammar study should allow a more diverse and fluid development of language.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Tentamos manter um equilíbrio entre as atividades de compreensão, exposição, expressão e linguagem ou
sistemática.

 50%: dois testes (ler, escrever, ouvir, falar).
 50%: trabalhos em curso: o trabalho e o progresso pessoal, participação em trabalhos de classe (grupo, sub-grupos, a

participação oral) .
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 We try to maintain a balance between the activities of comprehension, expression, and exposure or systematic
language.

 Conducted in small groups according to the possibilities and needs, tutoring hours can review and development of
learning, reinforcement of learning, solving individual problems, monitoring and guiding the work staff, support of
research. Everyone is led to express its particular difficulties and is oriented to work on them.

 Continuous control
 50%: two tests (reading, writing, listening, speaking).

 50%: Ongoing work: work and personal progress, participation in class work (group, sub-groups, participation during
oral) and presentation folder.

  

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A coerência das metodologias com os objetivos da UC é assegurada pela distribuição desses objetivos nas
 múltiplas áreas do trabalho da língua francesa. A estruturação do programa numa perspetiva abrangente permite

 atingir as metas definidas para esta disciplina.
 Por exemplo: o método participativo, de caráter prático, com base em documentos diversos, bem como uma

 diferente disposição física dos alunos na sala de aula, com vista a uma maior interação e à promoção do diálogo,
 permitem que se atinjam com maior facilidade os objetivos desta unidade curricular.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The consistency of teaching methodologies with the learning outcomes of this course is guaranteed by its
 distribution in multiple areas of work of the French language. The structuring of the programme in a

 comprehensive perspective achieves the goals set for this course. For example, the practical and participatory
 approach, based on different documents, or another physical distribution of the students in the classroom, allow

 you to more easily achieve the objectives of this course.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Conselho da Europa, Quadro europeu comum de referência para as línguas. Aprendizagem, ensino, avaliação,
 edição portuguesa, Asa, 2001, 352 pp.

 Nouvelle grammaire française , ApplicationsMaurice Grevisse, André Goosse, 1994
 Le Petit Larousse, grand format, 2004

 Grammaire progressive du français (600 exercices, intermédiaire) - 2003
 Dicionário de Português-Francês, Domingo Azevedo, Livraria Bertrand, 1980

 Dicionário de Francês-Português, Domingo Azevedo, Livraria Bertrand, 1980
 Civilisation

 Les plus belles escapades insolites en France "
 édition Hachette, 2012

 Quid 2011, édition Robert Laffont Revues
 Atlas du Monde diplomatique, 2012

 Géo, diversos Géo de 2011

 



Mapa IX - Semiótica Textual / Text Semiotics

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Semiótica Textual / Text Semiotics

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Teresa Fernandes de Oliveira, 75h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Selecionar e aprofundar os conceitos fundamentais do objeto de estudo, tomando como elementos de referência as
disciplinas que concorrem para a construção da Semiótica Textual;

 Refletir em torno da aplicabilidade desses conceitos a contextos precisos de análise e de produção de textos
específicos da área de formação;

 Relacionar os conhecimentos adquiridos com as competências pessoais a construir no âmbito do jornalismo e da
comunicação e no plano duma compreensão e duma utilização alargadas dos sistemas de signos.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 That the students select and develop the basic concepts of the object of study, taking as reference the disciplines that
contribute to the construction of Text Semiotics;

 That the students consider the applicability of those concepts to precise contexts of analysis and production of
specific texts of the training area;

 That the students relate the acquired knowledge with the personal skills to be built within the journalism and
communication plan, as well as with a clear understanding and a wider use of sign systems.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 A. Semiótica e significação
 - Os conceitos de comunicação, linguagem e código

 - O signo: características e classificações
 - Sistemas de signos: organização e estruturação

 - Convenção e uso
 - Modelos de análise semiótica

  
B. Semiótica do texto

 - Propriedades textuais
 - Tipologias e estruturas textuais

 - Competência textual e competência narrativa
 - Questões de gramática do texto

 - Questões de retórica do texto
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 A. Semiotics and meaning
 - The concepts of communication, language and code

 - The sign: characteristics and classifications
 - Systems of signs: organizing and structuring
 - Convention and use

 - Models of semiotic analysis
  

B. Semiotics of the text
 - Textual properties

 - Types and structures of texts
 - Textual competence and narrative competence

 - Issues of grammar of the text
 - Issues of rhetoric of the text

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os objetivos da unidade curricular visam, em termos globais, levar os estudantes a compreender e a conceber os
textos como objetos semióticos. Os conteúdos programáticos fornecem os conceitos e os instrumentos necessários à
consecução destes objetivos, assim como oportunidades de análise, reflexão e experimentação.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The objectives of the course aim, overall, at leading students to understand and develop texts as semiotic objects. The
syllabus provides the concepts and tools necessary to achieve these objectives, as well as opportunities for analysis,



reflection and experimentation.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Sessões presenciais de natureza teórico-prática, contemplando momentos de exposição teórica por parte do
professor e atividades individuais e/ou de grupo decorrentes do desenvolvimento do programa.

 Numa plataforma em linha, são elencados os conteúdos específicos e são disponibilizados os materiais utilizados nas
aulas, referências bibliográficas adicionais e informações úteis para os alunos. Localização: <URL:
http://elearning.esep.pt/> (acesso sujeito a inscrição).

 Elementos de avaliação e sua ponderação na classificação final: uma prova escrita presencial, 60%; outros trabalhos,
40%.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Theoretical-practical classroom sessions, considering moments of lecturing by the teacher and individual and / or
group activities resulting from the development of the program.

 In an online platform, specific contents are provided, as well as the materials used in classes, references and
additional useful information for students. Location: <URL: http://elearning.esep.pt/> (access subject to registration).

 Elements of assessment and their weighting in the final standings: a written test, 60%, assignments, 40%.
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias adotadas privilegiam quer o aprofundamento teórico necessário à compreensão dos fenómenos em
estudo, quer a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. Valorizam, igualmente, a autonomia e a reflexão
crítica.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methodologies emphasize both the necessary theoretical depth to understand the phenomena under
study and practical application of acquired knowledge. They also value autonomy and critical reflection.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 BARTHES, Roland ([1965] 1997). Elementos de semiologia. Lisboa: Edições 70.
 BARTHES, Roland ([1982] 1984). O óbvio e o obtuso. Lisboa: Edições 70.

 BARTHES, Roland ([1985] 1987). A aventura semiológica. Lisboa: Edições 70.
 CHANDLER, Daniel (1994). Semiotics for Beginners [Em linha. Consult. 07-02-2012] Disponível em WWW: <URL:

http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html>.
 COBLEY, Paul; Litza Jansz ([1997] 2005). Introducing Semiotics. UK/US: Icon Books/Totem Books.

 ECO, Umberto ([1973] 1985). O signo. Lisboa: Presença.
 Enciclopédia Einaudi n.º 31: Signo. Lisboa: INCM.

 FISKE, John ([1990] 1993). Introdução ao estudo da comunicação. Porto: Ed. Asa.
 JOLY, Martine ([1994] 1999). Introdução à análise da imagem. Lisboa: Edições 70.
 MARTINET, Jeanne (1983). Chaves para a Semiologia. Lisboa: Publicações Dom Quixote.

 RODRIGUES, Adriano Duarte (1991). Introdução à Semiótica. Lisboa: Presença.
 WOLF, Mauro ([1985] 1987). Teorias da comunicação. Lisboa: Presença.

 
 

Mapa IX - Lingua e Cultura Portuguesa/ Portuguese Language and Culture

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Lingua e Cultura Portuguesa/ Portuguese Language and Culture

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Luís Miguel Oliveira de Barros Cardoso ( 0 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 António Sérgio Silva (45 h)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 António Sérgio Silva (45 h)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Ser capaz de analisar criticamente documentos de vária natureza para cumprir as metas da aprendizagem;
 - Identificar e dominar os principais conceitos e definições necessários à compreensão dos estudos da cultura;

 - Ser capaz de identificar aspetos da cultura portuguesa;
 - Reconhecer afinidades e/ou contrastes entre vários espaços, épocas e tipos e texto;

 - Interpretar distintas manifestações culturais;
 - Produzir textos diversos, demonstrando o domínio das capacidades linguísticas e a aquisição das informações

básicas para uma mais rigorosa e esclarecida redação.
 



 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Be able to critically analyze documents of various kinds to meet the goals of learning;
 -Identify and master the key concepts and definitions needed to understand the culture studies;

 -Be able to identify aspects of portuguese culture;
 -Recognize similarities and / or contrasts between different spaces, times and types, and text;

 -Interpreting different cultural events;
 -Produce various texts, demonstrating mastery of language skills and acquisition of basic information for a more

rigorous and clear writing.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 A cultura portuguesa: um passado para o futuro. 
 A cultura portuguesa no espaço e no tempo. O habitat da cultura portuguesa. A cultura portuguesa no quadro da

cultura europeia ocidental e da cultura luso-tropical.
 A cultura portuguesa: uma visão diacrónica ao longo da sua história literária.

 Língua, sociedade e cultura.
 A cultura portuguesa na Idade Média

 Renascimento, Humanismo e Classicismo:Luís de Camões.
 A descoberta do Novo Mundo:A literatura de viagens

 O Barroco como estética de coincidência de opostos
 O Iluminismo em Portugal: o pensamento e a obra de Luís António Verney.

 O Romantismo: modernidade e revisitação medieval - Almeida Garrett.
 Viagens na Minha Terra: divagação no espaço literário e os roteiros sentimentais.

 A “Geração de 70” e a sua intervenção cultural, filosófica e literária.
 O Realismo e o Naturalismo em Eça de Queirós.

 Expressões culturais do fim do século
 O Primeiro Modernismo

 A viagem interior na literatura e na arte contemporâneas.
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Portuguese culture: a past for the future.The habitat of the Portuguese culture.The Portuguese culture in the tropical-
Portuguese picture of the western European culture.Portuguese culture: a vision along his literary history.Language,
society and culture.Portuguese culture in the Middle Ages:the medieval society and the medieval poetry.Renaissance,
Humanism and Classicism: Luis de Camões.The discovery of the New World:The literature of travels

 Baroque as esthetics of coincidence of opposites.Enlightenment in Portugal: the thought and the work of Luís António
Verney.

 Romanticism: modernity and medieval revisitation Almeida Garrett.Viagens na Minha Terra: wandering in the literary
space and the sentimental itineraries.“Generation of 70” and his cultural, philosophical and literary
intervention.Realism and the Naturalism in Eça de Queirós.Cultural expressions of the end of the century.First
ModernismThe inner travel in the literature and in the art contemporaries.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os principais objectivos consistem na compreensão da cultura portuguesa, das suas épocas, períodos e correntes,
bem como textos e autores mais representativos, pelo que os conteúdos programáticos representam precisamente
uma perspectiva histórica da evolução da cultura portuguesa, em que a problematização das principais ideias
norteadoras da cultura portuguesa é sempre um objectivo de base.

 Assim, o aluno poderá compreender não só as principais temáticas e problemáticas da cultura portuguesa, como
analisar textos de diferentes épocas e autores, que identificam características essenciais para a visão histórica e
cultural portuguesa.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The main objectives are the understanding of Portuguese culture, periods, as well as the most representative authors
and texts, so the syllabus accurately represent a historical perspective of the evolution of Portuguese culture, in which
the questioning of the main guiding ideas of Portuguese culture is always a basic objective.

 Thus, the student can understand not only the key issues and problems of Portuguese culture, but also how to analyze
texts from different periods and authors, which identify the essential characteristics for the Portuguese cultural and
historical view

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia que se propõe aponta para uma aprendizagem ativa e crítica que conduza à autonomia progressiva dos
alunos face à construção do saber.

 A análise crítica e a problematização das questões relativas à cultura portuguesa far-se-ão a partir de textos
selecionados que dão conta dos aspetos conteudísticos. Pretende-se ainda incentivar a produção de trabalhos de
pesquisa decorrentes das questões e problemáticas que os referidos textos refletem. A avaliação assume um caráter
tendencialmente contínuo, tomando-se em consideração a qualidade da participação do aluno nas atividades
programadas, em particular nas sessões de trabalho durante as aulas, para além dos resultados obtidos com os
produtos expressamente elaborados para a avaliação. São produtos de avaliação:teste final do semestre (
60%)trabalhos práticos, a desenvolver em grupo e de acordo com um calendário a definir com os alunos, incidindo
cada um numa das problemáticas do programa (com o peso de 40% para a nota final).

 



 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology that is proposed points to an active and critical apprenticeship that drives to the progressive
autonomy of the pupils face to the construction of the knowledge.Critical analysis and the problematization of the
questions relative to the Portuguese culture will begin from selected texts that notice the contents. it intends still to
stimulate the production of works of inquiry resulting from the questions and problems that the above-mentioned texts
reflect.The evaluation assumes a mainly continuously nature, when there is taken in consideration the quality of the
participation of the pupil in the planned activities, in individual and in the work sessions during the classes, besides
the results obtained with the products definitely prepared for the evaluation.Products of evaluation: test in the end of
the semester (60%) practical works, made in group and in accordance with a calendar to be defined with the pupils;
each one according to the contents of the course (40 %).

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Os alunos serão capazes de problematizar as principais questões da cultura portuguesa através da análise de textos
essenciais, sendo posteriormente capazes de realizar trabalhos de investigação de forma gradualmente autónoma,
conciliando as orientações do professor com a as atividades de pesquisa. Deseja-se uma aprendizagem ativa e crítica,
com forte incidência em atividades na aula e outras realizadas autonomamente pelo aluno, privilegiando a
diversificação de métodos de ensino centrados no aluno, para que ele possa tornar-se um agente ativo na procura e
interiorização do saber.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Students will be able to discuss the main issues of Portuguese culture through analysis of key texts, and then be able
to conduct independent research gradually, combining the teacher's instructions with the research activities. It’s
intended to be an active learning and critical process, with a strong focus on activities in class and others performed
independently by the student, promoting the diversification of teaching methods learner-centered, so that it can
become an active agent in search and assimilation of knowledge .

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 ÁLVAREZ BORGE, Ignacio (2010), "Vasallos, oficiales, clientes y parientes. sobre la jerarquía y las relaciones
internobiliarias en la Castilla medieval (c. 1100-c. 1350). Una aproximación a partir de las fuentes documentales", in
Hispania. Revista española de Historia, vol. LXX, nº 235, 359-390.

 LOPES, Óscar Lopes e MARINHO, Maria de Fátima (dir. de),(2005), História da Literatura Portuguesa, vol. 7, As
Correntes Contemporâneas, Lisboa: Verbo

 LOPES, Óscar e SARAIVA, António José (2010), História da Literatura Portuguesa. Porto: Porto Editora;
 PIRES, António M. Machado (2008). Luz e Sombra no Século XIX em Portugal. Lisboa: INCM;

 REIS, Carlos, (2005), História Crítica da Literatura Portuguesa, vol. IX, Do Neo-Realismo ao Post-Modernismo, Lisboa /
São Paulo: Verbo

  

 

Mapa IX - Lingua Estrangeira II - Espanhol / Foreign Language II - Spanish

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Lingua Estrangeira II - Espanhol / Foreign Language II - Spanish

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Teresa de Jesus Soares Coelho(0 h)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Cordélia Do Nascimento Grelo Santinho (75h)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Cordélia Do Nascimento Grelo Santinho (75 h)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Conseguir articular, de forma oral, expressões simples para descrever experiências e acontecimentos. Explicar e
justificar, também oralmente, opiniões e planos.

 Escrever textos simples, com coerência e coesão, em relação a uma série de temas que são familiares para eles e do
seu interesse.

 Compreender, a nível oral, informações simples sobre tópicos do dia a dia, sempre que o discurso esteja claramente
articulado. 

 Compreender facilmente textos objetivos simples relacionados com assuntos do seu interesse pessoal.
 Aperfeiçoar certos conhecimentos sobre os costumes e a cultura espanhola.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 



Communicate orally and in writing, in common situations of everyday life and familiar to them.
 Understand, at writing, short texts related to common use areas of interest. 

 Understand, oral level, essential for short and clear messages regarding matters of personal interest.
 To acquire some knowledge of the customs and culture of Spain.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 LINGUÍSTICOS:Fonética do espanhol 
 Gramática :Sintagma nominal: substantivos, adjectivos, advérbios.Sintagma verbal: futuro, subjuntivo,

condicional.Léxico: vocabulário.Conectores textuais.Locuções de lugar, indicadores de direcção, marcadores
temporais.

 SOCIOCULTURAIS:Geografia de Espanha.Os nomes.Hábitos culturais e hobbies.Costumes sociais.Festas e
folclore.Gastronomia.Problemas da sociedade actual espanhola.

 PRÁCTICA ORAL E ESCRITA:Apresentação.Descrição física.Pedir e dar informação sobre diferentes
questões.Compreender e interpretar as palavras de outros.Manter uma pequena conversação em espanhol. Dar
opiniões, a favor ou contra, sobre distintos temas.Predições, hipóteses.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 LINGUISTIC: Phonetics of Spanish.Grammar:Nominal syntagma: nouns, adjectives, adverbs.Verbal syntagma: present,
past. Lexicon: vocabulary.Textual connectors:”y, o, pero, porque…”Phrases of place, direction, time markers.

 SOCIOCULTURAL
 Geography of Spain.

 Names.
 Cultural habits and hobbies.

 Social customs.
 Festivities and folklore.

 Gastronomy.
 Problems of Spanish society.

 ORAL AND WRITTEN PRACTICE
 Presentation

 Physical description.
 Asking for and giving information on different issues.

 Understanding and interpreting the words of others.
 Keep a little conversation in Spanish.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos foram delineados em função dos objectivos propostos para esta Unidade Curricular e
que são uma continuação dos que foram atingidos na Língua Estrangeira I. Assim os conteúdos apresentados são os
necessários para atingir as diferentes competências comunicativas propostas nos objetivos. 

 Os conteúdos linguísticos são necessários para desenvolver todas as competências tanto a nível oral como escrito.
 Os conteúdos socioculturais ajudam a aperfeiçoar alguns conhecimentos relativos aos costumes e cultura espanhola.

 Os conteúdos da pratica oral e escrita contribuem a desenvolver a pratica comunicativa em tópicos do dia-a-dia e da
área de interes do aluno, assim como em predições e planos.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The course contents were designed according to the objectives proposed for this course. Thus the contents are as
necessary to achieve the different objectives in the proposed communication skills.

 The linguistic contents are needed to develop all the skills both orally and in writing.
 The socio-cultural content help to improve some knowledge about the Spanish culture and customs.

 The contents of the oral and written practice contribute to develop the communicative practice of everyday topics and
the student's area of interest, as well as predictions and plans

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O professor explicará tudo o necessário para que os alunos possam utilizar o idioma, mas serão estes os que por
meio do exercícios orais ou escritos, individuais ou em grupo, mostrarão diariamente se vão atingindo as
competências propostas.

 As horas de trabalho autónomo serão para o estudo e a realização de atividades e trabalhos, individuais e em grupo,
que serão seleccionados, guiados e supervisionados pelo professor.

 As horas de orientação tutória serão utilizadas para um seguimento personalizado dos alunos, correcção
personalizada de atividades e trabalhos, aclarações de duvidas…

 A avaliação será contínua e será feita da seguinte maneira:
 Dois testes escritos (30%)

 Um teste oral (20%)
 Trabalhos dos alunos, participação, assistência… (30%)

 Na avaliação contarão também os trabalhos que se façam nas aulas. Ao final do semestre devem entregar um portfolio
com os trabalhos realizados que será discutido na prova oral.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teacher will explain everything necessary for students to use the language, but these are the exercises that
through oral or written, individual or group, will show up every day reaching proposals skills.

 The working hours will be autonomous for the study and performance of activities and assignments, individual and



group, to be selected, guided and supervised by the teacher.
 The hours of tutorial guidance will be used for a personalized monitoring students' activities and corrective custom

work, clarifications of doubts ...
 The evaluation is continuous and is performed as follows:

 Two written tests (40%)
 An oral test (20%)

 The work of students, participation, care ... (40%)
 In the evaluation also count the jobs that are done in class. At the end of the semester must submit a portfolio with

work that will be discussed in oral test.
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 O facto de ser umas aulas participativas, nas que o professor explica os conteúdos necessários para que os alunos
possam realizar as actividades que se lhes propõem vai a ajudar a que eles possam atingir os objetivos propostos
para este nível. As diferentes actividades que se realizam ajudam a que os alunos possam desenvolver as
competências comunicativas propostas: expressão oral, expressão escrita, compreensão oral e compreensão escrita.

 Para além das actividades do dia-a-dia, os alunos fazem outros trabalhos mais complexos que ajudam a mostrar e
aperfeiçoar as competências necessárias.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The fact that some classes be participatory, in which the teacher explains the content necessary for students to carry
out the activities that will offer them the help they can achieve the proposed objectives for this level. The different
activities that take place help students to develop communication skills proposals: oral expression, written expression,
oral comprehension and reading comprehension

 Besides the activities of everyday life, students do other more complex jobs that help to show and improve the
necessary skills.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 CONSELHO DA EUROPA, Quadro europeu comum de referência para as línguas-Aprendizagem, ensino, avaliação,
éd.portuguesa, Asa, 2001, 352p.

 Gramática de la Lengua Española. Emilio Alarcos Llorach. Real Academia Española, colección Nebrija y Bello, Espasa
Calpe, enero 2000.

 De una a cuatro lenguas. Del español al portugués, al italiano y al francés. Jack Schmidely (coord.), Manuel Alvar
Ezquerra y Carmen Hernández González.

 Diccionario de la Lengua Española. R.A.E. Espasa Calpe, 2001.
 Prácticas de gramática española para hablantes de portugués. Rafael Fernández Díaz. Arco Libros, 1999.

 Prácticas de fonética española para hablantes de portugués. Rafael Fernández Díaz. Arco Libros, 1999.
 Prácticas de léxico español para hablantes de portugués. Ángeles Sanz Juez. Arco Libros, 1999.

 Gente de la calle (DVD) Tomo 1 y 2 “Documentos de la vida cotidiana”. Difusión S.L., 2002.
 Socios y colegas (DVD) Tomo 1 y 2 “Documentos de la vida laboral”. Difusión S.L., 2002.

 
 

Mapa IX - Lingua Estrangeira II - Inglês / Foreign Language II - English

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Lingua Estrangeira II - Inglês / Foreign Language II - English

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Kenneth Julian Parr (37,5 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Carole Young (37,5 horas)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Carole Young (37,5 hours)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Produção: desenvolver a fluência oral e a correção em Inglês. Receção: desenvolver competências de leitura de
 forma a ler e compreender textos autênticos na área temática do curso.

 Compreender comunicação oral entre falantes ingleses, tanto em presença como à distância.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Production: To develop oral fluency and accuracy in the English Language.
 Reception: To develop reading skills to read and understand an authentic text related to the specialization of the

 course.
 To understand aural communication between English language speakers, both face to face and via audio

 recordings.



 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Extensão da língua ensinada em Inglês 1. Os tempos verbais básicos são continuamente revistos e introduzem-se
 3 novos tempos.

 Análise e correção dos erros do estudante é um trabalho chave.
 Vocabulário especializado relacionado com a área de formação e áreas lexicais mais gerais.

 Trabalho independente: realização de um portfolio com:
 1. Trabalhos relacionados com os temas do curso.

 2. Materiais autênticos do Reino Unido relacionados com a especialização do curso, usados como textos para
 trabalhar a CE.

 3. Trabalhos de composição livre sobre temas escolhidos durante as sessões de tutoria com o docente

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Extension of the language taught in English 1. The basic grammar tenses are continually recycled and 3 more verb
 tenses are introduced.

 Analysis and correction of student mistakes is a key area.
 Specialist vocabulary related to the course as well as more general lexical areas.

 Independent work: The production of a portfolio with:
 1.Worksheets related to the course content.

 2.Authentic materials from the UK related to the course specialization, used as reading comprehension texts.
 3.Free composition on themes chosen during tutorial sessions with the teacher.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Um dos objetivos manifestos da UC é desenvolver a fluência e a correção no uso oral da língua inglesa. A
 correção desenvolve-se através da apresentação e desenvolvimentso do conhecimento gramatical. Sem terem

 consciência dos correta formação dos tempos verbais básicos e das suas regras de uso é impossível os
 estudantes compreenderem os seus erros e evitá-los. A análise dos erros mais frequentes, nos trabalhos das

 aulas e testes, ajuda os estudantes a peceber a necessidade de autocorreção e reflexão sobre as suas produções
 orais e escritas. Este conhecimento e os materiais práticos usados nas aulas também aumentam a fluência.

 Outro objetivo consiste em desenvolver as competências de receção, ouvir e ler. Isto concretiza-se através de
 uma seleção de materiais tanto gramaticais como funcionais. O trabalho de alargamento vocabular potencia

 também a fluência recetiva e produtiva dos estudantes.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 One of the stated objetives of the UC is to develop oral fluency and accuracy in the English Language. Accuracy is
 addressed by the presentation and development of the students’ grammar knowledge, without being aware of the

 correct formation of the basic verb tenses and their rules of use it is impossible for students to understand their
 mistakes and errors. The analysis of typical student mistakes from course work and tests heightens students’

 awareness of the need for self-correction and reflection on their production. This knowledge and the practice
 materials used in the course also assist fluency. Another objetive is to develop the receptive skills of reading and

 listening, this is achieved through selection of materials which may be either grammar or functional based.
 Vocabulary extension work also enhances the productive and receptive fluency of the students.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia é essencialmente comunicativa, colocando a ênfase na necessidade de uma abordagem por
 tarefas. São consideradas as 4 competências, embora as competências orais (ouvir e falar) tenham prioridade,

 dada a necessidade de as desenvolver no estudante médio que nelas revela maiores dificuldades.
 O trabalho de grupo é de grande importância em turmas com grande diversidade de níveis de língua, permitindo

 aos estudantes trabalhar e progredir a ritmos diferentes.
 As sessões alternam entre trabalho centrado no professor, trabalho individual, de pares e de grupo. O Inglês é a

 língua da sala de aula e as trocas verbais devem realizar-se em Inglês.
 Realizam-se 2 testes escritos. Os estudantes devem fazer pelo menos um deles.

 A nota final é a média ponderada:
 Testes 60% Participação e contributos para as aulas e tutorias – os estudantes são avaliados pelos trabalhos feitos

durante
 as aulas e pela motivação e vontade de tentar e correr riscos - 20%

 Diário/portfolio – 20%.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology follows a communicative approach, emphasis is on the need to perform a language act. All 4
 language skills are included though the oral communication skills of speaking and listening are prioritised in

 reflection of the average student’s least competent skill. Group work is of methodological importance in classes
 that display a wide range of language levels, allowing the students to work and progress at different paces.Focus and

group dynamics change and alternate between teacher-centred, individual, dyad and group work.
 English is the language of the classroom and all verbal exchanges are encouraged to be performed in English

 only.
 There are 2 written tests (60%) Students must pass at least one of the tests.

 Class & Tutorial Contribution and Participation (20%). This mark also reflects student motivation in the effort put
 into contributing to the class.

 Diary / Portfolio Work (20%).



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A metodologia adotada estimula os estudantes a interagir em Inglês no ambiente de sala de aula, usando de
 imediato os conteúdos aprendidos na UC. Tal como se referiu, a metodologia requer e faculta a exposição ao
 Inglês, usando as quatro competências para uma competência linguística efetiva, daí resultando que os objetivos

 delineados sejam alcançados. Além disso os materiais usados e explorados nas aulas também apoiam os
 objetivos da Unidade.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methodology adopted encourages students to interact within the classroom environment in English,
 putting into immediate use the teaching content of the UC. As stated the methodology requires and provides

 exposure to English using all the four skills for linguistic competence therefore fulfilling the objetives stated.
 Furthermore, the materials used and exploited within the classes also support the unit objetives.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Auster, P.(2001) True Tales of American Life, Faber and Faber
 Frank (1983) Challenge To Think, Oxford, Rinvolucri /Berer

 Harmer, J. (2007) The Practice of English Language, Teaching Longman 4th Ed. Lowe, C. (2003) Authentic
 Participation: integrating task-based and language- focused methodologies

 McGough, R (1993) Defying Gravity, London, Penguin
 Richards, J. (1985) Longman Dictionary of Applied Linguistics, Harlow, London, Longman

 Swan, M. (2005) Legislation by Hypothesis: The case of task based instruction Applied Linguistics September(2005)
 Practical English Usage, Oxford.(1980)

 Thornbury, S (1999) Teach Grammar, Harlow, London, Longman Pearson. Uncovering Grammar : Framework for
 Task Based Learning .Harlow, London, Longman(2001)

 Teaching Unplugged, s.l., Delta Publishing(2009)
 Newspapers www.guardian.co.uk

 www.telegraph.co.uk
 www.independent.co.uk

 English Language Learning Web Sites
 www.Teachitworld.com

 www.onestopenglish.com
 www.macmillan.com

 

Mapa IX - Lingua Estrangeira II - Alemão / Foreign Language II - German

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Lingua Estrangeira II - Alemão / Foreign Language II - German

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Kenneth Julian Parr (0 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Uwe Hirche (75h)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Uwe Hirche (75h)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Produção:Para desenvolver a fluência oral da lingua alemã.
 Recepção: para desenvolver capacidades de escrita e leitura com base em textos alemães na área de especialização

do curso.
 Compreender a comunicação oral.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Production: To develop oral fluency and accuracy in the German Language.
 Reception: To develop reading skills to read and understand an authentic text related to the specialization of the

 course.
 To understand oral communication between German language speakers, both face to face and via audio

 recordings

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Continuação da língua lecionada em LE I -Alemão. Os tempos verbais básicos são continuamente treinados e são
 introduzidos 3 tempos verbais novos.

 Análise e correção das lacunas dos alunos em áreas específicas.
 



Vocabulário específico relacionado com o curso, bem como outros domínios lexicais gerais.
 Trabalho individual: Elaboração de um portfólio incluindo:

 Fichas de trabalho relacionadas com os conteúdos programáticos.
 Materiais autênticos relacionados com a especialização do curso, usados como textos de compreensão.

 Composições livres sobre temas abordados durante as aulas com o professor.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Extension of the language taught in German 1. The basic grammar tenses are continually recycled and 3 more verb
 tenses are introduced.

 Analysis and correction of student mistakes is a key area.
 Specialist vocabulary related to the course as well as more general lexical areas.

 Independent work: The production of a portfolio with:
 1. Worksheets related to the course content.

 2. Authentic materials from Germany related to the course specialization, used as reading comprehension texts.
 3. Free composition on themes chosen during tutorial sessions with the teacher.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Um dos objetivos da unidade curricular é desenvolver a fluência e correção oral em Alemão. A correção é pautada
 pelo desenvolvimento das competências dos alunos a nível gramatical. Sem a compreensão da correta formação

 das formas verbais e/ou outras básicas é impossível para o aluno a perceber os seus erros e lacunas. Estes
 conhecimentos, em conjunto com os materiais práticos usados nas aulas conferem igualmente fluência. Outro

 objetivo é o desenvolvimento das competências de compreensão escrita e oral, adquiridas através da seleção de
 materias que poderão ser autênticos ou fabricados. O aumento de vocabulário contribui igualmente para a

 fluência tanto ao nível da expressão como da compreensão.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 One of the stated objetives of the UC is to develop oral fluency and accuracy in the German Language. Accuracy is
 addressed by the presentation and development of the students’ grammar knowledge, without being aware of the

 correct formation of the basic verb tenses and their rules of use it is impossible for students to understand their
 mistakes and errors. The analysis of typical student mistakes from course work and tests heightens students’

 awareness of the need for self-correction and reflection on their production. This knowledge and the practice
 materials used in the course also assist fluency. Another objetive is to develop the receptive skills of reading and

 listening, this is achieved through selection of materials which may be either grammar or functional based.
 Vocabulary extension work also enhances the productive and receptive fluency of the students.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas estão estruturadas de forma a desenvolver a língua Alemã, enfatizando a necessidade de o aluno produzir um
discurso coerente.As quatro competências linguísticas estão incluídas apesar de ser dada prioridade à comunicação
oral (expressão e compreensão) tendo em conta as competências em que o aluno tem mais

 dificuldades.O trabalho de grupo é importante, em turmas em que as competências linguísticas estão divididas
 em vários níveis, permitindo aos alunos trabalhar e progredir a diferentes ritmos. A atenção e dinâmicas de grupo

 variam e alternam entre o trabalho do professor, individual, em pares ou em grupo. A língua falada nas aulas é a
 língua Alemã e é incentivado que todas as produções orais sejam em Alemão apenas.

 São realizados 2 testes escritos. Os alunos terão de ter aprovação ao teste final.
 Cotação testes – 60%

 Empenho e participação – Os alunos serão avaliados quanto à participação, ao empenho e dedicação na
 aprendizagem da língua Alemã – 20%

 Portfólio – 20 %

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology follows a communicative approach, emphasis is on the need to perform a language act. All 4
 language skills are included though the oral communication skills of speaking and listening are prioritised in

 reflection of the average student’s least competent skill. Group work is of methodological importance in classes
 that display a wide range of language levels, allowing the students to work and progress at different paces.

 Focus and group dynamics change and alternate between teacher-centred, individual, dyad and group work.
 German is the language of the classroom and all verbal exchanges are encouraged to be performed in German

 only.There are 2 written tests(60%) Students must pass at least one of the tests.
 Class & Tutorial Contribution and Participation(20%) Students are assessed on their willingness to take risks and

 experiment with German. This mark also reflects student motivation in the effort put into contributing to the class.
 Diary / Portfolio Work (20%)

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias adotadas incentivam os alunos a interagir em Alemão na sala de aula, pondo imediatamente em
 prática os conteúdos lecionados na unidade curricular. Como tal, esta metodologia requer e providencia a

 utilização da língua Alemã recorrendo às quatro competências linguísticas, cumprindo deste modo os objetivos.
 Além disso, os materiais analisados nas aulas contribuem para atingir os objetivos da unidade curricular.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 



The teaching methodology adopted encourages students to interact within the classroom environment in German,
 putting into immediate use the teaching content of the UC. As stated the methodology requires and provides

 exposure to German using all the four skills for linguistic competence therefore fulfilling the objetives stated.
 Furthermore, the materials used and exploited within the classes also support the unit objetives

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 FANDRYCH, C. & TALLOWITZ, U., Klipp und Klar, Stuttgart: Ernst Klett International, 2007.
 FANDRYCH, C. & TALLOWITZ, U., Sage und Schreibe, Stuttgart: Ernst Klett International, 2007.

 FUNK, H. & KOENIG, M., Eurolingua Deutsch 1: Textbuch, Arbeitsbuch, Vokabeltaschenbuch, Lernerhandbuch,
 Berlin: Cornelsen, 2006.

 HANTSCHEL, H.-J.; KLOTZ, V. & KRIEGER, P., Mit Erfolg zu Start Deutsch: Textbuch, Übungsbuch, Stuttgart: Ernst
 Klett Sprachen, 2008.

 GRIESBACH, H., Neue Deutsche Grammatik, Berlin/München: Langenscheidt, 1986.
 Gramática da língua alemã contemporânea, Deutsch 2000, Max Kuber Verlag, 1986.

 

Mapa IX - Lingua Estrangeira II - Francês / Foreign Language II - French

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Lingua Estrangeira II - Francês / Foreign Language II - French

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joëlle Odette Hermine Ghazarian (75h)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Não aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 No segundo semestre visa-se o nível B1.1 do CECRL, o que representa a superação de um limiar relativamente ao
 semestre anterior, em particular uma certa autonomia na realização de trabalhos e na resolução de problemas.

 Este semestre deve levar o aluno a adquirir alguma fluidez, um domínio da língua relativamente bom e em geral um
 controlo linguístico bastante bom. O aluno pode já interagir sem grandes dificuldades, alargando-se o número de

 assuntos que lhe são familiares. Pode seguir uma conversa e compreender um ponto de vista quando a linguagem
 é clara, suscetível de agir cada vez melhor em muitas situações da vida corrente

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The goal at the end of the second half of French students on tourism is level B1.1 of the CECRL, which represents
 a threshold for the previous six months, in particular a certain autonomy in the execution of works and in the

 problem solving. This semester the student must lead to a certain fluidity, a fairly good command of language and,
 generally, a fairly good control of language. The learner may already interact without too much difficulty. The

 number of subjects that are familiar widens. Students can follow a conversation and understand a point of view
 when the language is clear, and can increasingly cope in many situations of everyday life

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Conteúdos linguísticos
 Os conteúdos linguísticos são estudados em contexto, segundo as necessidades e sem uma ordem prévia de

 exposição.
 Gramática: imparfait, passe composé, futur de l’indicatif ; o feminino e o masculino, o singular e o plural ; a sintaxe

 de base. Aplicação de todos os tempos verbais úteis
 Do grupo nominal (determinativos e qualificativos),

 da comparação,
 da negação,

 da frase interrogativa e interrogativa indireta,
 da frase exclamativa,

 do lugar e do tempo.
 Prestar atenção a todos os problemas que possam surgir e solucioná-los.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The linguistic content are studied in context, as appropriate, and without a prior order of exposure. Grammar:
 imperfect, the tense and future tense, the masculine and feminine, singular and plural, the basic syntax.

 Implementation of all useful tenses: Nominal Group (and determining qualification) In comparison, Of negation,
 The indirect interrogative sentence interrogative, The exclamatory sentence, The place and time. Be alert to any
 problems that may arise and resolve them.

 



 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 A coerência dos conteúdos pragmáticos com os objetivos da UC é assegurada pela distribuição desses conteúdos
 nas múltiplas áreas do trabalho de língua francesa. A estruturação do programa numa perspetiva abrangente

 permite atingir as metas definidas para esta disciplina.A gramática estudada pretende suscitar uma
 elaboração mais diversa e fluida da língua.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The consistency of content with the pragmatic goals of this course is provided by their distribution in multiple
 areas of work of the French language. The structuring of the program in a comprehensive perspetive achieves the

 goals set for this course.The grammar study should allow a more diverse and fluid development of language.
 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A UC tem a duração de 125 horas, repartidas em 75 horas de contacto, 40 das quais de aulas práticas, 20 de aulas
 teórico-práticas e 15 de tutoria, correspondendo as 50 horas restantes a trabalho autónomo.

 Durante as 75 horas de aulas, a metodologia será eminentemente participativa, individual ou em grupo. As horas
 de trabalho autónomo serão aplicadas ao estudo e realização de atividades e trabalhos selecionados,

 individualmente ou em grupo, guiados e supervisionados pela professora durante as horas de tutoria.
 Todos os temas abordados serão acompanhados de textos, fotografías ou documentários.

 Avaliação
 Controlo contínuo – 60%: dois testes.40% :Trabalho contínuo: avaliação do trabalho pessoal e dos progresos

 obtidos, avaliação da participação no trabalho da aula.
 A presença regular nas aulas conta para a percentagem do trabalho contínuo.

 Exames
 prova escrita (60%) e uma prova oral (40%).

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The UC will last 125 hours, divided into 75 h of contact, including 40 h of course work, 20 theoretical-practical
 classes and 15 tutorials, the remaining 50 h corresponding to self-employment.

 During the 75 h, the methodology will be highly participatory: students, individually or in groups, work regularly,
 through oral and written exercises, to improving their knowledge in order to achieve the required level.

 The hours of self will be applied to the study and implementation of selected activities and work, individually and
 in groups, guided and supervised by the teacher during school hours tutoring

 All subjects worked will be accompanied by text, photos, films and other appropriate materials.
 Evaluation

 Continuous - 60%: two tests.40%: evaluation of personal work and progress, assessment of participation in class
 work

 The regular presence in the classroom is taken into consideration for the percentage of continuous work
 Exams

 written test (60%) and an oral test (40%).

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A coerência das metodologias com os objetivos da disciplina é assegurada pela distribuição desses objetivos nas
 múltiplas áreas do trabalho da língua francesa. A estruturação do programa numa perspetiva abrangente permite

 atingir as metas definidas para esta disciplina.
 Por exemplo: o método participativo, de caráter prático, com base em documentos diversos, bem como uma

 diferente disposição física dos alunos na sala de aula, com vista a uma maior interação e à promoção do diálogo,
 permitem que se atinjam com maior facilidade os objetivos desta unidade curricular.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The consistency of teaching methodologies with the learning outcomes of this course is guaranteed by its
 distribution in multiple areas of work of the French language. The structuring of the program in a comprehensive

 perspetive achieves the goals set for this course. For example, the practical and participatory approach, based on
 different documents, or another physical distribution of the students in the classroom, allow you to more easily

 achieve the objetives of this course.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Conselho da Europa, Quadro europeu comum de referência para as línguas. Aprendizagem, ensino, avaliação,
 edição portuguesa, Asa, 2001, 352 pp.

 Nouvelle grammaire française , ApplicationsMaurice Grevisse, André Goosse, 1994
 Le Petit Larousse, grand format, 2004

 Grammaire progressive du français (600 exercices, intermédiaire) - 2003
 Dicionário de Português-Francês, Domingo Azevedo, Livraria Bertrand, 1980

 Dicionário de Francês-Português, Domingo Azevedo, Livraria Bertrand, 1980
 Civilisation

 Les plus belles escapades insolites en France "
 édition Hachette, 2012

 Quid 2011, édition Robert Laffont
 Revues



Atlas du Monde diplomatique, 2012
 Géo, diversos Géo de 2011

 

Mapa IX - Comunicação Multimédia / Multimedia Communication

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Comunicação Multimédia / Multimedia Communication

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carlos Alberto da Conceição Afonso ( 0 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Luís Manuel Franco Mourato Ceia (60 horas)
 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Luís Manuel Franco Mourato Ceia (60 hours)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Construir “sites” para a Web, editar páginas e efetuar a sua publicação.
 Utilizar de forma integrada aplicações que permitam editar e construir produtos multimédia que possam ser integrados

nas páginas construídas;
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Building "sites" for the web, edit pages and make your publication.
 Use of integrated applications that enable build and edit multimedia products that can be embedded in pages built;

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Conceitos gerais sobre páginas Web;
 Etapas na construção de um WebSite: Planeamento, Desenvolvimento de Conteúdos, Desenho Gráfico, Programação,

Marketing e Promoção, Manutenção;
 Procedimentos na criação de um site;

 Procedimentos na criação e gravação de páginas;
 Edição e formatação de texto nas páginas;

 Formatação das páginas;
 Inserção de imagens nas páginas;

 Definição de hiperligações;
 Propriedades das frames e sua aplicação;

 Elaboração de páginas com frames;
 Edição de tabelas;

 Edição de conteúdos multimédia: Imagem; Som e Vídeo;
 Inserção de conteúdos multimédia nas páginas;

 Utilização de formulários;
 Abordagem à linguagem HTML (Hyper Text Markup Language);

 Formatação com CSS (Cascading Style Sheets);
 Procedimentos para melhorar o tempo de carregamento das páginas;

 Criação de espaços de alojamento;
 Procedimentos a realizar na publicação de páginas;

 Publicação de páginas através de FTP (File Transfer Protocol);
 Integração de conteúdos de outras aplicações.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 General concepts of Web pages;
 Steps to building a Website: Planning, Content Development, Graphic Design, Programming, Marketing and Promotion,

Maintenance;
 How to create a website;

 Procedures in the creation and recording of pages;
 Editing and formatting text pages;

 Formatting of the pages;
 Inserting images on the pages;

 Definition of hyperlinks;
 Properties of frames and its application;

 Drafting of pages with frames;
 Editing tables;

 Editing multimedia: Picture, Sound and Video;
 Insertion of multimedia content on the pages;

 Use of forms;
 Approach to language HTML (Hyper Text Markup Language);

 



Formatting with CSS (Cascading Style Sheets);
 How to improve the loading time of the pages;

 Creation of accommodation spaces;
 Procedures to carry on publishing pages;

 Publishing pages via FTP (File Transfer Protocol);
 Integration of content from other applications.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 O projeto individual a desenvolver pelos alunos consiste na implementação de website que será publicado na Internet.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The project to be developed by individual students is the implementation of that website will be published on the
Internet.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O projeto individual a desenvolver pelos alunos consiste na implementação de website que será publicado na Internet.
A atividade dentro da sala de aula será orientada através de guiões a partir dos quais os alunos realizarão atividades
significativas quer do ponto de vista da exploração da ferramenta de trabalho, quer do ponto de vista dos conteúdos e
da respetiva reestruturação.Desta forma, os alunos desenvolverão a capacidade de estruturação e implementação de
um problema/projeto utilizando a ferramenta em causa.A avaliação refletirá o carácter teórico prático da unidade
curricular. Desta forma, será tido em consideração o trabalho desenvolvido ao longo das diversas sessões de trabalho
no decorrer das horas de contacto.Será realizada uma prova de avaliação individual e presencial ou proposto aos
alunos o desenvolvimento de um projeto que será acompanhado nas sessões de tutoria e através dos meios de
interação disponibilizados pela plataforma Moodle.

  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 individual project to be undertaken by students is the implementation of that website will be published on the Internet.
 The activity inside the classroom will be guided through scripts from which students undertake significant activities

from the point of view of exploration work tool, both from the point of view of content and the respective
reestruturação.Desta way, students develop the ability to structure and implement a problem / project using the tool on
assessment causa.A reflect the theoretical practical course. This will take into consideration the work done during the
various workshops throughout the hours of contacto.Será performed an assessment test and individual classroom or
students proposed the development of a project that will be followed in tutoring sessions and through the means of
interaction provided by the Moodle platform.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Estão previstos momentos de apresentação de conceitos e de aspetos funcionais relacionados com a exploração da
ferramenta.

 Será ainda proposto aos alunos a realização de um trabalho que será acompanhado no decorrer das aulas de tutoria e
através dos meios de interação disponibilizados pela plataforma Moodle.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Moments are expected to present concepts and functional aspects related to the operation of the tool.
 Students will also be proposed to carry out work which will be accompanied during classes and tutoring through the

means of interaction provided by Moodle.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Ainsley, R. (1996). O Especialista Instantâneo em Internet. Lisboa: Gradiva.
 Badgett, T., (1994). Criando multimídia em seu PC. São Paulo: Makron Books.

 Cheshire, J., (2007). Special Edition Using Microsoft Expression Web: QUE
 Jansa, K., (1993). Multimídia for Windows. São Paulo: Makron Books.

 Leeds, C (2011). Microsoft Expression Web 4 Step by Step: Microsoft
 Ruvalcaba, Zak., (2007). Beginning Expression Web: WROX

 Silva, L. & Remoaldo, P. (1995). Introdução à Internet. Lisboa: Editorial Presença.
 Vaughan, T., (1994). Multimídia na Prática. São Paulo: Makron Books.

 Wise, C., (2007). Foundations of Microsoft Expression Web: The Basics and Beyond: Apress
 

 

Mapa IX - Psicosociologia da Comunicação/ Psicosociology of Communication

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Psicosociologia da Comunicação/ Psicosociology of Communication

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria José das Dores Martins (0h)



 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Lucília do Céu Martins Candeias (60 horas)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Lucília do Céu Martins Candeias (60 hours)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Adquirir conhecimentos e competências relacionadas com a comunicação interpessoal, formação e mudança de
atitudes, tipos de grupos e fenómenos de grupo. 

 Desenvolver competências relacionais e de comunicação interpessoal (tais como saber escutar; questionar,
entrevistar, trabalhar em equipa). Competências instrumentais: Adquirir conhecimentos sobre os processos de
comunicação humana, formação e mudança de atitudes; tipos de grupos e fenómenos de grupo; ser capaz de analisar,
sintetizar e comunicar oralmente e por escrito esses conhecimentos. Competências relacionais: Desenvolver e
aperfeiçoar competências de comunicação interpessoal; trabalho de equipa e cooperação. Competências sistémicas:
Analisar criticamente a influência dos processos psicossociológicos inerentes aos meios de comunicação social na
vida quotidiana e nas escolhas dos indivíduos. Analisar criticamente a natureza ética das escolhas inerentes à
publicação e disseminação da informação, publicidade e propaganda

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 To acquire knowledge and skills related to interpersonal communication, formation and changing attitudes, group
types and group phenomena. 

 To develop relational and communicational skills (as listening, questioning, interview, team work). 
 Competencies:

 Instrumental skills: Acquiring knowledge about human communication processes, attitude formation and change of
attitudes, types of groups and group phenomena, be able to analyse, synthesize, and communicate orally and in
writing all this knowledge.

 Relational Skills: Develop and enhance interpersonal communication skills, teamwork and cooperation.
 Systemic Competencies: To analyse the influence of socio-psychological processes of human communication in

media and in individual’ choices in everyday life. To analyze critically the ethic nature of choices related with
publication and dissemination of information, propaganda and publicity. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1.Introdução
 1.1. Modelos teóricos e metodologias em psicologia social 

 1.2. Objetivos e princípios gerais da comunicação humana
 1.3. Contextos da comunicação humana (intrapessoal, interpessoal, nos grupos nas organizações, de massas)

 2. A comunicação interpessoal
 2.1. Comunicação verbal e não-verbal 

 2.1.1. Tipos de comunicação não-verbal e relação entre comunicação verbal e não-verbal
 2.1.2. Competências de comunicação interpessoal (escutar, questionar confrontar, negociar)

 2.1.3. A entrevista e as competências de comunicação interpessoal
 3. Atitudes

 3.1. Noção de atitude
 3.2. O processo de formação e mudança de atitudes

 3.2.1. Abordagens funcionalistas
 3.2.2. Abordagens behavioristas e teorias da persuasão 

 3.2.3. Abordagens cognitivistas 
 4. Grupos

 4.1. Tipos de grupos
 4.2. Principais fenómenos de grupo (facilitação social; formação de normas; desvio; conformismo; pensamento de

grupo)
 4.3. Inovação e influência das minorias

 4.4. Comportamento coletivo
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1.Introduction
 1.1. Theoretical models and methodologies in social psychology

 1.2. Objectives and general principles of human communication
 1.3. Contexts of human communication (intrapersonal, interpersonal, in groups, in organizations, in mass media)

 2. Interpersonal communication
 2.1. Verbal and non-verbal communication 

 2.1.1. Types of nonverbal communication - relationship between verbal and non-verbal
 2.1.2. Interpersonal communication skills (listening, questioning, confront, negotiate).

 2.1.3. The interview and the competencies of interpersonal communication
 3. Attitudes

 3.1. Notion of attitude
 3.2. The process of forming and changing attitudes

 3.2.1. Functionalist approaches
 3.2.2. Behaviourist approaches and theories of persuasion

 3.2.3. Cognitive approaches



4. Groups
 4.1. Types of groups

 4.2. Main group phenomena (social facilitation, training standards,deviation, conformism, group thinking)
 4.3. Innovation and minority influence

 4.4. Collective behaviour
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 O conteúdo relativo à introdução permite verificar se os estudantes têm os pré-requisitos para alcançar os objetivos
definidos, nomeadamente pôr em comum conceitos, modelos teóricos e metodologias. Os restantes conteúdos
(comunicação interpessoal; formação e mudança de atitudes; tipos de grupo e fenómenos de grupo) estão
estreitamente interligados com os objetivos que se pretendem alcançar na medida em que os conceitos neles
trabalhados e o modo como são trabalhados são a forma mais indicada para se alcançarem os objetivos enunciados.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The content on the introduction allows checking whether students have the prerequisites for achieving defined
objectives, including pooling concepts, theoretical models and methodologies. The remaining content (interpersonal
communication, education and changing attitudes; types of group and group phenomena) are closely interlinked with
the goals we want to achieve, in the measure that the concepts at work and how they are worked are the most
indicated to achieve the objectives set forth.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Exposição teórica para transmissão de informação; Jogos de comunicação; Resolução de problemas e conflitos
interpessoais em grupo; Análise de documentos impressos ou em formato audiovisual, em grupo. 

 A avaliação final de cada aluno resulta: da nota de uma prova escrita (com ponderação igual a 2), de um trabalho de
grupo (com ponderação igual 1) e da participação nas aulas (com ponderação igual 1). É condição necessária para
aprovação na disciplina que: a nota da prova seja positiva; o trabalho de grupo seja apresentado na aula, em data a
calendarizar com cada grupo; e que os trabalhos das aulas sejam realizados na sua maioria. Na impossibilidade de
realizar as atividades previstas ou não obter nota mínima para aprovação neste regime de avaliação os alunos terão
ainda a possibilidade de realizar esta unidade curricular nas épocas previstas para exames. Os trabalhos de grupo são
orientados nas horas de orientação tutória.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lectures for information transmission; communication games, group problem solving and interpersonal conflicts
group resolution; group analysis of documents both printed and audio-visual.

  
The final assessment of each student follows: note of a written test (with weighting equal to 2), a work group (with
weighting equal to 1) and participation in classes (with weighting equal to 1). It is a necessary condition for approval in
that C.U.: the note of test being positive, the group work being presented in class, on a date to schedule with each
group, and that the works of the classes are mostly performed. Failing to carry out the activities planned or not get
minimum passing grade, on this assessment scheme, students will have the opportunity to pass this course unit in
times scheduled for exams. Work groups are oriented in the hours of tutorial orientation.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A exposição e transmissão de informação visam facilitar o alcance do primeiro objetivo, isto é, pôr em comum
conhecimentos e competências relacionadas com modelo teóricos e metodologias associadas aos temas da
comunicação interpessoal, formação e mudança de atitudes, fenómenos e tipos de grupo. 

 Os jogos de comunicação individuais ou em grupo; a resolução de problemas e conflitos interpessoais em grupo; a
análise de documentos impressos ou em formato audiovisual, em grupo, são estratégias metodológicas que
permitirão melhor alcançar o segundo objetivo, pois apenas se poderão desenvolver competências relacionais em
atividades de interação com os outros (trabalhos de grupo) que simulem problemas e situações que poderão vir a ser
enfrentadas em atividades profissionais ligadas à comunicação social e aos media e com as quais os futuros
profissionais deverão lidar ética e competentemente. 

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The exposure and transmission of information aims to facilitate the achievement of the first objective, e.g., to pool
knowledge and skills related to theoretical models and methodologies associated with the themes of interpersonal
communication, education and changing attitudes, phenomena and group types.

 The communication games, both individual or group; group resolution of problems and conflicts in interpersonal
areas; analysis of printed documents or audio-visual contents, as a group, are methodological strategies that will best
achieve the second goal, just because you can only develop relational skills activities in interaction with others (group
work) that simulate problems and situations that may be faced in professional activities related to social
communication and media and with which future professionals must deal ethically and competently.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Ajzen, I. (1991). Attitudes, personality and behavior. Bristol: Open University Press.
 Anzieu, D. & Martin, J. (1986). La dynamique des groupes restreints. Paris: P.U.F.

 Catalão, J. A.; Penin, A. T. (2010). Ferramentas de coaching. Lisboa: Eds Técnicas Lda, Lidel.
 Ferreira, J. M., Neves, J., & Caetano, A. (2001) Manual de psicossociologia das organizações. Lisboa: Mcgraw-hill

 



Leyens, J. (1979). Psicologia Social. Lisboa: Ed.
 Navarro, J. (2010). O Corpo não mente. Lisboa: Estrela polar. 

 Neves, J. G. & Garrido M. S. E. (2008). Manual de competências pessoais, interpessoais e instrumentais. Lisboa: Sílabo
 Vala, J. & Monteiro, M. B. (2002). (Eds.) Psicologia Social. Lisboa: F.C. Gulbenkian. 

 Watzlawick & Colaboradores (1988). A Pragmática da comunicação humana. S.Paulo: Cultrix.
 Weil, P. & Tompakow, R. (1982). O Corpo Fala. A Linguagem silenciosa da comunicação não-verbal. Petrópolis: Vozes.

 
 

Mapa IX - Ciência Política / Political Science

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Ciência Política / Political Science

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Fernando Manuel de Matos Oliveira (45h)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Não Aplicável

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not Applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Conhecer e compreender as estruturas, os processos e os factos políticos, particularmente relevantes na
configuração dos sistemas políticos das sociedades modernas.

 Saber problematizar e analisar criticamente os fenómenos mediáticos, enquanto fenómenos sociopolíticos, com base
em instrumentos teóricos da Ciência Política.

 Compreender os “ofícios” do jornalista e do profissional da Comunicação mobilizando competências de análise crítica
e fundamentada das realidades mediáticas e sociopolíticas do nosso tempo.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Knowing and understanding the structures, processes and political facts, particularly relevant in shaping the political
systems of modern societies.

 Learn problematize and critically analyze media phenomena, while sociopolitical phenomena, based on theoretical
tools of Political Science.

 Understanding the "offices" of the journalist and professional communication skills mobilizing and reasoned critical
analysis of media and socio-political realities of our time.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Objecto e conceitos da Ciência Política:O poder e a influência como objectos da Ciência Política;Estado, nação e
sistema político;Temas e problemas da Ciência Política

 Os sistemas políticos modernos: hegemonias e poliarquias: Autoridade, representação e legitimidade;Sistemas
democráticos e sistemas autoritários;Bases sociais do consenso e conflito políticos

 Estruturas fundamentais dos sistemas políticos:Os partidos políticos: origem sócio-histórica ;Estrutura e funções do
partido político moderno;Sistemas de partidos: bases sociais e tipologias;Sistemas de partidos e sistema político; O
sistema político português;Sistemas eleitorais e participação política;Significado e funções das eleições;Principais
modos de escrutínio;Modos de escrutínio e estruturação do campo político

 Os "media" e o(s) poder(es);Objectividade e independência: mitos fundadores?;Comunicação social e poder
político;Tribunais e comunicação social

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Purpose and concepts of Political Science:Power and influence as objects of Political Science;State, nation and
political system;Themes and issues of Political Science;Modern political systems: hegemonies and
polyarchies;Authority, representation and legitimacy;Systems democratic and authoritarian systems;Bases of social
consensus and political conflict

 Fundamental structures of political systems: Political Parties: Origin sociohistorical; Structure and functions of the
political party;Party systems: foundations and social typologies;Party systems and political system;Portuguese
political system

 Electoral systems and political participation:Meaning and functions of elections;Modes of scrutiny; Modes ballot and
structuring the political field

 "Media" and power (s):Objectivity and independence: the founding myths?;Media and political power;Courts and
Media

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

  
O conhecimento das estruturas, dos processos e dos factos políticos, particularmente relevantes na configuração dos
sistemas políticos das sociedades modernas, supõe uma abordagem preliminar do fenómeno do poder e da influência



políticas e de conceitos fundamentais, numa perspectiva de desconstrução de noções familiares e de senso comum.
Supõe, num segundo momento, uma abordagem criteriosa de objectos clássicos da ciência política, com pertinência
para a compreensão das realidades sócio-políticas contemporâneas (Unidades II, III e IV). 

 A capacidade para problematizar e analisar criticamente os fenómenos mediáticos, enquanto fenómenos
sociopolíticos e, neste contexto, compreender os “ofícios” do jornalista e do profissional da comunicação, supõe,
além da abordagem anterior, um enfoque nos temas da Unidade V.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The knowledge of structures, processes and political facts, particularly relevant in shaping the political systems of
modern societies, supposes a preliminary approach the phenomenon of power and influence policies and concepts,
with a view to deconstructing notions of family and sense common. Suppose, second, a careful approach to classical
objects of political science with relevance to understanding contemporary socio-political realities (Units II, III and IV).

 The ability to discuss and critically analyze media phenomena, while sociopolitical phenomena and, in this context,
understanding the "offices" of the journalist and communications professional, assumes, besides the previous
approach, a focus on themes of Unit V.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O dispositivo pedagógico visa favorecer diferentes modalidades de trabalho, nomeadamente:
 Intervenções expositivas, do docente, sobre os conteúdos do programa. Uma componente de sistematização de

informação que se justifica pela natureza da unidade curricular, bem como pela especificidade da situação de
formação inicial de 1º Ciclo.

 Em regime de acompanhamento tutorial, actividades de análise, reflexão e debate, centradas em aspectos específicos
dos conteúdos, com base em textos da literatura especializada. Neste sentido, o professor porá à disposição dos
alunos os recursos de informação necessários às actividades de leitura crítica, de reflexão e de produção.

 São produtos de avaliação:
 - Um teste individual; 

 - Uma actividade individual, de acompanhamento tutorial, que envolve modalidades de trabalho diversas como
produção de opinião jornalística ou de uma nota de leitura;

 - Uma actividade de grupo, de acompanhamento tutorial, que consiste num trabalho de pesquisa.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The pedagogic device aims to encourage different ways of working, including:
 Expository speeches, the teacher, on the contents of the program. A component of systematization of information that

is justified by the nature of the course, as well as the particular situation of initial 1st cycle.
 In monitoring scheme tutorial, business analysis, reflection and debate, focusing on specific aspects of content, based

on texts of literature. In this sense, the teacher will provide the students with the information resources needed for the
work of critical reading, reflection and production.

 Products are reviewed
 - An individual test;

 - An individual activity accompanying tutorial, which involves several types of work, such as production of journalistic
opinion or a note reading;

 - A group activity, monitoring tutorial consisting of a research work.
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As estratégias e modalidades de trabalho que consubstanciam o dispositivo metodológico afiguram-se-nos coerentes
com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular. O conhecimento, da parte do aluno, de referenciais teóricos
da ciência política e da sua pertinência na sua formação de base, supõe, da parte do docente, um papel de organizador
da informação, conciliando exposição e sistematização com análise da informação e orientação metodológica. Mas a
compreensão das problemáticas por parte dos alunos e, de um modo geral, a construção de conhecimento,
corresponde a um trabalho próprio que não dispensa os próprios recursos, em particular, a mobilização das suas
vivências e dos seus adquiridos na formação académica já realizada. As actividades individuais e em pequenos
grupos, os momentos de discussão e de debate em plenário são indispensáveis do ponto de vista de um percurso
pessoal (favorecido por situações de interacção), de construção de conhecimento, e de desenvolvimento de
competências.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The strategies and working arrangements that embody the methodological device seem to us consistent with the
learning objectives of the course. The knowledge on the part of the student, theoretical political science and its
relevance in their basic training, presupposes on the part of the teacher, a role of organizer of information, combining
exposure with analysis and systematization of information and methodological orientation. But the understanding of
the issues by the students and, in general, the construction of knowledge, corresponds to a work that itself does not
exempt his own resources, in particular, the mobilization of their experiences and their already acquired in academic
training conducted . The activities of individuals and small groups, the moments of discussion and debate in plenary
are essential from the point of view of a personal journey (favored by situations of interaction), knowledge building and
skills development.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 AGUIAR, Joaquim (1990). As funções dos partidos nas sociedades modernas. In: Análise social, Vol. XXV (107), pp.
287-331.



COSTA LOBO, Marina (1996). A evolução do sistema partidário português (1976 – 1991). In Análise Social, Vol. XXXI
(139), pp. 1085 – 1116. 

 COSTA PINTO, António (2004). Portugal Contemporâneo. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
 DAHL, Robert (1981). Análise Política Moderna. Editora Universidade Brasília.

 DUVERGER, Maurice (1976). Les Partis Politiques. Paris: A. Colin.
 SARTORI, G. (1980). Partidos e sistemas de partidos, Vol. I. Madrid: Alianza Universidade.

 WOODROW, Alain (1996). Informação, manipulação. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
 

 

Mapa IX - Discurso dos Media / Media Discourse

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Discurso dos Media / Media Discourse

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joaquim Luis Rodrigues Bonixe (0 h)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Adriana Mello Guimarães (30 horas)
 Sónia Judite Bravo Lamy (30 horas)
 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Adriana Mello Guimarães (30 hours)
 Sónia Judite Bravo Lamy (30 hours)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Contribuir para uma visão crítica sobre os media e a sua influência no espaço público.
 Despertar o interesse dos alunos por questões relacionadas com a construção de textos veiculados pelos media.

 Contextualizar o papel dos media na sociedade atual.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • Contribute to a critical view of the media and their influence on public space.
 • Raise students interest in issues related to the construction of texts conveyed by the media.

 • Contextualise the role of media in contemporary society.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Os media e a sociedade 
1.O conceito de media

 2.A formação do espaço público moderno
 3.O espaço público em Habermas 

 4.O contributo de Dominique Wolton para a compreensão da noção de espaço público.
 5.Os media e seus discursos específicos

 5.1.Introdução à Análise do Discurso 
 5.2.A história dos dispositivos e contributo para as técnicas discursivas

 5.3.A imprensa
 5.4.A rádio

 5.5.A televisão
 5.6.A Internet

 5.7.O futuro interativo
 MÓDULO 2 

 IOs media na era da globalização
 A globalização dos media

 A globalização dos conceitos sociais 
 A organização dos media e uniformização dos conteúdos 

 IIOs efeitos dos media
 1.Níveis e tipos de efeitos

 2.Efeitos intencionais 
 3.Efeitos a longo e a curto prazo

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The media and society
  

1. The concept of Average
 2. The formation of modern public space

 3. The public space in Habermas
 4. The contribution of Dominique Wolton for understanding the notion of public space.

  
5. The media and their specific discourses

 



5.1. Introduction to Discourse Analysis
 5.2. The history of contribution to the devices and discursive techniques:

 5.3. Press
 5.4. Radio
 5,5. Television

 5.6. Internet
 5.7. Future interactive

  
MODULE 2

  
The media in the era of globalization

 1. Gobalization of media
 2. Gobalization of social concepts

 3 Organization and standardization of media content
  

The effects of media
 1. Levels and types of effects

 2 Intentional effects 
 3 Effects of long and short term

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 O primeiro objetivo da disciplina é proporcionar visão crítica sobre os media e a sua influência no espaço público.
Para tanto, será realizada um enquadramento sobre a noção de media e de espaço público.

 O segundo objetivo (Despertar o interesse dos alunos por questões relacionadas com a construção de textos
veiculados pelos media ) está direcionado para a abordagem dos media e dos seus discursos específicos, onde os
alunos deverão Identificar as diferenças e/ou semelhanças existentes entre as mensagens mediáticas consoante os
meios de difusão utilizados: imprensa, rádio, televisão e internet. 

 O terceiro objetivo (contextualizar o papel dos media na sociedade atual) engloba as unidades: Os media na era da
globalização; e os efeitos dos media.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The first goal of the course is to provide critical insight about the media and their influence on public space. Therefore,
there will be a framework on the notion of media and public space.

 The second goal (Wake student interest in issues related to the construction of texts conveyed by the media) is
directed to approach the media and their specific discourses, where students must identify the differences and / or
similarities between the media messages depending on the means of dissemination used: press, radio, television and
internet.

 The third goal (contextualizing the role of media in contemporary society) comprises units: The media in the era of
globalization and the effects of media

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Pretende-se com esta disciplina proporcionar uma formação ativa, que contemple momentos de reflexão e de
desenvolvimento das capacidades de espírito crítico. A avaliação será composta pela realização de dois trabalhos
práticos e por uma frequência.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The intention of this course to provide training on, covering moments of reflection and developing the skills of critical
thinking. The evaluation will be made by the execution of two practical assignments and a written test.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Pretende-se evitar abordar os conceitos de forma abstrata. São colocados desafios ao alunos: nomeadamente
trabalhos práticos (individuais ou em grupo), debates e jogos pedagógicos, englobados no âmbito temático da
disciplina. Assim, toda a metodologia a ser aplicada, está pensada segundo os principais objetivos da Unidade
Curricular.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 It is intended to avoid addressing the concepts of abstract form. Challenges are posed to the students: including
practical work (individual or group), debates and educational games, theme encompassed within the discipline. Thus,
any methodology to be applied, is designed according to the main objectives of the Curricular Unit.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 BOURDIEU, Pierre, Sobre a Televisão, Celta Editora, 1997.
 CORREIA, João Carlos, Jornalismo e Espaço Público, Universidade da Beira Interior, Covilhã, 1998

 DAYAN, Daniel e KATZ, Elihu, A História em Directo – os acontecimentos mediáticos na televisão, Minerva, Coimbra,
1999.

 HABERMAS, Jürgen, A Mudança Estrutural da Esfera Pública, Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, 1984.
 MCLUHAN, Marshall, Understanding Media – The extensions of man, Routledge, 2004

 MCQUAIL, Denis, Teoria da comunicação de massas, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa,2003.
 



MESQUITA, Mário (org.), Comunicação Política – revista de Comunicação e Linguagem nºs 21-22, Edições Cosmos,
Dezembro de 1995.

 POPPER, Karl e CONDRY, John, Televisão: Um perigo para a Democracia, Gradiva, Lisboa, 1995.
 RIEFFEL, Rémy, Sociologia dos Media, Porto Editora, Porto, 2003.

 REBELO, José, O Discurso do Jornal, Editorial Notícias, 1ª ed. 2000.
 WOLF, Mauro, Teorias da Comunicação, Editorial Presença, 4ª ed., Lisboa, 1995.

  

 

Mapa IX - Introdução ao Direito / Introduction to Law

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Introdução ao Direito / Introduction to Law

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 João Emilio Alves ( 0 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Maria José Franco Lebreiro de Aguiar Freitas Martins (45 horas)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Maria José Franco Lebreiro de Aguiar Freitas Martins (45 hours)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Compreender conceitos básicos do ordenamento jurídico, identificando os vários problemas da juridicidade,
permitindo ao futuro técnico de serviço social, perspectivar face às realidades concretas que decorrerão das
exigências funcionais, a dinâmica do direito, e em simultâneo os limites da natureza normativa.

 Mobilizar os conhecimentos adquiridos para desenvolver a sua capacidade crítica e avaliar situações reais ligadas ao
exercício da profissão.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Understand basic concepts of the legal system, identifying the various problems of legalizes, allowing the future social
service technician, it envisages concrete realities that will face the functional requirements, the dynamics of the right,
and at the same time the limits of normative nature.

 Mobilize the knowledge gained to develop their critical capacity and assess real situations connected with the practice
of the profession.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Sociedade e Direito
 As diversas ordens sociais normativas e respectivas relações

 Os valores do direito
 Fontes de direito

 Sociedade politicamente organizada
 Fins e funções do Estado

 Sistema Jurídico
 As normas jurídicas

 A feitura da lei e a vigência das normas
 Constituição da República Portuguesa – Direitos, Liberdades e Garantias

 Os direitos de personalidade
 Aplicação da lei

 Relação jurídica
 Pessoas singulares e pessoas colectivas

 Os ramos do direito
 O estatuto do jornalista e demais legislação da comunicação social

 O direito à informação
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Society & law
 The various normative social orders and their relationships

 The values of the right
 Sources of law

 Politically organized society
 Purposes and functions of the State

 Legal System
 The legal standards

 The making of the law and the enforcement of the rules
 Constitution of the Portuguese Republic – rights, freedoms and guarantees

 Personality rights
 



Law enforcement
 Legal relationship
 Natural persons and legal persons

 The branches of law
 The status of the journalist and media legislation

 The right to information
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Ao técnico de jornalismo e comunicação, cabe cada vez um mais importante papel, considerando o dinamismo
histórico, imposto até pelo cada vez mais rápido acesso aos acontecimentos e transformações sociais, numa
sociedade em que estes são cada vez mais os detentores necessários do direito de transmitir factos e opiniões.

 As proposições normativas são meras soluções de direito suscitadas em determinadas circunstâncias sociais de um
certo tempo, já que o direito é uma ideia em realização.

 Só favorecendo, numa fase inicial do conteúdo programático, a aprendizagem dos conceitos, dos princípios
fundamentais do direito e dos problemas fundamentais, se pode exigir a envolvência activa, o sentido crítico exigido
aos estudantes em áreas específicas do direito, designadamente o direito à informação.

 Os conhecimentos gerais inicialmente adquiridos vão permitir desenvolver uma sensibilidade própria relativa aos
assuntos jurídicos essenciais no mundo do trabalho.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The journalism and communication technician, it is more and more important role, considering the historical
dynamism, tax up by ever-faster access to events and social transformations, in a society where these are increasingly
required holders of the right to transmit facts and opinions.

 The regulatory proposals are mere right solutions raised in certain social circumstances a certain amount of time,
since the right is an idea in realization.

 Only favoring, at an early stage of programmatic content, learning of the concepts, of the fundamental principles of law
and of the fundamental problems, it may require active surroundings, the critically required students in specific areas
of law, including the right to information.

 The General knowledge initially acquired will allow to develop a sensitivity to essential legal Affairs itself in the world
of work.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As metodologias a aplicar concretizam-se na leccionação dos conteúdos programáticos em exposições teóricas e
práticas; numa primeira fase essencialmente para a exposição teórica dos temas constantes do programa,
pretendendo-se não só fornecer conceitos básicos, princípios e regras gerais do Direito mas também sensibilizar para
a crescente complexidade do Direito.

 O recurso a casos baseados em simulações, permitem a consolidação das noções dadas e o estímulo participativo,
reflexivo e critico do aluno.

 Incentiva-se a discussão em grupos em análise de diplomas normativos e o debate de situações problemáticas.
 A avaliação resultará de uma avaliação contínua, distribuída pela participação nas aulas, realização de trabalhos

individuais ou de grupo (30 %) e uma prova escrita individual (70 %), ou exame final (100 %). Em todas será levado em
consideração a compreensão dos conceitos, mas também a estruturação do processo cognitivo e sentido crítico.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodologies to be applied takes on teaching syllabus in theoretical and practical exhibition; initially primarily for
theoretical exposure of the subjects listed in the program, not only provide basic concepts, general principles and
rules of law but also to raise awareness of the growing complexity of law.

 The use cases based on simulations, allow the consolidation of the notions given participatory, reflective and
stimulating and critic of the student.

 Encourages the discussion in groups on analysis of regulatory instruments and the discussion of problematic
situations.

 The assessment will result in a continuous assessment, distributed by participation in classes, individual or work
group (30%) and a written test (70%), or final exam (100%). In all will be taken into consideration the understanding of
concepts, but also the structure of the cognitive process and critical sense.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias utilizadas têm como objectivo, numa primeira fase aquisição de conhecimentos munindo os
estudantes de saberes que lhe permitam a percepção do fenómeno jurídico e numa segunda fase, a aplicação dos
saberes através da reflexão, sentido crítico e soluções para os casos em análise de pertinência para a vida
profissional.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The methodologies used aim to, initially acquiring knowledge giving students knowledge enabling the perception of
legal phenomenon and in a second stage, the application of knowledge through reflection, critical sense and solutions
to the cases under consideration of relevance to professional life.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 



Ascensão, José de Oliveira, O Direito, Introdução e teoria geral, 11.º ed., Coimbra, 2001
 Beleza, Maria dos Prazeres Pizarro, Publicação identificação e formulário: breve comentário á lei n.º 74/98, de 11 de

Novembro, “Legislação. Cadernos de ciência de legislação” (22) Abri-jun 1998, pp 57-63
 Machado, João Baptista, Introdução ao Direito e ao discurso legitimador, 13.ª reimpressão, Almedina 2002

 Marques, José Dias, Introdução ao estudo do Direito, 2.º ed. Editor Pedro Ferreira, Lisboa 1994
 Mendes, João Castro, Introdução ao estudo do Direito, editor Pedro Ferreira, Lisboa 1994

 Pinto, Carlos Alberto da Mota (e outros), Teoria Geral do Direito Civil, 4.ª Edição, Coimbra Editora, 2005
 Sousa, Marcelo Rebelo de, GALVÃO, Sofia, Introdução ao Estudo do Direito, 5.ª Edição, Lex, Lisboa 2000

 Sousa, Marcelo Rebelo de, A decisão de legislar, “Legislação. Cadernos de ciência de legislação” Abr – jun 1991, pp 15
- 38

 
 

Mapa IX - História dos Media / Media History

6.2.1.1. Unidade curricular:
 História dos Media / Media History

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 João Paulo da Silva Pinto Salvado(60 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Não aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 1. Conhecer a história da comunicação e dos media na longa duração.
 2. Compreender a emergência e a difusão dos media em articulação com os respetivos contextos socioculturais.

 3. Refletir criticamente sobre o papel desempenhado pelos meios de comunicação social na transmissão do saber, na
intensificação das trocas culturais, na disseminação da produção intelectual e na transmissão de novos ideários
sociais.

 4. Adquirir capacidade para desenvolver investigação histórica adequada no domínio da História dos Media, através de
projetos com pesquisa de fontes.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 1. Acquire an understanding of the historical development of mass communication media.
 2. Understand the emergence and spread of communication media within their socio-cultural contexts.

 3. Reflect critically on the role of media in the transmission of knowledge, intensification of cultural exchanges,
spreading of intellectual production and new social ideals.

 4. Acquire ability to conduct historical research in the history of media, through projects that involve the use of
primary sources.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. As formas de comunicação antes de Gutenberg. Do grafismo e da oralidade às primeiras formas de escrita.
Comunicação oral e comunicação escrita na Idade Média.

 2. A Revolução da Imprensa e as suas repercussões. A geografia da difusão do livro impresso. Os primórdios da
imprensa em Portugal. As novas práticas de leitura.

 3. Os media e a «esfera pública» na Europa do período moderno. O Iluminismo em França e na Europa. Iluminismo e
Revolução Francesa.

 4. O desenvolvimento tecnológico dos séculos XIX e XX: o mundo em mudança. A Revolução Industrial e as suas
repercussões. A emergência da imprensa periódica. O periodismo em Portugal. Os mass media e a «cultura de
massa».

 5. «Da Aldeia Global à Galáxia Internet»: os media eletrónicos na sociedade pós-industrial. A Internet e a «aldeia
global».

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Types of communication before Gutenberg. Verbal and non-verbal forms of communication and the earliest writing.
Oral communication and written communication in the Middle Ages.

 2. The Print Revolution and its repercussions. The geography of the spread of the printed book. The beginnings of the
press in Portugal. The history of reading.

 3. The media and the public sphere in Early Modern Europe. Enlightenment in France and Europe. Enlightenment and
the French Revolution.

 4. Technologies and Revolutions: a changing world. The Industrial Revolution and its repercussions. The rise of the
print media. The newspapers in Portugal. The media and the 'mass culture'.

 5. From the ‘global village’ to the Internet Galaxy: the electronic media in post-industrial society. The Internet and the
‘global village’.

 



 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Atendendo a que esta unidade curricular visa complementar a formação teórica dos alunos e dotá-los de saberes que
possam servir de suporte à sua futura atividade profissional, os pontos 1, 2, 3, 4 e 5 do programa visam concretizar os
objetivos 1 e 2. Trata-se, na verdade, de levar os alunos a compreender, na longa duração, a genealogia da história da
comunicação e dos media, bem como a relação destes com a sociedade, nas diferentes conjunturas históricas.

 Simultaneamente, a aquisição de conhecimentos em perspetiva histórica, prevista em todos os pontos do programa,
permitirá aos alunos refletir criticamente sobre o papel desempenhado pelos meios de comunicação social na
transmissão do saber, estando pois em coerência com o objetivo 3.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 Since this course is designed to complement the theoretical training of students and equip them with knowledge that
can support their future professional activity, the five main topics of the syllabus are consistent with the first and
second objectives. In fact the syllabus is designed so that by the end of the semester students will be able to
understand the historical development of mass communication media within their socio-cultural contexts.

 The syllabus is also consistent with the third objective, since the acquisition of knowledge in historical perspective will
allow students to reflect critically on the role of media in the transmission of knowledge.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas terão um carácter teórico-prático. Para além de exposições teóricas pelo professor, será promovida uma
reflexão conjunta dentro da sala de aula sobre alguns temas da História dos Media. Será feito uso sistemático de
suportes informáticos e meios audiovisuais.

 A avaliação contempla duas provas escritas: um teste, a realizar durante o período de aulas, e um trabalho prático, a
realizar por grupos de quatro alunos. O trabalho pressupõe a realização de uma pequena investigação histórica, com
recurso à exploração de fontes. A ponderação de cada um destes elementos na nota final é a seguinte: teste - 65%;
trabalho - 35 %.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lectures play an important role in this course, though not exclusively. Students will be asked to engage actively during
classes and encouraged to debate topics of the course or to analyze and comment texts or other teaching resources.
Thus, this teaching method aims to help achieve the third objectives of the course, namely, to lead students to reflect
critically on the subject of the course. The teaching methods also include extensive use of computer media and
audiovisual media.

 The structure of marks and the nature of assignments is the following: a) one written test (counts for 65% of the final
grade); 2) a research paper, where students will be expected to explore primary sources (counts for the remaining
35%).

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A metodologia expositiva visa transmitir os conhecimentos teóricos que enformam a unidade curricular, permitindo
aos alunos conhecer a história da comunicação e dos media, bem como compreender a emergência e a difusão dos
media em articulação com os respetivos contextos socioculturais. Esta metodologia visa, pois, concretizar os
objetivos 1, 2.

 A metodologia de trabalho que envolve a participação oral dos alunos em sala de aula por meio do comentário e
discussão de textos e de outros materiais didáticos visa concretizar os objetivos 1, 2, e 3 da unidade curricular. Para
além de assim estarem a contribuir ativamente na construção do seu processo de aprendizagem teórica, os alunos
serão levados a refletir criticamente o papel dos media na transmissão do saber, na intensificação das trocas culturais,
na disseminação da produção intelectual e na transmissão de novos ideários sociais, em coerência com o objetivo 3.

 Por último, a realização de um trabalho de investigação com base na exploração de fontes, para efeitos de avaliação,
permitir-lhes-á aprender metodologias e competências no domínio da investigação em História dos Media, em
coerência com o objetivo 4.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The lectures aim to convey the theoretical knowledge that shapes the course, thus enabling students to understand
the historical development of mass communication media within their socio-cultural contexts. This teaching method is
therefore designed to achieve the first and second objectives.

 As for the class discussions of topics or problems by exploring texts or other teaching resources, they are designed to
achieve objectives first, second and third objectives of the course. In fact, apart from helping students to examine and
to evaluate their knowledge about a subject matter, they also provide an atmosphere for students to reflect critically on
the role of media in the transmission of knowledge, intensification of cultural exchanges, spreading of intellectual
production and new social ideals. In particular, this teaching method is consistent with the third objective.

 Finally, the research paper on primary sources will allow students to develop ability to conduct historical research in
the history of media and is consistent with the fourth objective.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 BELO, André, As Gazetas e os Livros. A Gazeta de Lisboa e a vulgarização do impresso (1715-1760), Lisboa, Imprensa
de Ciências Sociais, 2001.

 BRIGGS, Asa e Peter Burke, Social History of the Media. From Gutenberg to the Internet, Cambridge, Polity Press, 3.ª
edição, 2010.

 CÁDIMA, Francisco Rui, História e Crítica da Comunicação, Lisboa, Edições Século XXI, 2.ª edição, 2003.



CASTELLS, Manuel, A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura, vol. I, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 2007.

 PIZARROSO QUINTERO, Alejandro, História da Imprensa, Lisboa, Planeta Editora, 1996.
 PIZARROSO QUINTERO, Alejandro, História da Propaganda Política. Notas para um estudo da propaganda política e

de guerra, Lisboa, Planeta Editora, 2.ª edição, 2011.
 TENGARRINHA, José, História da Imprensa Periódica Portuguesa, Coimbra, Minerva Editora, 2008.

 
 

Mapa IX - Teoria da Notícia / News Theory

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Teoria da Notícia / News Theory

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joaquim Luís Rodrigues Bonixe - 0 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Nuno Ricardo Fernandes - 37,5 horas
 Adriana Mello Guimarães - 37,5 horas

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Nuno Ricardo Fernandes - 37,5 hours
 Adriana Mello Guimarães - 37,5 hours

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 1 -Os alunos deverão identificar as principais teorias do jornalismo e responder: “Por que é que as notícias são como
são?”;

  
2- Reconhecer as principais linhas de investigação formuladas sobre as questõesda produção, do enquadramento
cultural dos jornalistas e do discurso;

  
3- Promover o contacto com a teoria de produção de notícias e dos seus efeitos.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 1- Students should identify the main theories of journalism and reply: "why is it that the news are as they are?;
 2- Recognize the main lines of inquiry made on the questõesda production, cultural framework of journalists and

discourse;
 3- Promote contact with the theory of news production and its effects.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I.1 – A cultura profissional dos jornalistas 
 I.2 - O acontecimento jornalístico

 I.3 – As Fontes de Informação
 I.4. – Os valores - notícia

 I.5. – As teorias do jornalismo: As perspectivas económica, social e culturológica.
 I.6. – As notícias enquanto construção social da realidade 

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 I. 1-the journalistic professional culture
 I. 2- the journalistic event

 I. 3- news sources
 I. 4.- news-values 
 I. 5.-the theories of journalism: The economic, social and culturologic perspectives.

 I. 6.- news as a social construction of reality
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 O primeiro objectivo procurará construir um quadro integrador que dê coerência e sentido às aprendizagens feitas no
âmbito de toda a Unidade Curricular.

  
O segundo objectivo deverá consolidar-se nos seguintes pontos: A cultura profissional dos jornalistas ; O
acontecimento jornalístico; As Fontes de Informação; Os valores – notícia.

  
O terceiro objectivo procura concretizar os seguintes pontos. As teorias do jornalismo: As perspectivas económica,
social e culturológica e as notícias enquanto construção social da realidade

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 



The first objective will seek to build a framework of integration that gives coherence and meaning to learning done in
the context of the entire course.

  
The second objective must be consolidated in the following points: the journalistic professional culture; The
journalistic event; news sources and news-values.

  
The third objective seeks to achieve the following points. Theories of journalism: economic prospects, social and
culturological and the news as a social construction of reality

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Iniciamos com uma metodologia indutiva que partirá dos conhecimentos e informações dos alunos e que passará pela
pesquisa em fontes diversas o que permitirá construir um quadro abrangente sobre a cultura profissional dos
jornalistas, sobre as fontes de informação e os valores notícia.

 Quanto aos conteúdos vamos evitar abordar os conceitos de forma abstracta: pelo contrário importa construir e
desenvolver estratégias que levem os alunos a descobrir que, pelo modo de operar dos media, as teorias implicam
necessariamente um trabalho de desconstrução cujas chaves o leitor/ouvinte/telespectador necessita conhecer.
Assim, vamos utilizar tanto o método expositivo (para o enquadramento teórico) como o activo para o
desenvolvimento de exercícios práticos.

 O processo de avaliação vai englobar um trabalho e uma frequência. De assinalar que no trabalho será valorizado os
progressos relativamente aos objectivos previamente estabelecidos com os alunos.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 We started with an inductive methodology that will depart from the students' knowledge and information and will pass
by several sources in the research that will build a comprehensive framework on the journalists ' professional culture,
about the sources of information and news.

 As to the content (the news while social construction of reality and the theories of journalism) Let's avoid addressing
the concepts of abstract form: on the contrary it should build and develop strategies that lead students to discover
that, by way of operating media theories imply necessarily a work of deconstruction whose keys the consumer need to
know. So, we will use both the expository method (for the theoretical framework) as the asset for the development of
practical exercises.

 The evaluation process will include a pratical work and a frequency. Point out that the work will be cherished the
progress with respect to the objectives previously established with the students.

  

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Ao recorrer a diversas metodologias propomos um exercício de reflexão que visa despertar no aluno uma prática de
racionalização própria ao método científico e desenvolver um percurso que integre os conteúdos programáticos
propostos.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 To make use of several methodologies we propose a brainstorming exercise aimed at awakening in students a practice
of streamlining itself to scientific method and develop a course incorporating the proposed syllabus.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 BOURDIEU, Pierre, (1997), Sobre a Televisão, Lisboa: Celta Editora.
 CORREIA, Fernando, (1997), Os Jornalistas e as Notícias, Lisboa: Caminho. 

 GANS, Herbert J. (1979). Deciding What’s News – A study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and
Time. New York: Vintage Book 

 KOVACH, Bill e ROSENSTIEL, Tom, (2004). Os Elementos do Jornalismo. Porto: Porto Editora.
 NEVEU, Érik, (2005). Sociologia do Jornalismo. Porto Editora: Porto.

 RODRIGUES, Adriano Duarte (1993). O Acontecimento. In, 27-33.
 SANTOS, Rogério, (1997), A Negociação entre Jornalistas e Fontes. Coimbra: Minerva.

 SCHUDSON, Michael, (1988), “Porque é que as notícias são o que são?”, Comunicação e Linguagens, nº8, pp. 17-27
 TRAQUINA, Nelson (1993), Jornalismo: Questões, Teorias e “estórias”. Lisboa: Vega..

 

Mapa IX - Deontologia do Jornalismo / Ethics of Journalism

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Deontologia do Jornalismo / Ethics of Journalism

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joaquim Luís Rodrigues Bonixe - 0 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Nuno Ricardo Fernandes (75 horas)



 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Nuno Ricardo Fernandes (75 hours)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Fornecer aos estudantes conhecimentos acerca do papel da deontologia e da sua aplicação no campo profissional,
além das regras e valores que regulam a profissão de jornalista. 

 Adquirir aptidões que possibilitem aos alunos examinar e refletir sobre situações profissionais das práticas
jornalísticas, aplicando, para tal, os vários instrumentos do foro deontológico existentes.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 To provide students with knowledge about the role of ethics and its application in the professional field, and the rules
and values that govern the profession of journalism.

 To acquire skills that allows students to examine and reflect about situations of professional journalistic practices,
applying for such, the various instruments of the existing ethics forum.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1 – Discussão de conceitos 
 1.1 – A ética, o direito e a deontologia. 

 1.2 - A hétero e a autorregulação 
  

2 – Breve análise da legislação para a Comunicação Social 
 2.1. – Constituição da República Portuguesa 

 2.2 – Lei de Imprensa 
 2.3 – Estatuto do Jornalista 

  
3. – A deontologia no jornalismo 

 3.1. - Normas dos códigos deontológicos. 
 3.2. – O primeiro código deontológico dos jornalistas portugueses 

 3.3. – O Código deontológico de 1993. 
  

4. – Os Meios para assegurar a responsabilidade social dos media 
 4.1. – O provedor do leitor 

 4.2. – As cartas ao diretor. As colunas de autocorreção. 
 4.3. – Os Livros de Estilo. 

  
5. – Questões deontológicas do jornalismo 

 5.1 As fontes de informação e o sigilo profissional 
 5.2 Os direitos de resposta e de retificação 

 5.3 A vida privada dos cidadãos e a sua noticiabilidade 
 O Interesse público e o interesse do Público 

 5.5. O Segredo de Justiça
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1 – Discussion of concepts
 1.1-ethics, the law and professional ethics.

 1.2-the straight and self-regulation
  

2-brief analysis of the legislation for the media
 2.1.-Constitution of the Portuguese Republic

 2.2- media law
 2.3 – status of Journalist

  
3.-the professional ethics in journalism

 3.1.-rules of professional ethics codes.
 3.2.-the first code of ethics of journalists Portuguese

 3.3.-the 1993 code of ethics
  

4.-The means to ensure the social responsibility of the media
 4.1.-the ombudsman

 4.2.-The letters to the Director. Auto- Correct columns.
 4.3.-Book of style.

  
5.- Ethical considerations of journalism

 5.1 Sources of information and professional secrecy
 5.2 The rights of reply and rectification

 5.3 The private life of citizens and their newsworthiness
 5.4 The public interest and the public interest

 5.5. The secrecy of Justice
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.



Na UC é proporcionado um conjunto de instrumentos teórico-práticos que possibilitam assimilar a prática da profissão
de jornalista na sua dimensão ética, aqui entendida num registo de responsabilidade social. São exemplos disso,
instrumentos de caracter legal e de auto-regulação dos jornalistas.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 At UC is provided a set of tools that enable theoretical and practical assimilate the practice of journalism in its ethical
dimension, understood here in a register of social responsibility, such as legal and self-regulation instruments.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Após informar aos alunos sobre os objetivos que devem ser atingidos, os conteúdos programáticos e as formas de
avaliação, as aulas decorrem com a participação ativa com o emprego de técnicas (demonstrativas, interrogativas,
expositivas) e a utilização de vários meios (suportes) pedagógicos. A operacionalização das técnicas envolve
trabalhos práticos (individuais).

 A avaliação decorre durante todo o período letivo com a realização de vários trabalhos de índole prática em sala de
aula, com a realização de um trabalho final e com uma frequência.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 After informing students about the objectives that must be reached, the syllabus and evaluation forms, classes are
held with the active participation with the employment of techniques (interrogative, demonstrative, exhibition) and the
use of various media teaching (holders). The operationalization of the techniques involves practical work (individually).

 The evaluation takes place throughout the semester with the completion of several papers of practical nature in
practical classroom, with the achievement of a final paper and with a frequency.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Durante o período letivo são colocados desafios de análise dos conteúdos informativos dos órgãos de comunicação
social portugueses, levantando questões ético-deontológicas para problematização e procura de soluções
enquadradas na deontologia do jornalismo.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 During the semester challenges are placed to analyze the information content of the Portuguese media, raising ethical
and professional conduct for questioning and seeking solutions bracketed in the ethics of journalism.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 AAVV (1986), Deontologia: Conclusões, Teses, Documentos, II Congresso dos Jornalistas Portugueses, Sindicato dos
Jornalistas Portugueses. 

 BERTRAND, Claude-Jean (2002) A Deontologia dos Media, Coimbra: Minerva. 
 CORREIA, Fernando (2003), Os Jornalistas e as Notícias, Caminho, 4ª Edição. 
 CORNU, Daniel (1999) Jornalismo e Verdade- para uma ética da informação. Lisboa: Piaget. 

 FIDALGO, Joaquim (2007). “Notas sobre “O lugar da ética e da auto-regulação na identidade profissional dos
jornalistas”. Comunicação e 

 Sociedade. Vol. 11- nº1. 
  

MESQUITA, Mário (1997), O Jornalismo em Análise, Coimbra: Minerva. 
  

PINA, Sara (2000), A deontologia dos jornalistas portugueses; 2ª ed., Coimbra: Minerva. 
  

SANTOS, Rogério, A negociação entre jornalistas e fontes, 1ª ed, Coimbra, Minerva 
  

SILVA, Augusto Santos (2007). “A hetero-regulação dos meios de comunicação social”. Comunicação e Sociedade.
Vol. 11- nº1. 

  
WEMANS, Jorge (1999) O Público em Público, Coimbra: Minerva.

 
 

Mapa IX - Discurso Jornalístico / Journalistic discourse

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Discurso Jornalístico / Journalistic discourse

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joaquim Luís Rodrigues Bonixe - 0 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Adriana de Mello Guimarães - 75 horas

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:



Adriana de Mello Guimarães - 75 hours

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 1- Demonstrar uma visão crítica sobre o papel do jornalista na sociedade;
 2- Reflectir sobre as problemáticas inerentes à produção e recepção de conteúdos mediáticos;

 3- Análise de textos veiculados pelos media noticiosos.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 1 - Demonstrate a critical view on the role of the journalist in society;
 2 - Reflecting on the problems inherent in the production and reception of media content;

 3 - Analysis of texts broadcast by news media.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1 - Enquadramento da actividade:
 a) A identidade jornalística;

 b) A evolução do jornalismo e do seu discurso.
  

2 - O discurso jornalístico
 a) Introdução à análise do discurso jornalístico

 b) Contributos teóricos importantes para uma análise do discurso
 c) Análise crítica do discurso jornalístico

  
3 - A narrativa jornalística

 a) Tendências contemporâneas
 b) O papel da Internet no discurso jornalístico

  
4 - Análise de casos práticos

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1 - Background to operations:
 a) The journalism identity;

 b) The evolution of journalism and speech.
  

2 - The journalistic discourse
 a) Introduction to the analysis of journalistic discourse

 b) important theoretical contributions to a discourse analysis
 c) Critical analysis of journalistic discourse

  
3 - The narrative journalism

 a) Contemporary Trends
 b) The role of the Internet in journalistic discourse

  
4 - Analysis of practical cases

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 O primeiro objectivo está relacionado com a primeira unidade que envolve o enquadramento da actividade do
jornalista;

 O segundo objectivo (reflectir sobre as problemáticas inerentes à produção e recepção de conteúdos mediáticos) está
orientado para o módulo que trata da vertente teórica que analisa o discurso jornalístico em si.

 O terceiro objectivo engloba as unidades “A narrativa jornalística” e culmina com a “Análise de casos práticos”.
 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The first objective is related to the first frame unit surrounding the activity of the reporter;
 The second objective (reflect on the problems inherent in the production and reception of media content) is oriented

module that deals with the theoretical model that analyzes the journalistic discourse itself.
 The third objective involves units "Narrative journalism" and culminates with the "Analysis of practical cases."

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Pretende-se com esta disciplina proporcionar uma formação activa, que contemple momentos de reflexão e de
desenvolvimento das capacidades de espírito crítico. Assim, após discutir com os alunos os objectivos que devem ser
atingidos, os conteúdos programáticos e as formas de avaliação, as aulas decorrem com a participação activa, e com
o emprego de técnicas (demonstrativas, interrogativas, expositivas e indutivas), e com a utilização de vários meios
(suportes) pedagógicos. A operacionalização das técnicas envolve trabalhos práticos (individuais ou em grupo),
debates e jogos pedagógicos englobados no âmbito temático da disciplina. A avaliação será composta pela realização
de um trabalho prático dirigido e por uma frequência.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The intention of this course to provide an active training, covering moments of reflection and developing the skills of
critical thinking. So, after discussing with students the objectives to be achieved, the syllabus and assessment



methods, classes take place with active participation, and the use of techniques (demonstrative, interrogative, and
expository inductive), and the use of various media teaching. The operationalization of the techniques involves
practical work (individual or group), educational games and debates pertaining to the thematic scope of the discipline.
The evaluation will be made by the completion of a practical work and a written test.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Pretende-se evitar abordar os conceitos de forma abstracta; antes pelo contrário, importa construir e desenvolver
estratégias metodológicas que levem os alunos a descobrir que, através do discurso jornalístico, podem realizar um
trabalho de desconstrução cujas chaves o leitor/ouvinte/ telespectador precisa de conhecer. Assim, toda a
metodologia a ser aplicada, está pensada segundo os principais objectivos da Unidade Curricular, especialmente na
análise de casos práticos.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 To make use of several methodologies we propose a brainstorming exercise aimed at awakening in students a practice
of streamlining itself to scientific method and develop a course incorporating the proposed syllabus.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Dijk, T. A. News as discourse. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1988
 ________ “Structures of news in the press” In: van Dijk, (Ed.) Discourse and Communication. Berlin: De Gruyter, 1985,

pp. 69-93.
 Correia, Fernando. Os jornalistas e as notícias. Lisboa: Editorail Caminho, 1997.

 Foucault, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996.
 Gadet, F. e Hak, T. Por uma análise automática do discurso. Uma introdução à obra de Michel Pêcheux. São Paulo:

Unicamp, 1997.
 Garcia, José Luís. Estudos sobre os jornalistas portugueses. Lisboa: ICS, 2009.

 Letria, Joaquim. A verdade confiscada. Lisboa: Editorial Notícias, 1998.
 Ponte, Cristina. Leituras das notícias – Contributos para uma análise do discurso jornalístico. Livros Horizonte, 2004.

 Portela, Artur. A galáxia de Bill Gates. Lisboa: Editorial Bizâncio, 1998.
 Rodrigues, Adriano. Estratégias da comunicação. Lisboa : Editorial Presença, 1990.

 Traquina. O que é jornalismo. Lisboa: Quimera editores, 2002.
 

 

Mapa IX - Oficina do Jornalismo / Journalism workshop

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Oficina do Jornalismo / Journalism workshop

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joaquim Luís Rodrigues Bonixe - 90 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Não aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Com esta disciplina pretende-se que os alunos fiquem habilitados a seleccionar, hierarquizar, confirmar e processar a
informação recolhida. Com a UC de Oficina de Jornalismo pretende-se que os formandos assimilem as bases práticas
essenciais para a sua integração numa redacção, tendo consciência do que são, por um lado, as necessidades actuais
de mercado, e por outro, os valores de responsabilidade social e da deontologia inerentes ao exercício da actividade
jornalística. Após a frequência desta disciplina, os formandos deverão ser capazes de produzir conteúdos para
publicações jornalísticas, desenvolver actividades relacionadas com a transmissão de conteúdos jornalísticos, e
conhecer os géneros jornalísticos mais comuns – notícia, reportagem, entrevista, perfil e comentário, bem como as
técnicas de titulação. Os alunos devem ainda desenvolver capacidade de exposição e defesa das suas ideias, assim
como adoptar uma atitude activa na produção de trabalhos.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course aims to have students become empowered to select, prioritize, confirm and process the collected
information. With the Journalism Workshop is intended that students assimilate the basic practices essential for their
integration in writing, being aware of what is, on the one hand, the current needs of the market, and secondly, the
values   of social responsibility and ethics inherent in the exercise of journalistic acticity. After attending this course,
students should be able to produce content for journalistic publications, developing activities related to the
transmission of journalistic content, and know the most common journalistic genres - news, reportage, interviews,
profiles and commentary, as well as titles. Students must also develop the ability to display and defend their ideas, as
well as take an active approach in producing jobs.



 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Introdução aos conceitos de notícia e actualidade 
 1.1. O significado, a actualidade, o interesse.

 1.2. A escolha dos acontecimentos. 
 1.3. A importância do contacto com as fontes e confirmação da verdade

 2. O rigor da escrita jornalística
 2.1. Clareza, precisão, economia e verdade

 2.2 A separação entre factos e opiniões 
 2.3 Os elementos que compõem a notícia – título, ante-título, sumário, lead e corpo da notícia

 3. Os géneros jornalísticos e as suas diferenças 
1.1. O perfil

 1.2. A entrevista
 1.3. A notícia

 1.4. A reportagem

 
6.2.1.5. Syllabus:

 One. Introduction to the concepts of news and current affairs
 1.1. The significance, actuality, interest.

 1.2. The selection of the events.
 1.3. The importance of contact with the sources, Accuracy.

 2nd. The rigor of journalistic writing
 2.1. Clarity, precision, economy and truth

 2.2 The separation between facts and opinions
 2.3 The elements that make the news - title, preliminary title, abstract, body and lead news

 3rd. The journalistic genres and their differences
 1.1. The profile

 1.2. The interview
 1.3. The news

 1.4. The report

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Considerando que Oficina de Jornalismo é uma Unidade Curricular Teórico-prática, procurou-se dar substância a essa
característica nos conteúdos programáticos com a introdução de temáticas que proporcionam aquelas abordagens.

 Deste modo, os conteúdos do programa valorizam a reflexão, a pesquisa bibliográfica e a análise de textos de
referência sobre a prática do jornalismo. Em simultâneo, procurou-se proporcionar aos alunos oportunidades de
construção de géneros jornalísticos. No âmbito da presente Unidade Curricular, os alunos são motivados a gerir,
produzir e dinamizar o jornal da escola no qual publicam os artigos realizados. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 Consedering that Journalism Workshop is a Theoretical-Practice Course, sought to give substance to this feature in
the syllabus with the introduction of thematic approaches that provide those.

 Thus, the contents of the program value reflection, research and analysis of bibliographic reference texts on the
practice of journalism. At the same time, sought to provide students with opportunities to build journalistic genres. As
part of this Course, students are motivated to manage, produce and streamline the school newspaper in which publish
articles made  .

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Esta é uma disciplina onde a prática tem de se sobrepor à exposição teórica. Pretende-se que após a transmissão dos
princípios e técnicas jornalísticas os alunos consigam traduzir esses conhecimentos através da produção de
trabalhos práticos. Assim a sala de aula passa a funcionar como uma redação onde os alunos devem assumir o papel
de profissionais. Os exercícios são por isso uma constante, paralelamente a um espaço aberto de debate sobre temas
da atualidade, propostas de acontecimentos noticiáveis. Os alunos devem compreender o conceito de notícia e serão
motivados a proceder à apresentação de propostas de temas de trabalho. A avaliação será dividida em duas fases:
trabalhos práticos sobre géneros jornalísticos (60%) e a realização de um trabalho teórico (40%) sobre o papel do
jornalismo na sociedade. Tratando-se de uma Unidade Curricular e de acordo com o regime de frequência adotado na
Escola Superior de Educação de Portalegre, os alunos deverão comparecer a 75% das sessões.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 This is a discipline where the practice has to overlap the theoretical exposition. It is intended that after transmission
journalistic principles and techniques the students are able to translate this knowledge by producing practical work.
Thus the classroom starts working as an essay where students must take the role of professionals. The exercises are
so constant, parallel to an open debate on topical issues, proposals for newsworthy events. Students should
understand the concept of news and will be motivated to proceed to tender themes of work. The assessment will be
divided into two phases: practical work on journalistic genres (60%) and the realization of a theoretical work (40%) on
the role of journalism in society. Being a Course and according to the frequency regime adopted in the School of
Education Portalegre, students must attend 75% of meetings.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.



A Unidade Curricular de Oficina do Jornalismo representa o primeiro contato dos alunos com a prática jornalística.
Neste contexto, o objetivo da UC passa por disponibilizar os principais conceitos do jornalismo. Em Oficina do
Jornalismo procurou-se adotar estratégias metodológicas que possibilitem esse contato dos alunos, seja ao nível
teórico como prático.

 Deste modo, a unidade curricular de Oficina do Jornalismo procura conciliar a pesquisa bibliográfica, a análise e a
compreensão das principais perspetivas teóricas de alguns dos autores de referência do jornalismo. Por outro lado, a
metodologia adotada privilegia o trabalho autónomo e criativo dos alunos na procura, seleção e redação de géneros
jornalísticos.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The Course of Journalism Workshop represents the first contact of students with journalistic practice. In this context,
the goal of the curricular unit is providing the key concepts of journalism. In Journalism Workshop sought to adopt
methodological strategies that enable students this contact, in both levels, theoretical and practical.

 Thus, the course of the Journalism Workshop seeks to reconcile the literature search, analysis and understanding of
the major theoretical perspectives of some of the major authors of journalism. Moreover, the methodology emphasizes
autonomous and creative work of the students in the search, selection and writing journalistic genres.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Bourdieu, P. (1997). Sobre a Televisão, Lisboa: Celta Editora.
 Correia, F. (1997) Os Jornalistas e as Notícias, Lisboa: Editorial Caminho.

 Diário de Notícias. Livro de Estilo. Edição Policopiada.
 Fontecuberta, M. (1999), A Notícia. Lisboa: Editorial Notícias.

 Imbert, G. y Beneyto, J.V. (1986) El Pais o la referência dominante, Barcelona: Editorial Mitre.
 Público (2005). Livro de Estilo, Público.

 Rebelo, J. (2000). O discurso do jornal, Lisboa, Editorial Notícias.
 Santos, R. (1997), A Negociação Entre Jornalistas e Fontes, Coimbra: Editora Minerva. 

 Traquina, N. (2004), A Tribo Jornalística – uma comunidade transnacional, Lisboa: Editorial Notícias.

 

Mapa IX - Oficina de Jornalismo Radiofónico / Radio journalism

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Oficina de Jornalismo Radiofónico / Radio journalism

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joaquim Luís Rodrigues Bonixe - 90 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Não aplicável

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 A unidade curricular de Jornalismo Radiofónico é composta pelas componentes prática e teórica. 
 A abordagem teórica far-se-á a partir de um enquadramento histórico, focalizando os diversos modelos de rádio

quanto à sua cobertura e tipologia e perspectivando os novos caminhos da rádio, em concreto a inserção deste
medium no contexto digital e multimediático. Por outro lado, dar-se-á especial relevância à especificidade da
linguagem radiofónica bem como à caracterização do sector no contexto português. 

 Da abordagem prática fará parte a realização de produtos jornalísticos para o meio rádio.
 Pretende-se que o aluno adquira conhecimentos em relação à especificidade da linguagem informativa na rádio e ao

discurso jornalístico que é difundido, de forma a desenvolver uma capacidade de reflexão crítica face ao meio de
comunicação social radiofónico. 

 Os alunos deverão, ainda, adquirir conhecimentos sobre a forma de construir géneros jornalísticos para rádio.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This curricular unit is composed of the practical and theoretical components.
 The theoretical approach will be from a historical context, focusing on the various radio models on its cover and

looking ahead typology and new ways of radio, specifically the inclusion of this medium in the digital and
multimediátic scenário. On the other hand, will give special importance to the specificity of radio language as well as
characterizing the sector in the Portuguese context.

 Practical approach will be part of the realization of journalistic products for the radio medium.
 It is intended that the students acquire knowledge regarding the specificity of informative language on radio and

journalistic discourse that is widespread in order to develop a capacity for critical reflection over the means of social
communication radio.

 Students will also gain knowledge on how to build journalistic genres for radio.



 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1– A rádio enquanto meio de comunicação 
 1.1– Elementos da linguagem radiofónica

 1.2.– As características do meio rádio 
 1.3.– A especificidade sonora do meio: imagens mentais e planos sonoros. 

 1.4.– A expressividade radiofónica no contexto multimediático 
 1.5.– A nova linguagem radiofónica. 

 1.6.– Novas Ferramentas para uma nova rádio.
 2 – O discurso jornalístico na rádio 

 2.1.– Características da informação radiofónica 
 2.2.– A actualidade e a profundidade na rádio 

 2.3.– Rotinas produtivas no contexto radiofónico 
 2.4.– A construção sonora da realidade. 

 3 – Os géneros informativos na rádio 
 3.1.– Conceito e problematização 

 3.2.– A notícia 
 3.3.- A reportagem 

 3.4.- A entrevista 
 3.5. -A opinião 

 4 – Espaços informativos na rádio 
 4.1. - A informação no contexto da programação radiofónica. 

 4.2. – Os noticiários 
 4.3. – Os programas de informação não diária 

 4.4.– Os noticiários temáticos. 
 5 – Realização de géneros jornalísticos na rádio

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1 - Radio as a medium
 1.1-Elements of radio language

 1.2. - The characteristics of the radio
 1.3. - The sound: mental images and sound plans.

 1.4. - The radio expression in the multimediatic context
 1.5. - The new language for radio.

 1.6. - New tools for a new radio.
 2 - The journalistic discourse on radio

 2.1. - Formats for radio journalism
 2.2. - Breaking news and context on radio

 2.3. - Routines of production in radio
 2.4. - The sound construction of reality.

 3 - The genera informative in radio
 3.1. - Concept and problematization
 3.2. - The News

 3.3. - The report
 3.4. - The interview

 3.5. - Opinion
 4 - Informativ spaces in radio

 4.1. - The information in the context of radio broadcasting.
 4.2. - Newscast

 4.3. - Not daily Information programs 
 4.4. - Thematic newscast

 5 - Production of journalistic genres on radio

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Considerando que Oficina de Jornalismo Radiofónico é uma Unidade Curricular teórico-prática, procurou-se dar
substância a essa característica nos conteúdos programáticos com a introdução de temáticas que proporcionam
aquelas abordagens.

 Deste modo, os conteúdos do programa valorizam a reflexão, a pesquisa bibliográfica e a análise de textos de
referência sobre o papel da rádio nas sociedades modernas bem como a sua transição para ambientes digitais. Em
simultâneo, procurou-se proporcionar aos alunos oportunidades de experienciarem o meio rádio, através da criação,
produção e conceção de peças radiofónicas que são colocadas online no espaço reservado à ESEP-rádio.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 Consedering that Radio journalism Course is a theoretical-practical, sought to give substance to this feature in the
syllabus with the introduction of thematic approaches in order to provide that.

 Thus, the contents of the program value reflection, research and analysis of bibliographic reference texts on the role of
radio in modern societies and their transition to digital environments. At the same time, sought to provide students
with opportunities to experience the radio medium, through the creation, conception and production of radio plays that
are placed online on the placeholder ESEP radio.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 



A metodologia adotada passa pela exposição oral das matérias na sala de aula, escuta e análise de noticiários e peças
radiofónicas, exercícios de leitura para rádio e apresentação de noticiários radiofónicos. Na componente prática da
disciplina, os alunos realizam géneros jornalísticos radiofónicos e constroem noticiários.

 A avaliação à disciplina será feita com base na realização de trabalhos práticos.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology involves the oral presentation of the material in the classroom, listening and analyzing news and
radio plays, reading assignments for presenting radio and radio newscasts. In the practical component of the course,
students perform journalistic genres and build radio newscasts.

 A review of discipline will be based on practical work.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Considerando que os objectivos da Unidade Curricular de Oficina de Jornalismo Radiofónico passam pela
compreensão do papel do meio rádio no contexto dos média no século XXI, as metodologias adoptadas procuram
fornecer aos estudantes um conjunto de instrumentos de carácter teórico e prático. 

 Deste modo, as estratégias metodológicas seguidas conciliam a pesquisa bibliográfica, a análise e compreensão de
autores de referência sobre o meio rádio com abordagens mais práticas. 

 Os alunos são motivados a projectar, conceber e emitir produtos radiofónicos de carácter noticioso, bem como a
elaborar reflexões e comentários críticos recorrendo a perspectivas teóricas sobre o meio rádio.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Whereas the objectives of the course in radio journalism pass by understanding the role for radio in the twenty-first
century, the adopted methodologies seek to provide students with a set of tools for theoretical and practical.

 Thus, the methodological strategies followed reconcile the literature search, analysis and understanding of major
authors on the middle radio with more practical approaches.

 Students are motivated to design, develop and deliver products of nature radio news, and to develop critical reflections
and comments using the theoretical perspectives of the radio medium.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 CASSIANO, Artur (2005). Time-Setting: Estudo de Caso sobre a TSF Rádio-Notícias, in CHANTLER, Paul e HARRIS, Sim
(1997). Local Radio Journalism, Oxford: Focal Press 

 CRISELL, Andrew (1994). Understanding Radio. London: Routledge. 
 FAUS BELAU, Angel, (1981). La Rádio – Introduccion a un médio desconocido. Madrid: Editorial Latina. 

 MERAYO PÉREZ, Arturo (2002). La Construción del Relato Informativo Radiofónico, in MARTINEZ-COSTA, Maria Pilar
(Coord.). Información Radiofónica. Barcelona: Ariel, pp, 59-96, 

 MEDISTCH, Eduardo (1999). A Rádio na Era da Informação, Coimbra: Minerva. 
 PRADO, Emili (1985). Estructura de la Información Radiofónica. Barcelona: Ed. Mitre. 

 SOENGAS, Xosé (2003). Informativos Radiofónicos. Madrid: Catedra

 

Mapa IX - Oficina de Ciberjornalismo / Cyberjournalism

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Oficina de Ciberjornalismo / Cyberjournalism

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joaquim Luís Rodrigues Bonixe - 45 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Lopo Guerreiro Pizarro Sampaio de Melo - 45 horas

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Lopo Guerreiro Pizarro Sampaio de Melo - 45 hours

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 A Unidade Curricular de Oficina de Ciberjornalismo tem por objectivo proceder ao enquadramento teórico e prático de
novas práticas jornalísticas decorrentes da emergência das novas tecnologias de informação, em particular a Internet.
Pretende-se fornecer aos alunos instrumentos de cariz teórico-prático em relação a questões como o ciberjornalismo,
o jornalismo assistido por computador ou o papel dos self media nas práticas jornalísticas. 

 Na sua vertente tecnológica pretende demonstrar diversas tecnologias web das quais pode depender a actividade
jornalística digital. Os alunos poderão experimentar a gestão de plataformas que suportam jornais digitais e criar
pequenas aplicações interactivas para a web. 

 Os alunos deverão ter adquirido competências ao nível da problematização e reflexão sobre os novos cenários da
prática jornalística decorrentes da emergência das novas tecnologias de informação bem como ao nível da criação de
géneros jornalísticos multmédia. 

 



 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The Course of Cyberjournalism aims to regulate theoretical and practical new journalistic practices arising from the
emergence of new information technologies, particularly the Internet. It is intended to provide students with theorical
and pratical instruments regarding to cyberjournalism, journalism computer assisted or the role of self-media in
journalistic practices.

 In its technological side intends to demonstrate various web technologies which may depend on the activity of digital
journalism. Students can experience management platforms that support digital newspapers and create small
interactive applications for the web.

 Students should have acquired skills in the questioning and reflection on the new scenarios of journalistic practice
arising from the emergence of new information technologies and the level of creating journalistic genres multmédia.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Módulo Jornalismo 
 1- A Internet enquanto novo meio 

 2- Os media tradicionais na Internet 
 3- A convergência multimédia e de meios 

 4- O Jornalismo na Web 
 5- Ciberjornalismo: Características, conceito e problematização 

 6- A Internet como fonte de informação 
 7- Novas questões deontológicas? 

 8- Construção de géneros jornalísticos no ciberjornalismo
 9- "O jornalismo do cidadão" 

 10 - Redes sociais e jornalismo 
 Módulo Tecnologia 

 1.Análise de jornais digitais – funcionalidades formatos de ficheiros e compressão para a web 
 2-Plataformas “CMS Content Management System” interfaces de gestão de servidores, e instalação de aplicações web

instalação de aplicações web personalização, configuração e introdução de conteúdos em plataformas CMS. 
 3- Pequenas aplicações interactivas para a web (Adobe Flash) interface de desenvolvimento, timeline, frames,

keyframes, library ferramentas de desenho.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Module Journalism
 1 - The Internet as a new medium

 2 - The traditional media in the Internet
 3 - The convergence of media and multimedia

 4 - The Journalism on the Web
 5 - Cyberjournalism: Features, concept and questioning

 6 - The Internet as an information source
 7 - New issues of ethics?

 8 - Construction of journalistic genres in cyberjournalism
 9 - "The citizen journalism"

 10 - Social networking and journalism
 Module Technology

 1- Digital newspaper - features file formats and compression for web
 2-Platforms "CMS Content Management System" server management interfaces, and installation of web applications to

web applications customized installation, configuration and introduction of content in CMS platforms.
 3 - Small interactive applications for the web (Adobe Flash) interface development, timeline, frames, keyframes, library

design tools.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Considerando que Oficina de Ciberjornalismo é uma Unidade Curricular Teórico-prática, procurou-se dar substância a
essa característica nos conteúdos programáticos com a introdução de temáticas que proporcionam aquelas
abordagens.

 Deste modo, os conteúdos do programa valorizam a reflexão, a pesquisa bibliográfica e a análise de textos de
referência sobre os novos desafios que se colocam ao jornalismo. Em simultâneo, procurou-se proporcionar aos
alunos oportunidades de construção de géneros jornalísticos adaptados aos novos contextos de produção
jornalística. No âmbito da presente Unidade Curricular, os alunos são motivados a gerir, produzir e dinamizar o jornal
da escola no qual publicam os artigos realizados.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 Consedering that Cyberjournalism is a Theoretical-practical current unit, we looked to give substance to this feature in
the syllabus with the introduction of thematic approaches that provide those.

 Thus, the contents of the program value reflection, research and analysis of bibliographic reference texts on new
challenges to journalism. At the same time, sought to provide students with opportunities to build journalistic genres
adapted to new contexts journalistic production. As part of this Course, students are motivated to manage, produce
and streamline the school newspaper in which publish articles made  .

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A disciplina possui uma relevante percentagem de aulas práticas, nas quais os alunos produzem géneros jornalísticos
(notícias, reportagens etc) com vista à actualização e manutenção do jornal online da escola. Será frequente a



consulta, análise e estudo de produtos jornalísticos presentes na Internet. 
 Na sua vertente tecnológica as aulas são leccionadas recorrendo a uma sala com computadores com ligação à

Internet, a partir dos quais são geridas as plataformas de gestão de conteúdos CMS (Content Management System) 
 Demonstrar-se-á o funcionamento das diversas aplicações. 

 Construir-se-ão pequenas aplicação interactivas para a Web
 A avaliação é resultado da média ponderada da realização de elementos de avaliação nos módulos de Jornalismo e

Tecnologias. 
 Relativamente ao Módulo de Jornalismo, os alunos deverão realizar peças jornalísticas. 

 Constituem elementos de avaliação no Módulo de Tecnologias: 
 Assiduidade e participação (avaliação contínua). 

 Trabalhos desenvolvidos nas aulas

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The course has a significant percentage of practical lessons, in which students produce journalistic genres (news,
reports etc) for updating and maintaining the school's online newspaper. Does frequent query, analysis and study of
journalistic products present on the World Wide Web

 In its technological aspect classes are taught using a room with computers with internet connection, from which
platforms are managed content management CMS (Content Management System)

 It will demonstrate the operation of various applications.
 Building will be small interactive application for the Web
 The evaluation will be the result of the weighted average performance of assessment elements in the modules of

Journalism and Technology.
 For the Journalism module, students should perform journalistic pieces.

 Constitute elements of assessment in Module Technology:
 Attendance and participation (continuous assessment).

 Work done in class

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Considerando que os objetivos da Unidade Curricular de Oficina de Ciberjornalismo passam pela abordagem dos
novos contextos de produção jornalística que decorrem da sua migração para as plataformas digitais, procurou-se a
adoção de metodologias que forneçam aos alunos instrumentos de caracter teórico que lhes permitam traçar um
quadro reflexivo sobre os novos desafios do jornalismo. Deste modo, as estratégias metodológicas seguidas
conciliam a pesquisa bibliográfica, a análise e compreensão de autores de referência.

 Em paralelo, e tratando-se de uma unidade curricular teórico-prática, as metodologias adotadas procuram incluir
formas que potenciem a produção jornalística para novas plataformas digitais. 

 Os alunos são motivados a projetar, conceber e emitir peças jornalísticas multimédia que para além na óbvia
avaliação, têm por finalidade dinamizar o jornal online da ESEP.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Whereas the objectives of the course of the Cyberjournalism pass approach of new contexts of journalistic production
resulting from the migration to digital platforms, we sought the adoption of methodologies that provide students with
tools that enable them to theoretical character draw a framework reflective of the new challenges of journalism. Thus,
the methodological strategies followed reconcile the literature search, analysis and understanding of major authors.

 In parallel, and in the case of a theoretical-practical course, the methodologies adopted include seeking ways that
enhance journalistic production to new digital platforms.

 Students are motivated to design, develop and deliver multimedia journalistic pieces that beyond the obvious
evaluation, are intended to boost the newspaper's online ESEP.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Módulo Jornalismo: 
 BASTOS, Hélder. (2000), Jornalismo Electrónico – Internet e Reconfiguração de Práticas nas redacções. Coimbra:

Minerva. 
 CANAVILHAS, João (2007). Webnoticia: propuesta de modelo periodístico para la WWW. Covilhã: Universidade da

Beira Interior. 
 CASTELLS, Manuel, (2004), A Galáxia Internet- Reflexões sobre Internet, Negócios e Socieda-de, Lisboa: Fundação

Calouste Gulbenkian 
 SALAVERRÍA, Ramón (2008). Periodismo Integrado – Convergencia de Medios y reorganiza-ción de redacciones.

Barcelona: Editorial Sol 90. 
 Módulo Tecnologia: 

 LOPUCK, Lisa, Web Design For Dummies, 2nd Edition, 2006 
 REINHARDT, Robert & DOWD Snow, Macromedia Flash MX 2004 Bible, 2003, Visual. 

 ROBBINS, Jennifer Niederst, Web Design in a Nutshell: A Desktop Quick Reference a Nutshell, 2006, O'Reilly 
 PATERSON, Douglas, Building Websites with PHP-Nuke, 2005, Packt Publishing, 

 GRAF, H. Building Websites with Joomla!, 2006 Packt Publishing

 

Mapa IX - Jornalismo Especializado/ specialized journalism

6.2.1.1. Unidade curricular:
 



Jornalismo Especializado/ specialized journalism

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joaquim Luís Rodrigues Bonixe - 0 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Sónia Judite Bravo Lamy - 75h

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Sónia Judite Bravo Lamy - 75h

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 1- Pretende-se contribuir para que os alunos adoptem uma visão do jornalismo mais plural e que adquiram uma maior
capacidade de reflexão sobre as várias áreas e conteúdos jornalísticos.

 2- Compreender as diferentes linguagens, temáticas, e dinâmicas de cada uma das áreas específicas do jornalismo.
 3- Aquisição de conceitos base de introdução relativos a instituições, problemáticas e fontes de informação de cada

área de especialização
 4- Desenvolvimento de capacidades de identificação de uma “estória”.

 5- Desenvolvimento de capacidades para criar uma notícia, trabalhando o seu enquadramento, através da recolha de
informação e escrita da notícia; através do desempenho de funções jornalísticas.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 1 - It is intended to help students adopt a more pluralistic vision of journalism and acquire a greater capacity for
reflection on the various areas and journalistic content.

 2 - Understand the different languages  , themes and dynamics of each of the specific areas of journalism.
 3 - Acquisition of concepts based on the introduction of institutions, issues and sources of information for each area

of specialization
 4 - Capacity building of identifying a "story".

 5 - Developing capabilities to create a story, working his environment through information gathering and writing the
news, through the performance of journalistic duties.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Jornalismo Político
 1.1. Enquadramento geral

 1.2. Especificidades do jornalismo político
 1.3. Géneros jornalísticos aplicáveis

 1.4. O texto no jornalismo político
 2. Jornalismo Económico

 2.1. Enquadramento geral
 2.2. Especificidades do jornalismo económico

 2.3. Géneros jornalísticos aplicáveis
 2.4. O texto no jornalismo económico
 3. Jornalismo Desportivo

 3.1. Enquadramento geral
 3.2. Especificidades do jornalismo desportivo

 3.3. Géneros jornalísticos aplicáveis
 4. Jornalismo Cultural

 4.1. Enquadramento geral
 4.2. Especificidades do jornalismo cultural

 4.3. Géneros jornalísticos aplicáveis
 5. Jornalismo de Ciência

 5.1. Enquadramento geral
 5.2. Especificidades do jornalismo de ciência

 5.3. A ciência nos media generalistas
 6. Outros géneros especializados

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Political journalism
 1.1. General framework

 1.2. Specifics of political journalism
 1.3. Aplicable Journalistic genres

 1.4. The text in political journalism
 2. Economic Journalism

 2.1. general Framework
 2.2. Specifics of economic journalism

 2.3. Journalistic genres applicable
 2.4. The text in economic journalism

 3rd. Sports journalism
 3.1. general Framework
 



3.2. Specifics of sports journalism
 3.3. Journalistic genres applicable
 4th. Cultural Journalism

 4.1. general Framework
 4.2. Specifics of cultural journalism

 4.3. Journalistic genres applicable
 5th. Science Journalism

 5.1. general Framework
 5.2. Specifics of science journalism

 5.3. Science in the media generalists
 6th. Other specialized genres

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 O primeiro objectivo (Contribuir para uma visão crítica sobre os media e a sociedade) procurará construir um quadro
integrador que dê coerência e sentido às aprendizagens feitas no âmbito de toda a Unidade Curricular;

 O segundo objectivo (problemáticas inerentes à produção e recepção de conteúdos mediáticos) engloba tanto os
conteúdos dos pontos 1 e 2 do programa 
O terceiro objectivo (provocar o interesse por questões relacionadas com a desconstrução de textos veiculados pelos
media) está directamente associado aos conteúdos abordados no segundo ponto;

 O quarto objectivo ( conhecer algumas teorias basilares para o entendimento da comunicação social na sociedade
contemporânea) engloba os conteúdos do primeiro ponto.

 O quinto objectivo (contextualizar o papel dos media na sociedade actual) será um momento de ligação entre os
conhecimentos e a experiência adquirida e a realidade viva e actual de um sector dinâmico e em constante mudança. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The first objective (to contribute to a critical view of the media and society) will seek to build an integrative framework
to give coherence and meaning to learning made   under any Course;

 The second objective (problems inherent in the production and reception of media content) encompasses both the
contents of paragraphs 1 and 2 of the program

 The third objective (cause interest in issues related to the deconstruction of texts conveyed by the media) is directly
linked to the content addressed in the second section;

 The fourth objective (knowing some basic theories for the understanding of the media in contemporary society)
includes the contents of the first point.

 The fifth objective (contextualizing the role of media in contemporary society) will be a moment of connection between
knowledge and experience and the reality of a living and current industry dynamic and constantly changing.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 No decorrer das sessões serão expostos e debatidos os temas ao ritmo que a relação ensino/aprendizagem mostrar
ser o mais adequado. Serão propostos temas de trabalho de pesquisa no âmbito das temáticas da disciplina.
Pretende-se que a exploração de alguns dos temas seja assegurado por jornalistas profissionais numa área de
especialização. 

 A avaliação compreende a realização de trabalhos práticos e de um teste de avaliação.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Throughout the sessions will be exposed and debated topics at the pace that the teaching / learning relationship prove
to be the most suitable. Topics will be proposed research work within the themes of the discipline. It is intended that
the operation of some of the topics to be ensured by professional journalists in an area of   specialization.

 The assessment comprises practical work and an assessment test.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias adoptadas na presente unidade curricular pretendem estimular a capacidade de pesquisa, análise e
reflexão sobre a especificidade das temáticas abordadas pelo jornalismo. Por outro lado, privilegia-se o contacto
directo dos alunos com profissionais ligados às temáticas noticiadas. Esse contacto é promovido quer através de
sessões em sala de aula nas quais os jornalistas são convidados a dirigir, quer na realização de visitas de estudo a
órgãos de comunicação especializados em determinadas temáticas.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The methodologies adopted in this course are intended to stimulate the ability of research, analysis and reflection on
the specificity of the subjects addressed by journalism. Moreover, the focus is direct contact of students with
professionals connected to the themes reported. This contact is promoted either through classroom sessions in which
journalists are invited to teach or in conducting study visits to media houses specialize in certain topics.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Allan, Stuart;Media, Risk and Science, Open University Press, 2002
 Anderson, David, e Benjaminson, Peter;Investigative Reporting, Indiana University Press, 1976

 Boyle, Raymond;Sports Journalism, Pine Forge Press, 2006
 Martins, Franklin, Jornalismo Político, Contexto, 2005

 Caldas, Suely, Jornalismo Econômico, Contexto, 2003
 



Bauer, Martin, e Bucchi, Massimiano (eds.);Journalism, Science and Society: Science Communication between News
and Public Relations, Routledge, 2007

 Serrano, Estrela, Jornalismo Político em Portugal -A cobertura de eleições na imprensa na televisão (1976-2001),
Colibri, 2006

 

Mapa IX - Comunicação Social Local e Regional /Local and Regional Media

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Comunicação Social Local e Regional /Local and Regional Media

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joaquim Luís Rodrigues Bonixe - 0 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Nuno Ricardo Fernandes (75 horas)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Nuno Ricardo Fernandes (75 hours)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Fornecer conhecimentos em relação à especificidade dos media locais e regionais, no que diz respeito à sua função
social, práticas discursivas e linguagem informativa.

 Enquadrar os media locais e regionais num contexto histórico e legislativo
 Problematizar os novos cenários da comunicação social local e regional, nomeadamente no âmbito da comunicação

multimédia 
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Provide expertise regarding the specificity of the local and regional media, in relation to its social function, discursive
and informative language.

 To put local and regional media into a legislative and historical context
 Discussing the new scenarios to local and regional media, particularly in the context of multimedia communication

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I – Quadros teóricos da comunicação social local 
 1.1. - Os media locais como alternativa discursiva 
 1.2. – Os media locais no contexto da globalização 
 1.3. – Os media locais e a Proximidade 

 1.4. – Os media locais e cidadania 
  

II – Contexto histórico dos media locais em Portugal 
 1.2.1. – A imprensa local em Portugal 

 1.2.2. – As rádios locais 
 1.2.3. – As televisões regionais 

  
III – O jornalismo Local 

 1.3.1. – Conceito e problematização 
 1.3.2. – A informação local como especialização jornalística 

  
IV – Modelos e tipos de informação local 

 1.4.1. – A informação local nos media locais 
 1.4.2. – A informação local nos media nacionais 

 1.4.3. – As “janelas” locais dos media nacionais 
 1.4.4. – Os media comunitários 

  
V – Os media locais no contexto multimediático 

 1.5.1. – Os media locais e a Internet: Potencialidades
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 I - Theoretical framework of local media
 1.1. - The local media as an alternative discourse

 1.2. - Local media in the context of globalization
 1.3. - Local media and Proximity

 1.4. - Local media and citizenship
 II - Historical context of local media in Portugal

 1.2.1. - The local media in Portugal
 1.2.2. - The local radio

 1.2.3. - The regional television
 



 
III - Local Journalism

 1.3.1. - Concept and problematization
 1.3.2. - Local information as journalistic specialization

 IV - Models and types of local information
 1.4.1. - Local information in local media

 1.4.2. - Local information on national media
 1.4.3. - The local "windows" of national media

 1.4.4. - The community media
 V - Local media in the multimediatic context

 1.5.1. - Local media and the Internet: Potentialities
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Pretende-se que os alunos adquiram competências ao nível da análise e problematização da prática jornalística no
contexto dos media locais portugueses, razão pela qual a unidade curricular fornece um conjunto de conteúdos
programáticos relacionados com a especificidade do local enquanto território jornalístico.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The aim is for students to acquire skills in the analysis and questioning of journalistic practice in the context of the
Portuguese local media, that is why the course provides a set of program content related to the local as a territory for
journalism.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Após informar aos alunos sobre os objetivos que devem ser atingidos, os conteúdos programáticos e as formas de
avaliação, as aulas decorrem com a participação ativa com o emprego de técnicas (demonstrativas, interrogativas,
expositivas) e a utilização de vários meios (suportes) pedagógicos. A operacionalização das técnicas envolve
trabalhos práticos (individuais).

 A avaliação é contínua ao longo do período letivo, com a realização de pequenos trabalhos ou através da
apresentação de problemas em contexto de aula, além da realização de um trabalho final sobre os órgãos de
comunicação social de âmbito local e regional e da realização de uma frequência.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 After informing students about the objectives to be achieved, the syllabus and assessment methods, classes take
place with the active participation with the use of techniques (demonstrative, interrogative, expository) and the use of
various media (supports) teaching. The operationalization of the techniques involves practical work (individually).

 The evaluation is continuous throughout the semester, by doing small papers or by presenting problems in classroom
context, in addition to the completion of a final paper on the local and regional media and the achievement of a test.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Durante o período letivo são colocados desafios de análise dos órgãos de comunicação social local e regional com o
objetivo de aferir das competências adquiridas e desenvolver a capacidade de análise e problematização sobre a
realidade dos órgãos de comunicação locais e regionais.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 During the semester are placed challenges of analyzing local and regional media in order to assess the skills acquired
and develop the capacity of analysis and questioning about the reality of the local and regional media.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 AAVV, (1997). O Processo Informativo na Comunicação Social Regional e Local, Lisboa: Alta Autoridade para a
Comunicação Social.

 BONIXE, Luís (2003). As rádios locais em Portugal: informação e função social. Uma análise dos noticiários das rádios
do distrito de Setúbal. UNL. 

 CÁDIMA, Francisco Rui, (2000) “Os media regionais face à TV local”, in Observatório, nº 2, Lisboa: Observatório da
Comunicação. 

 CAMPONEZ, Carlos (2002). Jornalismo de Proximidade, Coimbra: Minerva. 
 COELHO, Pedro (2006). A TV de Proximidade e os novos desafios do Espaço Público, Lisboa: Livros Horizonte. 

 CORREIA, João Carlos (1998), Jornalismo e Espaço Público, Covilhã: Universidade da Beira Interior. 
 Congresso de Rádio y Televisiones Locales, Públicas y Alternativas. pp. 289-295. 

 SANTOS, Sofia (2007). Imprensa Regional – Temas, Problemas e Estratégias da Informação Local. Lisboa: Livros
Horizonte.

 

Mapa IX - Teoria e Técnica da Publicidade / Advertising Theory and Practice

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Teoria e Técnica da Publicidade / Advertising Theory and Practice



 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Claudia Liz de Castro Pacheco Barradas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Catarina Alexandra Dias (75 horas)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Catarina Alexandra Dias (75 hours)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 - Compreender o papel da publicidade no âmbito mais alargado da comunicação.
 - Compreender o discurso publicitário à luz de algumas teorias da publicidade.

 - Identificar os códigos específicos da linguagem publicitária.
 - Identificar elementos e funções da publicidade.

 - Interpretar mensagens publicitárias.
 - Desenvolver a capacidade de análise e espírito crítico face aos métodos utilizados pelos media na tentativa de

influenciar comportamentos.
 - Perceber a publicidade como uma indústria cultural e o seu papel cada vez mais importante na sociedade moderna.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Understanding the role of advertising in the broader framework of communication.
 - Understand the advertising discourse in the light of some theories of advertising.
 - Identify the specific codes of advertising language.

 - Identify elements and functions of advertising.
 - Interpret advertisements.

 - Develop the ability to critically analyze and address the methods used by the media in an attempt to influence
behaviors.

 - Understand advertising as a cultural industry and its increasingly important role in modern society.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Contextos e abordagens teóricas sobre a publicidade
 A publicidade e o consumo

 A proposta cultural da publicidade:Uma indústria cultural;O carácter ritualizante;A publicidade como instituição
socializadora;O recurso ao banal e ao quotidiano;Uma linguagem de estereótipos

 O apelo publicitário:A sugestão pela diferença;O apelo à liberdade; Inovação e ruptura;O conceito de solidariedade;O
conceito de tempo

 A estratégia de sedução:As histórias e os personagen; A construção de cenários;A utilização das sensibilidades
dominantes;A manipulação dos afectos

 A linguagem publicitária:Principais características
 A mensagem publicitária:Retórica da eficácia;O slogan

 O processo de simbolização: Breve abordagem ao processo semiótico da publicidade;Os produtos comunicacionais e
simbólicos;A valorização semiótica

 O briefing criativo
 O copy-strategy e o anti copy

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 I - Contexts and theoretical approaches on advertising
 II - The advertising and consumption

 III - The proposed cultural advertising
 cultural industry

 The character ritualizante
 The advertising as socializing institution

 The use of the banal and the everyday
 A language of stereotypes

 IV-The appeal Advertiser
 The suggestion by the difference

 The call to freedom
 Innovation and rupture

 The concept of solidarity
 The concept of time

 The opportunity
 The appreciation of this

 V - The strategy of seduction
 The stories and characters

 The construction of scenarios
 The use of dominant sensitivities

 The manipulation of affections
 The use of figure-emitter

 Simplicity



Repetition
 The enigma

 VI - The language of advertising
 Key Features

 VII-The advertising message
 Rhetoric efficacy

 Slogan
 The process of symbolization

 Brief semiotic approach to the process of advertising
 The products communicative and symbolic

 Valuing semiotic
  

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 A importância desta cadeira no curso de Jornalismo e Comunicação prende-se essencialmente com a urgente
necessidade de reflectir sobre a publicidade na sua mais ampla definição.

 Cada vez mais, as sociedades modernas são compostas por indivíduos informados e por isso mais exigentes em
termos qualitativos das premissas publicitárias, daí que haja um esforço acrescido de centralização em torno do
consumidor: seus gostos e apetências, suas atitudes e comportamentos, suas necessidades, sobretudo seus
desejos...

 Por tudo isto faz sentido enquadrar aqui um espaço de debate, descobrindo novas formas de interpretação dos
códigos publicitários e medindo posturas e movimentos dos diferentes media que operam na actual conjuntura
empresarial.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The importance of this subject in the course of Journalism and Communication has to do essentially with the urgent
need to consider advertising in its broadest definition.

 Increasingly, modern societies are composed of individuals informed and therefore more demanding in terms of
qualitative assumptions advertising,because there is an increased effort around consumer's tastes and desires,
attitudes and behaviors, needs, especially their desires ...

 For all this makes sense to frame a discussion forum here, finding new ways to interpret the advertising codes and
measuring postures and movements of different media operating in the current business climate.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O contributo da metodologia implementada para a concretização dos objectivos iniciais, vai no sentido de focar e
sublinhar aspectos relevantes para as realidades próprias da publicidade moderna. Procura-se também fazer um apelo
permanente ao debate e à discussão das problemáticas em estudo. 

 Colocando ao dispor dos alunos algumas ferramentas de trabalho pretende-se acima de tudo fornecer pistas que
permitam a pesquisa e reflexão individual e/ou colectiva.

 A avaliação assume um carácter contínuo, tomando-se em consideração a intervenção dos alunos nos temas que vão
sendo expostos.

 Proceder-se-á à realização de um teste de avaliação sumativo no período correspondente ao final do semestre.
 A classificação total terá ainda em conta a realização e apresentação oral de um trabalho de pesquisa, realizado

individualmente, cujo conteúdo será posteriormente acordado com os alunos.
 Quanto ao valor a atribuir a cada um dos elementos de avaliação, será de 50% respectivamente.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The contribution of the methodology implemented to achieve the original objectives, in order to focus and highlight
aspects relevant to the particular realities of modern advertising. It also seeks to appeal the permanent debate and
discussion of the issues under study.

 Giving available to students some tools work is intended above all provide clues that enable research and individual or
team reflection.

 Evaluattion assumes a continuous nature, taking into account the involvement of students in the topics that are being
exposed.

 Proceed will be the completion of a summative test in the corresponding period at the end of the semester.
 The total score will also take into account the oral presentation of a research conducted individually, the contents of

which will be subsequently agreed with the students.
 As for the value to assign to each element of evaluation will be 50% respectively.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 São fornecidas as ferramentas e as pistas necessárias para que os alunos possam pesquisar e refletir sobre as
problemáticas em estudo. Nas aulas, apela-se ao debate e à discussão dos diversos assuntos, incluindo a análise de
anúncios publicitários, por exemplo.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Are provided the tools and the necessary clues for students to research and reflect on the issues under study. In class,
called for a debate and discussion of various topics, including the analysis of advertisements, for example.



 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Cidade, A., (2008). Redacção publicitária: o que faltava dizer, Edições 7dias6noites, V.N.Gaia.
  

Jhally, S., (1995). Os códigos da publicidade, Edições Asa, Porto. 
 
Joannis, H., (1998). O processo de criação publicitária – Estratégia, Concepção e Realização de Mensagens
Publicitárias, Edições Cetop, 2ª edição, Lisboa.

  
 
Rasquilha, L., (2009). Publicidade. Fundamentos, Estratégias, Processos Criativos, Planeamento de Meios e Outras
Técnicas de Comunicação.1ª Edição. Gestãoplus Edições, Lisboa.

  
Torres, E., (2006). Anúncios à lupa – ler publicidade, Editorial Bizâncio, Lisboa. 

 
 

Mapa IX - Publicidade nos Media / Media Advertising

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Publicidade nos Media / Media Advertising

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Claudia Liz de Castro Pacheco Barradas ( 75 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Nao aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Compreender o papel da publicidade no âmbito mais alargado da comunicação.
 Compreender a articulação existente entre a publicidade e a estratégia mais ampla do marketing.

 Analisar e descrever a atuação dos diferentes media no contexto publicitário.
 Conhecer a organização publicitária, suas técnicas e aplicabilidade.

 Saber lidar com os códigos específicos da linguagem publicitária.
 Identificar elementos e funções da publicidade.

 Interpretar mensagens publicitárias.
 Compreender os “trunfos” dos diferentes media

 Desenvolver a capacidade de análise e espírito crítico face aos métodos utilizados pelos media
 Redigir um texto publicitário e uma campanha publicitária

 Compreender a organização e o funcionamento das agências publicitárias.
 Perceber a publicidade como uma indústria e o papel cada vez mais importante da compra e venda de espaço

publicitário nos diferentes media.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Understanding the role of advertising in the broader framework of communication.
 Understand the relationship between advertising and broader marketing strategy.

 Analyze and describe the role of different media in the advertising context.
 Know the organization advertising, their techniques and their applicability.
 Dealing with the specific codes of advertising language.

 Identify elements and functions of advertising.
 Interpret advertisements.

 Understand the "strengths" of different media 
 Develop the ability to critically analyze .

 Compose a text advertising.
 Outlining an advertising campaign, highlighting strengths and vectors capable of development.

 Develop opportunities for discussion in order to find effective solutions when carrying out an advertising campaign.
 Understand the organization and operation of advertising agencies.

 Understand advertising as an industry and the increasingly important role of the buying and selling of advertising
space in different media.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Abordagem histórica e conceptual da publicidade:Terminologias específicas;Tipologia da publicidade;Leis da
publicidade

 Mecanismos de ação da publicidade nos media:O processo psico-publicitário; Publicidade na imprensa escrita, na
rádio e na televisão

 Redação publicitária/ conceção do anúncio e elaboração das mensagens:A linguagem/ o discurso
publicitário;Interpretação das mensagens publicitárias nos diferentes media;Análise e comparação de anúncios/



campanhas publicitárias
 Agências publicitárias:Breve contextualização histórica;Organização geral e funções;A estrutura da agência

 As estratégias publicitárias: Ferramentas e metodologias
 As principais fases da campanha publicitária

 O marketing e a publicidade
 A legislação do âmbito da publicidade:Breve análise ao código da publicidade 

 A publicidade e os novos media

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Historical and conceptual approach of advertising
 - Specific Terminologies

 - Type of advertising
 - Laws of Advertising
 II - Mechanisms of action of advertising in the media

 - The process psycho-Advertiser
 - Advertising in the print media, on radio and television

 III - Writing advertising / ad conception and elaboration of messages
 - The language / speech Advertiser

 - Interpretation of advertising messages in different media
 - Analysis and comparison of ads / campaigns

 IV - advertising agencies
 - A brief historical overview

 - General Organization and Functions
 - The structure of the agency

 V - The advertising strategies
 - Tools and methodologies

 -The main stages of the advertising campaign
 - Marketing and advertising

 VI - The scope of the legislation on advertising
 - Brief analysis of the code of advertising

 VII - The advertising and new media
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos da unidade curricular de publicidade nos media organizam-se a partir de uma conceção teórica do
campo científico em causa e partindo também da ilustração e observação de contextos reais. Procura-se assim refletir
sobre as experiências e possibilidades de intervenção e ação sobre estratégias de comunicação implementadas nos
vários meios. Por isso os últimos itens programáticos da disciplina se debruçam sobre as ferramentas práticas que
podem ser desenvolvidas pelos futuros profissionais desta área.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 Contents Course publicity in the media are organized from a theoretical conception of the scientific field concerned
and also departing illustration and observation of real contexts. It aims to reflect on the experiences and possibilities
for intervention and action on communication strategies implemented in various ways. So the last items programmatic
discipline pore over the practical tools that can be developed by future professionals.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O contributo da metodologia implementada para a concretização dos objetivos iniciais, vai no sentido de focar e
sublinhar aspetos relevantes para as realidades próprias da publicidade moderna. Procura-se também fazer um apelo
permanente ao debate e à discussão das problemáticas em estudo. 

 Colocando ao dispor dos alunos algumas ferramentas de trabalho pretende-se acima de tudo fornecer pistas que
permitam a pesquisa e reflexão individual e/ou coletiva.

 A avaliação assume um carácter contínuo, tomando-se em consideração a intervenção dos alunos nos temas que vão
sendo expostos.

 Proceder-se-á à realização de um teste de avaliação sumativo no período correspondente ao final do semestre.
 A classificação total terá ainda em conta a realização e apresentação oral de um trabalho de pesquisa, realizado

individualmente, cujo conteúdo será posteriormente acordado com os alunos.
 Quanto ao valor a atribuir a cada um dos elementos de avaliação, será de 50% respetivamente.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Contribution methodology implemented to achieve the initial objectives, vai in order to focus and emphasize aspects
relevant to the particular realities of modern advertising. It also seeks to appeal the permanent debate and discussion
of the issues under study.

 Putting available to students some tools work is intended above all provide clues that enable research and reflection
individually and / or collectively.

 The assessment assumes a continuous nature, taking into account the involvement of students in the topics that are
being exposed.

 Proceed will be the completion of a summative assessment test in the corresponding period at the end of the semester.
 The total score will also take into account the completion and oral presentation of a research conducted individually,

the contents of which will be subsequently agreed with the students.
 As for the value to assign to each of the elements of assessment will be 50%

 



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As estratégias e modalidades de trabalho que consubstanciam o dispositivo metodológico afiguram-se coerentes com
os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. O conhecimento, da parte do aluno, de referenciais teóricos na
área da comunicação e da sua pertinência na sua formação de base, supõe, da parte do docente, um papel de
organizador da informação, conciliando exposição e sistematização com análise da informação e orientação
metodológica. Mas a compreensão das problemáticas por parte dos alunos e, de um modo geral, a construção de
conhecimento, corresponde a um trabalho próprio que não dispensa os próprios recursos, em particular, a
mobilização das suas vivências e dos seus saberes adquiridos na formação académica já realizada. As atividades
individuais e em pequenos grupos, os momentos de discussão e de debate em plenário são indispensáveis do ponto
de vista de um percurso pessoal (favorecido por situações de interação), de construção de conhecimento, e de
desenvolvimento de competências

 A organização das sessões letivas entre sessões de exposição teórica e trabalho prático procura justamente a dupla
formação dos alunos nos campos da mobilização da teoria científica e da intervenção em contextos próximos da
publicidade. 

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Strategies and working arrangements that embody the methodological device appear to be consistent with the learning
objectives of the course. The knowledge on the part of the student of theoretical frameworks in the area of
communication and its relevance in their basic training, presuposes on the part of the teacher, a role of organizer of
information, combining exposure with analysis and systematization of information and methodological guidance . But
the understanding of the issues by the students and, in general, the construction of knowledge, corresponds to a work
that itself does not exclude his own resources, in particular, the mobilization of their experiences and their knowledge
acquired in academic training already performed. Individual activities and in small groups, the moments of discussion
and debate in plenary are essential from the point of view of a personal journey (favored by interaction situations),
knowledge building and skills development

 The organization of meetings between sessions of exposure llective theoretical and practical work aims precisely the
dual training of students in the fields of mobilization of scientific theory and intervention in contexts close to
advertising.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Cardoso, Gustavo; Espanha, Rita; Araújo, Vera, (Orgs.).(2009). Da Comunicação de Massa à Comunicação em Rede,
Porto Editora.

 Cidade, A.,(2008). Redacção publicitária: o que faltava dizer, Edições 7dias6noites,V.N.Gaia.
 Pereira,F. e Veríssimo, J. ( 2004). O estado da arte em Portugal, Edições Silabo, Lisboa.

 Rasquilha,L.(2009).Publicidade. Fundamentos, Estratégias, Processos Criativos, Planeamento de Meios e Outras
Técnicas de Comunicação.1ª Edição. Gestãoplus Edições. Lisboa.

 Rosales, M.(2002).Temos o que procura, Minerva, Coimbra.
 Scott, David M.(2008). As novas regras de Marketing e Relações Públicas, Ideias de Ler, Porto Editora,Porto.

 Torres, Eduardo Cintra, (2006). Anúncios à lupa – ler publicidade, Editorial Bizâncio, Lisboa.
 Vieites, Álvaro G. e Espiñeira.(2008) Marketing na Internet e nos meios digitais interactivos, Vida Económica, Porto.

 
 

Mapa IX - Teoria e Técnica das Relações Públicas / Public Relations Theory and Practice

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Teoria e Técnica das Relações Públicas / Public Relations Theory and Practice

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Claudia Liz de Castro Pacheco Barradas(0 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Hermelinda da Conceição Trindade Carlos(75h)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Hermelinda da Conceição Trindade Carlos(75h)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Desenvolver a capacidade de aplicação de ferramentas específicas, adequadas a situações diversas;
 Ser capaz de propor soluções inovadoras e originais na resolução de problemas comunicacionais;

 Desenvolver o espírito de equipa e o trabalho em grupo;
 Compreender a gestão das variáveis do marketing mix, identificando as necessidades ao nível da comunicação, mais

concretamente das Relações Públicas;
 Dominar a teoria das Relações Públicas. Desenvolver a sua criatividade, espírito crítico e saber resolver problemas,

propondo soluções adequadas à realidade das Relações Públicas no mundo empresarial, nas instituições, nas
associações, nos produtos e/ou nos serviços;

 



 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Develop the ability to apply specific tools, appropriate to different situations;
 Being able to propose innovative and original solutions in solving communication problems;

 Develop team spirit and teamwork;
 Understand the management of the marketing mix variables, identifying needs in communication, specifically Public

Relations;
 Mastering the theory of public relations. Develop your creativity, critical thinking and learn to solve problems and

propose appropriate solutions to the reality of public relations in business, institutions, associations, products and / or
services;

 Provide applied knowledge that will allow students to act in technically different organizational scenarios in which
develop their activities as PR professionals.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 A história da comunicação
 O que é a comunicação?

 A evolução dos meios de comunicação
 O processo de comunicação

 O mix da comunicação
 Etapas de uma estratégia de comunicação

 Tipos de Comunicação 
O que são as Relações Públicas?

 Como surgiram?
 As Relações Públicas e as estratégias de marketing nas organizações

 Relações Públicas vs Publicidade
 Objectivos das Relações Públicas 
 Funções do departamento de Relações Públicas

 Regulamentação das Relações Públicas
 Domínio das Relações Públicas

 Tácticas e técnicas para as R.P.
 Organização de eventos

 Press Release, Press Kit e Press Clipping
 P.R. online – as Relações Públicas nas redes sociais

 O profissional de Relações Públicas – qualidades e competências
 Como comunicar e atrair os Media/ Media relations

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 What is communication?
 The evolution of media

 The communication process
 The mix of communication

 Steps of the communication strategy
 communication Types

 What is Public Relations?
 How did?

 The PR and marketing strategies in Organizations
 PR vs. Advertising

 Objectives of Public Relations
 Functions of Public Relations

 Regulation of Public Relations
 Field of Public Relations

 Tactics and techniques for R.P.
 Event Organizers

 Press Release, Press Kit and Press Clipping
 Online PR - Public Relations in social networks

 The PR professional - qualities and skills
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 A importância desta cadeira no curso de Jornalismo e Comunicação prende-se essencialmente com a urgente
necessidade de reflectir sobre as rp na sua mais ampla definição.

 Cada vez mais, as sociedades modernas são compostas por indivíduos informados e por isso mais exigentes em
termos qualitativos das acçoes comunicativas.

 Por tudo isto faz sentido enquadrar aqui um espaço de debate, descobrindo novas formas de interpretação dos
códigos publicitários e medindo posturas e movimentos dos diferentes media que operam na actual conjuntura
empresarial.

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The importance of this subject in the course of Journalism and Communication has to do essentially with the urgent
need to consider RP in its broadest definition.

 Increasingly, modern societies are composed of individuals informed and therefore more demanding in terms of
qualitative communicative actions

 



 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia a seguir assentará na leccionação de aulas teóricas e teórico/práticas, ou seja sessões de
enquadramento teórico e debate; apresentação de exemplos demonstrativos e sua crítica; resolução de exercícios,
pressupondo a participação activa do aluno nas aulas.

 A avaliação resultará do empenho dedicado aos trabalhos desenvolvidos na sala de aula, à compreensão dos
conteúdos, à criatividade e aos resultados finais dos trabalhos e do teste escrito

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The following methodology will be based on the teaching of lessons and theoretical / practical or theoretical framework
sessions and debate, presentation and demonstrative examples of his criticism; solving exercises, assuming the
active participation of the student in class.

 The evaluation result of the efforts dedicated to the work developed in the classroom, understanding of content,
creativity and final results of the work and the written test

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 São fornecidas as ferramentas e as pistas necessárias para que os alunos possam pesquisar e refletir sobre as
problemáticas em estudo. Nas aulas, apela-se ao debate e à discussão dos diversos assuntos, incluindo a análise do
plano de rp, por exemplo.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Are provided the tools and the necessary clues for students to research and reflect on the issues under study. In class,
called for a debate and discussion of various topics, including the analysis of 

 the RP plan.
 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Black, Caroline, Guia Prático do Profissional de Relações Públicas, Publicações Europa-América, edição
nº152815/8783, 2006, ISBN:?

 Cabrero, José; Cabrero, Mário, O Livros de Ouro das Relações Públicas, Porto Editora, 1ª Edição, 2001, ISBN: 972-0-
06040-9

 Lampreia, J. Martins, Assessoria de Imprensa nas Relações Públicas, Publicações Europa América, 2ª Edição, 1999,
ISBN: (?)

 Lendrevie, J., Lindon, D., et all., Mercator XXI – Teoria e Prática do Marketing, Publicações Dom Quixote, 10ª Edição,
2004, ISBN: 972-610-369-X

 
 

Mapa IX - Relações com os Média / Media Interaction

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Relações com os Média / Media Interaction

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Claudia Liz de Castro Pacheco Barradas (0 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Márcia Rogério Marat Moreira Pisco Cardoso Grilo (75 horas)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Márcia Rogério Marat Moreira Pisco Cardoso Grilo (75 hours)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Relações com os Média pretende ser um espaço privilegiado de reflexão em torno da crescente importância, no
contexto organizacional actual, do estabelecimento de forma de relações duradouras e de confiança com os diversos
públicos estratégicos, e de forma particular com os media pelo papel privilegiado que estes detêm na sociedade pós-
moderna. Num plano teórico os alunos deverão entender o conceito e a tipologia de fonte de informação, compreender
o papel do jornalista, suas principais funções e suas atitudes face às relações estabelecidas com as mais diferentes
fontes,.As sessões letivas procuram organizar-se em torno de uma articulação constante entre os aspectos de
natureza mais teórica e as ferramentas de intervenção essenciais dos profissionais em assessoria de imprensa.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The unit aims to be a privileged space for reflection on the growing importance in the current organizational context,
so the establishment of lasting relationships and trust with the various publics, and specific with media, the privileged
position they hold in postmodern society. For this reason justifies a closer study of the relationships that might be
found with different media.

 Students should understand the concept and typology of sources of information, understanding the role of the
journalist, its main functions and their attitudes towards relationships with the different sources, be able to identify the



role expected by the media , understand the importance of service media relations, as well as their functions and
organization, see the figure of the press secretary, profile, behavior and attitudes, and learn and develop the main
technical / policy tools in the press office.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1.O papel das fontes de informação na relação com os Media
 Fontes de Informação: conceito e problematização.

 A fonte como um promotor
 Tipologia das Fontes 

 O acesso diferenciado aos media
 As fontes profissionais e a negociação entre jornalistas e fontes

 Rotinas dos jornalistas e fontes de informação
 2. Enquadramento da Assessoria de Imprensa
 Origens e desenvolvimento da Assessoria de Imprensa 

 O assessor de imprensa: perfil, missão e tarefas.
 Questões organizacionais das relações com os média

 3.Princípios práticos de assessoria de imprensa
 Principais noções e técnicas/instrumentos estratégicos em assessoria de imprensa

 -Mailing-list
 -Notas de Imprensa (Press Release)/Dossier de Imprensa (Press Kit)

 -Conferências de Imprensa/Encontros Informais
 -Follow-up

 -O clipping/avaliação de resultados
 - Media Trainning

 Assessoria de imprensa na era da Web 2.0
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1.The role of information sources in relation to the Media
 1.1 - Sources of Information: concept and questioning.

 1.2 - The power as a promoter
 1.3. - Types of Sources

 1.4. - The differential access to the media
 1.5. - The professional sources and negotiation between journalists and sources

 1.6. - Routines of journalists and sources of information
 2. Placement of the Press

 2.1 - Origins and development of the Press
 2.2 - The press officer: Profile, mission and tasks.

 2.3. - Organizational issues of media relations
 3.Princípios practical press office

 3.1. - Key concepts and techniques / tools in strategic press office
 Mailing-list-

 -Press Releases (press release) / Press Kit (Press Kit)
 -Press Conferences / Meetings Informal

 -Follow-up
 -The clipping / evaluation of results

 - Media Trainning
 3.2. - Press the era of Web 2.0

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos da unidade curricular de Relações com os Média são organizados a partir de uma conceção teórico-
prática. Neste sentido, partindo de um enquadramento teórico-científico do relacionamento entre fontes de informação
e jornalistas, e do funcionamento do campo jornalístico, procurar-se-à ilustrar, através de casos reais, a actividade,
perfil e competências do assessor de imprensa, e refletir sobre experiências e possibilidades de intervenção no que
respeita ao desenvolvimento de acções de relações com os média bem sucedidas. Por isso, os dois últimos capítulos
programáticos da disciplina se centram no enquadramento da assesoria de imprensa e na figura do assessor, bem
como nos instrumentos práticos que podem ser desenvolvidos pelos futuros profissionais desta área. Daí a
importância de se apostar no em conteúdos de cariz teórico- científico e também natureza prática.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The organization of the sessions llective focuses on a theoretical sessions and other practical work, just trying to
contribute to the dual training of students in the fields of mobilization of scientific theory and intervention in concrete
contexts. It is intended that students: a) acquire knowledge about the major theoretical framework of relations between
sources of information and media (which would seek to develop in times of lecturing, discussion and presentation of
key concepts in scientific systematization) b) build models and frameworks of analysis of real (that seek to develop
skills from practical moments of confrontation with documentation and specific cases; c) acquire skills in relation to
conceção, development and implementation of strategies for media relations (these skills worked especially in times of
doing work of practical application group).

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia a desenvolver centrar-se-á na exposição dos conteúdos programáticos, apoiada na leitura e análise de
textos e artigos referenciados na bibliografia. Procurar-se-á também fazer um apelo permanente ao debate e à



discussão das problemáticas em estudo, colocando ao dispor dos alunos algumas ferramentas de trabalho, sobretudo
no que respeita a análise e discussão de casos práticos. Pretende-se acima de tudo fornecer pistas que permitam a
pesquisa e reflexão individual e/ou colectiva. 

 O sistema de avaliação basear-se-á nos seguintes elementos: realização de um trabalho, em grupo, em que os alunos
deverão desenvolver um estudo teórico de natureza reflexiva/problematizante, sobre um dos temas trabalhados );
realização de um teste de avaliação no período correspondente ao final do semestre. Tendo em conta que a avaliação
assume um carácter contínuo, será ainda tomada em consideração a intervenção dos alunos nos temas que vão sendo
expostos ao longo das sessões.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Methodology developed will focus on the exposure of the syllabus, based on reading and analyzing texts and articles
referenced in the bibliography. Search will also make an appeal ongoing debate and discussion of the issues under
study, placing at the disposal of students some tools, especially as regards the analysis and discussion of case
studies. It is intended above all provide clues that enable research and individual reflection and / or legal.

 The evaluation system will be based on the following: completion of a work group, in which students will develop a
theoretical study of reflective nature / problematizing, on one of the subjects worked under the Ch.1; planning and
development of an action for media relations (strategic instruments of relationship with the media applied to a case);
conducting an assessment test in the corresponding period at the end of the semester. sessions.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A organização das sessões letivas centra-se em algumas sessões teóricas e trabalhos práticos, tentando contribuir
para a formação dupla dos alunos nas áreas de mobilização da teoria científica e intervenção em contextos concretos.
Pretende-se que os alunos: a) adquiriram conhecimento sobre o quadro teórico das relações entre as fontes de
informação e meios de comunicação (o que procuram desenvolver em tempos de palestras, discussão e apresentação
de conceitos essenciais na sistematização científica) b) a construção de modelos e estruturas de análise do real
(procurando desenvolver habilidades a partir de momentos práticos de confronto entre a documentação e casos
específicos; c) aquisição de competências em relação a conceção, desenvolvimento e implementação de estratégias
de relações com os média (estas serão trabalhadas especialmente no contexto da realização do trabalho grupo de
aplicação prática).

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The organization of the sessions llective focuses on some theoretical and practical sessions, trying to contribute to the
training of students in the dual areas of mobilization of scientific theory and intervention in concrete contexts. It is
intended that students: a) acquired knowledge about the theoretical framework of the relationship between information
sources and media (which seek to develop in times of lectures, discussion and presentation of key concepts in
scientific systematization) b) the construction modeling and analysis of real structures (seeking to develop skills from
practical moments of confrontation between documentation and specific cases, c) acquiring skills in relation to
designing, developing and implementing strategies for media relations (these will be worked especially in the context
of completing the job application group practice).

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 CABRERO, José Daniel Barquero e CABRERO, Mário Barquero, (2001) O livro de ouro das relações públicas (tradução
Abílio da Fonseca). Porto Editora.

 CARVALHO, Cláudia e REIS, Léa, (2008), Manual Prático de Assessoria de Imprensa, Editora Campus.
 FERRARETTO, Elisa, F., Luiz, (2009), Assessoria de Imprensa, Teoria e Prática, S. Paulo, Summus Ed., 5ª ed. 

 GANS, Herbert J. (1979). Deciding What’s News – A study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and
Time. New York: Vintage Book 

 NEVEU, Érik, (2005). Sociologia do Jornalismo. Porto, Porto Editora.
 RIEFFEL, Rémy (2003). Sociologia dos Media. Porto: Porto Editora.

 SCHUDSON, Michael (2003), The Sociology of News. W.W. Norton &Company: New York.
 TRAQUINA, Nelson, (2002), Jornalismo, Lisboa, Quimera.

 TRAQUINA, Nelson, (2001), O Jornalismo Português em Análise de Casos, Lisboa: Caminho.
 TRAQUINA, Nelson, (2004), A Tribo Jornalística – uma comunidade transnacional, Lisboa: Editorial Notícias.

 
 

Mapa IX - Comunicação Organizacional / Corporate Communication

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Comunicação Organizacional / Corporate Communication

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Claudia Liz de Castro Pacheco Barradas(0h)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Márcia Rogério Marat Moreira Pisco Cardoso Grilo( 75 horas)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 



Márcia Rogério Marat Moreira Pisco Cardoso Grilo( 75 hours))

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Num plano teórico os alunos deverão também perceber que as empresas e organizações de um modo geral estão cada
vez mais conscientes de que a aposta nesta área é condição sine qua non para o sucesso empresarial, quer num plano
interno (relações com os colaboradores), quer no que respeita ao estabelecimento de relações consistentes e
duradouras com os vários públicos externos, outras organizações e com o meio envolvente. Numa dimensão mais
pragmática, os alunos deverão desenvolver algumas competências nos domínios do desenvolvimento e
implementação de estratégias de comunicação em qualquer organização (apreendendo e desenvolvendo técnicas de
promoção e animação da leitura em espaço social). As sessões letivas procuram organizar-se numa articulação
constante entre os aspectos de natureza mais teórica e as ferramentas de intervenção essenciais dos profissionais em
comunicação. 

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This unit is intended to be a privileged space for reflection on the area of growing importance in the context of
organizational communication in contemporary society, as well as the relations of interdependence between
organizations and their environment, seeking to provide students valid knowledge about this reality.sStudents must
also realize that companies and organizations are increasingly aware of the bet in this area is a sine of business
success, ) or regarding the establishment of consistent and lasting relationships with various external public, other
organizations and with their surroundings.Students should also develop some competence in the development and
implementation of communication strategies in any organization (grasping and developing techniques of reading
promotion and events in social space).

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Noções básicas de comunicação
 A comunicação humana: postulados e princípios fundamentaisComponentes do processo comunicativo

 Problemas e barreiras à comunicação
 A comunicação nas organizações

 Breve introdução às principais teorias da comunicação organizacional
 A emergência da comunicação organizacional 

 Definição de comunicação organizacional Caracterização dos diferentes públicos (externos e internos)
 O Mix da comunicação nas organizações

 O gabinete de comunicação: sua estrutura, organização e funcionamento O conceito de imagem institucional
 Personalidade institucional

 Plano e estratégia global de comunicação A comunicação interna 
 A política de comunicação interna Os principais instrumentos de comunicação interna.

 5. A comunicação com o exterior
 5.1. A política de comunicação externa (objectivos, funções e gestão)

 5.2. Os instrumentos de comunicação externa
  

6. A comunicação organizacional e as novas tecnologias da informação e da comunicação
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Communication basics
 1.1. Postulates and principles

 1.2.Componentes of process
 1.3.Problemas and barriers 

 2.Communication in organizations
 2.1. Brief introduction to major theories of organizational communication

 2.2. The emergence of organizational communication
 2.3. Basic concepts

 2.3.1.Ttypes of organization
 2.3.2. Definition of organizational communication

 2.3.2. Objectives, functions, types and importance 
 2.3.3. Different targets

 2.4. Mix communication
 2.5. The office of communicationThree. Global Communication

 3.1.Corporate image
 3.2. personality institutional

 3.3. Planning and overall communication strategy
 4. Internal communication

 4.1. Objectives, functions and management
 4.2. The main tools of internal communication.

 5. Communication with the outside
 5.1. The external communication policy

 5.2. The instruments of external communication
 6. The organizational communication and new technologies of information and communication

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos da unidade curricular de Comunicação Organizacional não se organizam a partir de uma conceção
meramente teórica do campo científico em causa. Partindo de investigação realizada em contextos reais, procura-se



também refletir sobre as experiências e possibilidades de intervenção e ação sobre estratégias de comunicação
levadas a cabo por determinadas organizações. Por isso os últimos itens programáticos da disciplina se debruçam
sobre as ferramentas práticas que podem ser desenvolvidas pelos futuros profissionais desta área. Daí a importância
de se relacionar permanentemente teoria científica e trabalho empírico.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The contents of the Organizational Communication Course not organized from a purely theoretical conception field of
science concerned. Based on research conducted in real contexts, also seeks to reflect on the experiences and
opportunities for intervention and action on communication strategies carried out by certain organizations. So the last
items of programmatic discipline have focused on practical tools that can be developed by future professionals in this
area. Hence the importance of relating constantly scientific theory and empirical work.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas privilegiarão momentos de exposição teórica e momentos de trabalho em grupo de análise de documentação
e preparação de materiais. As sessões serão também direccionadas para a preparação e acompanhamento um
trabalho de aplicação prática centrado nas estratégias de comunicação desenvolvidas por uma determinada
organização (objecto de estudo à escolha dos alunos), realizado em grupo. A avaliação é realizada a partir de um teste
escrito individual e de um trabalho de grupo com maior dimensão (com peso de 40 % e 60% para cada componente
respectivamente).

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The classes will favor a theoretical moments and moments of teamwork analysis of documentation and preparation of
materials. The sessions will also be directed to prepare and monitor a work focused on practical communication
strategies developed by an organization (the subject of study for students' choice), conducted in groups. The
evaluation is performed based on a written test individual and group work with a larger (with a weight of 40% and 60%
for each component respectively)

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A organização das sessões letivas entre sessões de exposição teórica e trabalho prático procura justamente a dupla
formação dos alunos nos campos da mobilização da teoria científica e da intervenção em contextos organizacionais.
Pretende-se que os alunos: a) adquiram conhecimentos quanto às grandes abordagens teóricas em Comunicação
Organizacional (o que se procurará desenvolver nos momentos de exposição teórica, discussão de conceitos e
apresentação das principais sistematizações no campo científico); b) construam modelos e quadros de análise do real
(competências que se procurará desenvolver a partir de momentos práticos de confronto com documentação e casos
concretos do panorama nacional e até internacional); c) adquiram competências no tocante à conceção,
desenvolvimento e implementação de estratégias de comunicação (competências essas trabalhadas nos momentos de
realização do trabalho de aplicação prática em grupo, sobre um gabinete de comunicação).

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The organization of meetings between sessions of instruction a theoretical presentation and practical work just like the
dual training of students in the fields of mobilization of scientific theory and intervention in organizational contexts. It
is intended that students: a) acquire knowledge about the major theoretical approaches in Organizational
Communication (which would seek to develop in times of lecturing, discussion and presentation of key concepts in
scientific systematization), b) build models and frameworks analysis of the real (that seek to develop skills from
practical moments of confrontation with documentation and specific cases of the national and even international), c)
acquire skills in relation to conceção, development and implementation of communication strategies (these skills
worked in moments of realization of practical work in groups on an office communication).

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 BEIRÃO, I. e outros(2008) Manual de Comunicação Empresarial, Plátano Editora, Lisboa.
 CABRERO, José Daniel Barquero e CABRERO, Mário Barquero, (2001) O livro de ouro das relações públicas (tradução

Abílio da Fonseca). Porto Editora.
 CARVALHO, Cláudia e REIS, Léa, (2008), Manual Prático de Assessoria de Imprensa, Ed.Campus.

 FERRARETTO, Elisa e Luiz Artur Ferraretto(2009) Assessoria de Imprensa, Teoria e Prática, Summus editorial, São
Paulo.

 LAMPREIA, J. Martins(1992) Comunicação Empresarial - As Relações Públicas na Gestão, Texto Editora, Lisboa.
 LENDREVIE, J., e outros, Mercator(1995) Teoria e Prática do Marketing, Publicações D. Quixote.

 SCOTT, David Meerman(2008) As novas regras de Marketing e Relações Públicas, Ideias de Ler, Porto Editora, Porto. 
 VAZ-FREIXO, M., Teorias e Modelos de Comunicação(2006)Instituto Piaget, Lisboa.

 
 

Mapa IX - Modelos e Técnicas de Criatividade Publicitária / Models and Techniques of Creativity

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Modelos e Técnicas de Criatividade Publicitária / Models and Techniques of Creativity

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 



Claudia Liz de Castro Pacheco Barradas(0horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Ângela da Conceição Mendes ( 75 horas)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Ângela da Conceição Mendes ( 75 hours)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Compreender o papel da publicidade no âmbito mais alargado da comunicação.
 Compreender o discurso publicitário à luz das técnicas e métodos criativos.

 Identificar os códigos específicos da linguagem publicitária.
 Identificar elementos criativos na produção das mensagens.
 Métodos de escrita criativa aplicada à publicidade.

 Interpretar mensagens publicitárias.
 Desenvolver a capacidade de análise e espírito crítico face aos métodos criativos utilizados pelos media na tentativa

de influenciar comportamentos.
 Compreender a criatividade como ferramenta de trabalho.

 Compreender métodos de trabalho que potenciam a criatividade.
 Perceber a criatividade no seu todo como elemento diferenciador. 

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Understanding the role of advertising in the broader framework of communication.
 Understanding the advertising discourse in the light of technical and creative methods.

 Identify the specific codes of advertising language.
 Identify creative elements in the production of messages.

 Methods applied to advertising creative writing.
 Interpret advertisements.

 Develop the ability to critically analyze and address the creative methods used by the media in an attempt to influence
behaviors.

 Understanding creativity as a business tool.
 Understand working methods that enhance creativity.

 Perceive creativity as a whole as a differentiating factor.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I – A criatividade em publicidade
 Breve conceitualização: O que é ser criativo?

 A criatividade inata / a criatividade aprendida 
  

II – O processo de criação
 2.1 – Principais métodos aplicados à publicidade

 2.2 – Métodos de Escrita criativa aplicada à publicidade
  

III – Os modelos de avaliação criativa
  

IV – As principais técnicas publicitárias
 - Técnicas formais

 - Técnicas informais
  

V – O processo criativo
 5.1 – O plano de trabalho criativo / copy strategy:

 5.1.1 – As funções de um plano
 5.1.2 – Suas etapas e respectiva elaboração

  
VI – Principais limitações criativas

 6.1 – Problema / Solução – A criatividade: ferramenta de trabalho que permite encontrar a melhor solução.
  

 
VII – Aplicação dos diferentes modelos de criação publicitária

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 I - Creativity in advertising
 Brief conceptualization: What is being creative?

 The innate creativity / creativity learned
 II - The creation process

 2.1 - Main methods applied to advertising
 2.2 - Creative Writing Methods applied to advertising

 III - Models of Creative Review
 IV - The main advertising techniques

 - Formal Techniques



- Techniques informal
 V - The creative process

 5.1 - The work plan creative / copy strategy:
 5.1.1 - The duties of a plan

 5.1.2 - Their steps and their preparation
 VI - Main limitations creative

 6.1 - Problem / Solution - Creativity: tool that allows you to find the best solution.
 VII - Application of different models of advertising creation

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Todos os conteúdos do programa foram criteriosamente seleccionados com vista à compreensão do que é a
criatividade enquanto conceito teórico mais lato.

 Após uma primeira fase, os conteúdos tendem a encaminhar o raciocínio dos alunos para o nosso objecto de estudo
mais concreto: a publicidade.

 Desta forma, todos os autores e exemplos foram escolhidos com este objectivo em mente.
 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 All contents of the program were carefully selected with a view to understanding what is creativity while broader
theoretical concept.

 After a first phase, the contents tend to direct the students' thinking to our object of study more concrete: advertising.
 Thus, all authors and examples were chosen with this in mind.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia de ensino passou pelo estudo do conceito de criatividade baseado em autores conceituados nesta área
de estudo.

 A apresentação de exemplos em aula, quer em vídeo, quer noutros suportes foi outra das bases para o estudo dos
conteúdos da unidade curricular.

 A realização de exercícios em aula, em pequenos grupos também se apresentou como uma metodologia recorrente e
produtiva para a compreensão dos mecanismos da criatividade em publicidade, assim como a importância do trabalho
de equipa nesta área.

 A avaliação assumiu um carácter contínuo, tomando-se em consideração a intervenção dos alunos nos temas que
foram sendo expostos.

 Houve a realização de um teste de avaliação sumativo no período correspondente ao final do semestre.
 A classificação total teve ainda em conta a realização de um trabalho realizado em grupo fora das aulas.
 Quanto ao valor a atribuído a cada um dos elementos de avaliação, foi de 50% respectivamente.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methodology for the study came from the concept of creativity based on renowned authors in this field of
study.

 The presentation of examples in class or on video, or other media was another of the bases for the study of the
contents of the course.

 The exercises in class, in small groups also appeared as a recurring and productive methodology for understanding
the mechanisms of creativity in advertising, as well as the importance of teamwork in this area.

 The assessment assumed a continuous nature, taking into account the involvement of students in subjects that were
exposed.

 There was the realization of a summative assessment test in the corresponding period at the end of the semester.
 The total score also took into account the realization of a work in groups outside of class.

 As to the value assigned to each element of evaluation was 50% respectively
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 O estudo de alguns autores nesta área foi fundamental para criar uma base teórica para um tema que é ainda encarado
com pouca seriedade, desta forma foi possível situar os alunos e dar-lhes uma visão mais académica do conceito de
criatividade.

 Tendo em conta as especificidades da unidade curricular, o trabalho em grupo na aula apresentou-se como a forma
mais eficaz de explicar e promover a compreensão de técnicas e práticas de criatividade.

 A inclusão de exemplos publicitários e a sua desmontagem permitiu-nos estimular os alunos e despertá-los para a
necessidade do trabalho criativo.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The study of some authors in this area was essential to create a theoretical basis for a topic that is still regarded with
little seriousness, this way it was possible to situate the students and give them a more academic view of the concept
of creativity.

 Taking into account the specificities of the course, group work in class was presented as the most effective way to
explain and promote understanding of creativity techniques and practices.

 Including examples of advertising and its disassembly allowed us to stimulate students and awaken them to the need
for creative work.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 



Cidade, A.,(2008). Redacção publicitária: o que faltava dizer, Edições 7dias6noites,V.N.Gaia.
  

 
Johnson, S. (2010) Where good ideas come from: The natural history of innovation, Penguin, New York

  
Lendrevie, J., Baynast, A. de, Dionísio,P., & Rodrigues, J. V. (2010). Publicitor (7th ed.). Publicações Dom Quixote. 

  
Princken, M. (2002) Creative Advertising, Thames & Hudson, New York

  
Rasquilha,L.(2009).Publicidade. Fundamentos, Estratégias, Processos Criativos, Planeamento de Meios e Outras
Técnicas de Comunicação.1ª Edição. Gestãoplus Edições. Lisboa.

  
Torres, Eduardo Cintra, (2006).Anúncios à lupa – ler publicidade, Editorial Bizâncio, Lisboa

 
 

Mapa IX - Técnicas de Marketing / Marketing Techniques

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Técnicas de Marketing / Marketing Techniques

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Claudia Liz de Castro Pacheco Barradas (0h)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Hermelinda Carlos – 37,5h
 Angela Mendes – 37,5h

 
 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Hermelinda Carlos – 37,5h
 Angela Mendes – 37,5h

 
 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 - Dominar os conceitos e as técnicas de Marketing;
 - Identificar, descrever e perceber a utilização das técnicas de Marketing.

 - Enquadrar o Marketing no âmbito mais alargado da Comunicação;
 - Reconhecer a crescente importância do Marketing nas sociedades modernas;

 - Reconhecer a importância do Marketing no contexto organizacional, desenvolvendo as
 competências de planear e executar projetos que impliquem orientações de Marketing

 em ambientes profissionais;
 - Desenvolver a criatividade, o espírito crítico e a resolução de problemas propondo

 soluções adequadas à prática profissional em questão.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 -Mastering the concepts and techniques of Marketing;
 - Identify, understand and describe the use of marketing techniques.

 - Framing the Marketing in the broader framework of Communication;
 - Recognizing the growing importance of marketing in modern societies;

 - Recognize the importance of Marketing in the organizational context, developing
 skills to plan and execute projects involving Marketing Guidelines

 in professional environments;
 - To develop creativity, critical thinking and problem solving proposing

 appropriate solutions to professional practice in question.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Introdução ao Marketing
 1.1. Conceitos de Marketing
 1.2. Evolução do Marketing

 2. Segmentação de Mercado
 2.1. Mercado Alvo

 2.2. Targeting
 2.3. Posicionamento

 3. Variáveis do Marketing-Mix
 4. Ciclo de Vida de um Mercado/Produto/Serviço

 5. Marketing Sectorial
 5.1. Marketing Interno
 5.2. Marketing Relacional

 5.3. Marketing Directo
 5.4. Marketing Serviços

 5.5. Marketing Industrial



5.6. Marketing Político
 5.7. Marketing Desportivo

 5.8. Marketing Guerrilha
 5.9. Marketing Viral

 5.10. Marketing Social
 5.11. Green Marketing
 5.12. Web Marketing

 5.13. Marketing Pessoal
 6. Estrutura para um Plano de Marketing

 7. Marketing – Tendências para o Futuro
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1.1. Marketing Concepts
 1.2. Evolution of Marketing

 2nd. Market Segmentation
 2.1. Target Market

 2.2. targeting
 2.3. positioning

 3rd. Marketing-Mix Variables
 4th. Life Cycle of a Market / Product / Service

 5th. marketing Sector
 5.1. Internal Marketing
 5.2. Relationship Marketing

 5.3. Direct Marketing
 5.4. marketing Services

 5.5. Industrial marketing
 5.6. Political Marketing

 5.7. Sports Marketing
 5.8. Guerrilla marketing

 5.9. Viral Marketing
 5.10. Social marketing

 5.11. Green Marketing
 5.12. Web Marketing

 5.13. Personal Marketing
 6th. Framework for a Marketing Plan

 7th. Marketing - Trends for the Future
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos da unidade curricular de Técnicas de Marketing são organizados a partir de uma conceção teórico-
prática. Neste sentido, partindo de um enquadramento teórico-científico da área do marketing empresarial e do
funcionamento real no contexto das sociedades modernas, procurar-se-á ilustrar, através de casos reais, a atividade,
perfil e competências do marketeer, e refletir sobre experiências e possibilidades de intervenção no que respeita ao
desenvolvimento de ações de marketing bem sucedidas. Por isso, procura-se privilegiar instrumentos práticos que
podem ser desenvolvidos pelos futuros profissionais desta área a exemplo dos que são utilizados no marketing
sectorial.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The contents of the course of Marketing Techniques are organized from a theoretical and practical conception. In this
sense, from a theoretical and scientific area of business and marketing in the context of the actual functioning of
modern societies seek will illustrate, through real cases, the activity profile of skills and marketeer, and reflect on
experiences and possibilities for intervention with regard to the development of successful marketing activities.
Therefore, we try to focus on practical tools that can be developed by future professionals in this area of the sample
that is used in the marketing sector.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Componente Peso Data de Realização
 Frequencia 80% (Prova individual, sem consulta) 

 Trabalho 20% (individuais e/ou em grupo) Em sala de aula
 O contributo da metodologia implementada para a concretização dos objetivos iniciais, vai no sentido de focar e

sublinhar aspetos relevantes para a realidade do marketing empresarial.
 Procura-se também fazer um apelo permanente ao debate e à discussão das problemáticas em estudo. Colocando ao

dispor dos alunos algumas ferramentas de trabalho pretende-se acima de tudo fornecer pistas que permitam a
pesquisa e reflexão individual e/ou coletiva.

 A avaliação assume um carácter contínuo, tomando-se em consideração a intervenção dos alunos nos temas que vão
sendo expostos.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Component Weight Date of Achievement
 Frequency 80% (Proof individual without consultation)

 Work 20% (individual and / or group) in the classroom
 The contribution of the methodology implemented to achieve the initial objectives, vai in order to focus and emphasize



aspects relevant to the realities of marketing business.
 It also seeks to appeal the permanent debate and discussion of the issues under study. Putting available to students

some tools work is intended above all provide clues that enable research and reflection individually and / or
collectively.

 The assessment assumes a continuous nature, taking into account the involvement of students in the topics that are
being exposed.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As estratégias e modalidades de trabalho que consubstanciam o dispositivo metodológico afiguram-se coerentes com
os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. O conhecimento, da parte do aluno, de referenciais teóricos da
área do marketing e da sua pertinência na sua formação de base, supõe, da parte do docente, um papel de organizador
da informação, conciliando exposição e sistematização com análise da informação e orientação metodológica. Mas a
compreensão das problemáticas por parte dos alunos e, de um modo geral, a construção de conhecimento,
corresponde a um trabalho próprio que não dispensa os próprios recursos, em particular, a mobilização das suas
vivências e dos seus saberes adquiridos na formação académica já realizada. As atividades individuais e em pequenos
grupos, os momentos de discussão e de debate em plenário são indispensáveis do ponto de vista de um percurso
pessoal (favorecido por situações de interação), de construção de conhecimento, e de desenvolvimento de
competências.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The strategies and working arrangements that embody the methodological device appear to be consistent with the
learning objectives of the course. The knowledge of the student, the theoretical area of marketing and its relevance in
their basic training, presupposes on the part of the teacher, a role of organizer of information, combining exposure
with analysis and systematization of information and methodological guidance . But the understanding of the issues
by the students and, in general, the construction of knowledge, corresponds to a work that itself does not exempt his
own resources, in particular, the mobilization of their experiences and their knowledge acquired in academic training
already performed. Individual activities and in small groups, the moments of discussion and debate in plenary are
essential from the point of view of a personal journey (favored by interaction situations), construction of knowledge,
and skills development.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 KOTLER, Philip (2000), Marketing para o século XXI. Lisboa: Editorial Presença.
  

KOTLER, P. (2009). Marketing para o Século XXI: Como criar, conquistar e dominar mercados .São Paulo: Ediouro 
  

Lendrevie, J., Baynast, A. de, Pedro Dionísio, & Rodrigues, J. V. (2010). PUBLICITOR (7th ed.). Publicações Dom
Quixote. 

  
Lindon, D., Lendrevie, J., Lévy, J., Dionísio, P., & Rodrigues, J. V. (2009). MERCATOR XXI - Teoria e prática do
Marketing. Ciências de Gestão (12th ed.). Publicações Dom Quixote.

  
SCHLOSSER, Anne-Marie et al (2002), Dicionário de Marketing. Lisboa: Plátano Edições Técnicas.

 
 

Mapa IX - Oficina da Publicidade/ Advertising Workshop

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Oficina da Publicidade/ Advertising Workshop

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Claudia Liz de Castro Pacheco Barradas ( 90h)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Nao aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Ser capaz de planear uma campanha de publicidade
 Perceber a importância da publicidade enquanto ferramenta ao serviço do marketing das empresas

 Perceber a importância de cada uma das etapas da campanha publicitária
 Ser capaz de encontrar e prever mecanismos de controlo da publicidade

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 



Able to plan an advertising campaign
 Realize the importance of advertising as a tool in the service of corporate marketing

 Realize the importance of each stage of the advertising campaign
 Being able to find and provide mechanisms for monitoring advertising

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I – A agência de publicidade – estrutura, organização e funcionamento
 II – A campanha publicitária – atores/ responsabilidades

 III – As várias etapas da campanha
 IV - O controlo da comunicação

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 I - The advertising agency - structure, organization and operation
 II - The advertising campaign - actors / responsibilities

 III - The various stages of campaign
 IV - The communication control

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos da unidade curricular de oficina da publicidade são organizados a partir de uma conceção teórico-
prática e de uma interdisciplinaridade já adquirida no percurso letivo. Neste sentido, partindo de um enquadramento
teórico-científico e de uma transversalidade de conteúdos nucleares para a área da comunicação procurar-se-á
motivar os alunos para uma reflexão sobre experiências e possibilidades de intervenção no que respeita ao
desenvolvimento de campanhas de publicidade/comunicação bem sucedidas. Por isso, procura-se permanentemente
em cada uma das etapas a utilização de instrumentos práticos que podem ser importantes para futuros profissionais
desta área.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 Contents Course Workshop advertising are organized from a theoretical and practical conception of an
interdisciplinary course gained in school. In this sense, from a scientific-theoretical framework and a transversal of
nuclear contents into the search field of communication will motivate students to reflect on experiences and
possibilities for intervention with regard to the development of media / communication successful. Therefore, looking
permanently in each step using practical instruments that may be important for future professionals.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Num primeiro momento focaremos aspetos teóricos que serão a base de apoio para a elaboração da campanha e
seguidamente far-se-á a implementação gradual de cada uma das etapas.A avaliação terá por base a apresentação oral
de um trabalho realizado em grupo/individual no final do semestre, bem como a apresentação faseada das diferentes
etapas do trabalho no decurso das aulas.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Initially we will focus on theoretical aspects that will be the base of support for the development of the campaign and
then far will the gradual implementation of each stages.Than will be based on the oral presentation of a work group /
individual at the end of the semester.The work done by students involves two key components: an analytical
dimension and another dimension of action (from the conception and implementation of communication strategies).
These two dimensions are assessed at various stages of the work and come all the way done throughout the semester

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As estratégias e modalidades de trabalho que consubstanciam o dispositivo metodológico afiguram-se coerentes com
os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. O conhecimento, da parte do aluno, de referenciais teóricas sobre
a área abrangente da comunicação e da sua pertinência na sua formação de base, supõe, da parte do docente, um
papel de organizador da informação, conciliando exposição e sistematização com análise da informação e orientação
metodológica. Mas a compreensão das problemáticas por parte dos alunos e, de um modo geral, a construção de
conhecimento e sua aplicação nesta fase do percurso académico, corresponde a um trabalho próprio que não
dispensa os próprios recursos, em particular, a mobilização das suas vivências e dos seus saberes adquiridos na
formação já realizada. As atividades em grupo, os momentos de discussão e de debate em plenário são
indispensáveis do ponto de vista de um percurso pessoal (favorecido por situações de interação), de construção de
conhecimento, e de desenvolvimento de competências.

 A organização das sessões letivas centra-se em algumas sessões teóricas iniciais, sobretudo de enquadramento e
contextualização, para depois, num segundo momento, passarem para uma fase de trabalho mais autónoma e de
aplicação prática dos conhecimentos já apreendidos. 

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

  
Strategies and working arrangements that embody the methodological device appear to be consistent with the learning
objectives of the course. The knowledge on the part of the student of theoretical benchmarks over the area of
communication and its relevance in their basic training, presupposes on the part of the teacher, a role of organizer of
information, combining exposition and systematization of information and analysis with methodological orientation.
But the understanding of the issues by the students and, in general, the construction of knowledge and its application



at this stage of academic, corresponds to a work that itself does not exempt his own resources, in particular, the
mobilization of their experiences and their knowledge acquired in training ever held. Group activities, moments of
discussion and debate in plenary are essential from the point of view of a personal journey (favored by interaction
situations), construction of knowledge, and skills development.

 The organization of the sessions llective focuses on some initial theoretical sessions, especially framing and context,
and then, second, moving to a phase of more autonomous work and practical application of knowledge already seized

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Cidade, M. A., (2008). Redacção publicitária: o que faltava dizer, Edições7dias6noites,V.N.Gaia. 
 Lendrevie, J., Baynast, A. de, Dionísio,P., & Rodrigues, J. V. (2010). Publicitor (7th ed.). Publicações Dom Quixote. 

  
Lindon, D., Lendrevie, J., Lévy, J., Dionísio, P., & Rodrigues, J. V. (2009). Mercator XXI - Teoria e prática do Marketing.
Ciências de Gestão (12th ed.). Publicações Dom Quixote.

  
Kotler, P. (2009). Marketing para o Século XXI: Como criar, conquistar e dominar mercados Ediouro, São Paulo. 

  
Rasquilha, Luis. (2009). Publicidade. Fundamentos, Estratégias, Processos Criativos, Planeamento de Meios e Outras
Técnicas de Comunicação.1ª Edição. Gestãoplus Edições. Lisboa.

  
Torres, Eduardo Cintra. (2006). Anúncios à lupa – ler publicidade, Editorial Bizâncio, Lisboa. 

 
 

Mapa IX - Oficina das Relações Públicas / Public Relations Workshop

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Oficina das Relações Públicas / Public Relations Workshop

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Claudia Liz de Castro Pacheco Barradas(0 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Hermelinda da Conceição Trindade Carlos – 90 horas

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Hermelinda da Conceição Trindade Carlos – 90 hours

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Desenvolver a capacidade de aplicação de ferramentas específicas, adequadas a situações diversas.
 Ser capaz de propor soluções inovadoras e originais na resolução de problemas comunicacionais.

 Desenvolver o espírito de equipa e o trabalho em grupo.
 Compreender a gestão das variáveis do marketing mix, identificando as necessidades ao nível da comunicação, mais

concretamente das Relações Públicas.
 Dominar a teoria das Relações Públicas. Desenvolver a sua criatividade, espírito crítico e saber resolver problemas,

propondo soluções adequadas à realidade das Relações Públicas no mundo empresarial nas organizações.
 Proporcionar conhecimentos aplicados que permitam aos estudantes actuar tecnicamente nos diferentes cenários

organizacionais, nos quais desenvolverão as suas actividades enquanto profissionais de Relações Públicas.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Develop the ability to apply specific tools, appropriate to different situations.
 Being able to propose innovative and original solutions in solving communication problems.

 Develop team spirit and teamwork.
 Understand the management of the marketing mix variables, identifying needs in communication, specifically Public

Relations.
 Mastering the theory of public relations. Develop your creativity, critical thinking and learn to solve problems and

propose appropriate solutions to the reality of public relations in business organizations.
 Provide applied knowledge that enable students to act in technically different organizational scenarios in which

develop their activities as PR professionals.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 (1000 caracteres)
 O Plano de Relações Públicas

 Caracterização do meio envolvente 
 Empresa

 Mercado
 Concorrentes

 Condições micro e macroeconómicas
 Análise de experiências anteriores 

 Actividades passadas da empresa
 



Ambiente humano da empresa
 Imagem da empresa

 Política expressa
 Intenções da empresa 

 Identificação dos objectivos de negócio e de comunicação
 Identificação dos Públicos alvos 

 Identificação
 Classificação
 Caracterização

 Definição dos eixos de comunicação e as principais mensagens 
 Definição das acções a desenvolver 

 Escolha dos instrumentos e meios de Relações Públicas a utilizar
 Suportes e características

 Calendarização e orçamentação das acções
 Acção, acompanhamento e adaptação

 Avaliação dos resultados
 Apresentação de exemplos reais

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Plan Public Relations
 Characterization of the environment

 business
 market

 competitors
 Micro and macroeconomic conditions

 Analysis of previous experiments
 Past activities of the company

 Human environment of the company
 Business Image

 stated policy
 Company's intentions

 Identification of business objectives and communication
 Public identification of targets

 Defining the lines of communication and key messages
 Definition of activities to develop

 Choice of instruments and means of using Public Relations
 Brackets and features

 Scheduling and budgeting actions
 Action, monitoring and adaptation
 Evaluation of results

 Presentation of real examples
 The role of communication agencies

 The press monitoring agency
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos da unidade curricular de oficina de relaões publicas são organizados a partir de uma conceção teórico-
prática e de uma interdisciplinaridade já adquirida no percurso letivo. Neste sentido, partindo de um enquadramento
teórico-científico e de uma transversalidade de conteúdos nucleares para a área da comunicação procurar-se-á
motivar os alunos para uma reflexão sobre experiências e possibilidades de intervenção no que respeita ao
desenvolvimento do plano de relaçoes publicas. Por isso, procura-se permanentemente em cada uma das etapas do
plano concretizar alguns instrumentos práticos que podem ser importantes para futuros profissionais desta área.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The contents of the course of relaões public workshop is organized from a theoretical conception and practice of an
interdisciplinary course gained in school. In this sense, from a scientific-theoretical framework and a transversal of
nuclear contents into the search field of communication will motivate students to reflect on experiences and
possibilities for intervention with regard to the development of public relations plan. Therefore, looking permanently in
each of the steps of the plane achieve some practical tools that may be important for future

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia a seguir assentará na leccionação de aulas teórico/práticas, ou seja sessões de enquadramento
teórico/prático e debate; apresentação de exemplos demonstrativos e sua crítica; elaboração de um Plano de Relações
Públicas em sala de aula, pressupondo a participação activa do aluno.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Following methodology will be based on classroom teaching theoretical / practical sessions ie framing theory /
practice and debate, presentation and demonstrative examples of his criticism; preparation of a Plan of Public
Relations in the classroom, assuming the active participation of student.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade



curricular.
 As estratégias e modalidades de trabalho que consubstanciam o dispositivo metodológico afiguram-se coerentes com

os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. O conhecimento, da parte do aluno, de referenciais teóricas sobre
a área abrangente da comunicação e da sua pertinência na sua formação de base, supõe, da parte do docente, um
papel de organizador da informação, conciliando exposição e sistematização com análise da informação e orientação
metodológica. Mas a compreensão das problemáticas por parte dos alunos e, de um modo geral, a construção de
conhecimento e sua aplicação nesta fase do percurso académico, corresponde a um trabalho próprio que não
dispensa os próprios recursos, em particular, a mobilização das suas vivências e dos seus saberes adquiridos na
formação já realizada. As atividades em grupo, os momentos de discussão e de debate em plenário são
indispensáveis do ponto de vista de um percurso pessoal (favorecido por situações de interação), de construção de
conhecimento, de desenvolvimento de competências e de trabalho em equipa.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Strategies and working arrangements that embody the methodological device appear to be consistent with the learning
objectives of the course. The knowledge on the part of the student of theoretical benchmarks over the communication
and its relevance in their basic training, presupposes on the part of the teacher, a role of organizer of information,
combining exposition and systematization of information and analysis with methodological orientation. But the
understanding of the issues by the students and, in general, the construction of knowledge and its application at this
stage of academic, corresponds to a work that itself does not exempt his own resources, in particular, the mobilization
of their experiences and their knowledge acquired in training ever held. Group activities, moments of discussion and
debate in plenary are essential from the point of view of a personal journey (favored by interaction situations),
construction of knowledge, and skills development.

  

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Black, Caroline, Guia Prático do Profissional de Relações Públicas, Publicações Europa-América, edição
nº152815/8783, 2006, ISBN:?

 Cabrero, José; Cabrero, Mário, O Livros de Ouro das Relações Públicas, Porto Editora, 1ª Edição, 2001, ISBN: 972-0-
06040-9

 Lampreia, J. Martins, Assessoria de Imprensa nas Relações Públicas, Publicações Europa América, 2ª Edição, 1999,
ISBN: (?)

 Lendrevie, J., Lindon, D., et all., Mercator XXI – Teoria e Prática do Marketing, Publicações Dom Quixote, 10ª Edição,
2004, ISBN: 972-610-369-X

 
 

Mapa IX - Métodos e Técnicas de Investigação / Research Methods and Techniques

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Métodos e Técnicas de Investigação / Research Methods and Techniques

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 João Emílio Alves (0horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Adelaide João Cardoso Marques Proença (30h)
 Alexandre Miguel Pinto Cotovio DIas Martins (30h) 

 
 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Adelaide João Cardoso Marques Proença (30h)
 Alexandre Miguel Pinto Cotovio DIas Martins (30h) 

 
 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Compreensão da aplicação de conceitos e metodologias das ciências sociais à definição de problemas de
investigação;

 Compreensão das diferenças e complementaridades entre diferentes estratégias de investigação;
 Compreensão dos conceitos e princípios subjacentes à construção e aplicação de instrumentos técnicos de pesquisa

no âmbito das ciências sociais;
 Compreensão do conceito de amostragem e do seu papel nas conclusões estatísticas;

 Conhecimento das potencialidades de técnicas de tratamento estatístico de dados de diferentes naturezas;
 Compreensão das técnicas de análise do conteúdo de dados qualitativos;

 Capacidade de interpretar e comunicar de modo rigoroso e cientificamente adequado os resultados de processos de
investigação. 

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Understanding the application of social sciences’ concepts and methodologies to the definition of research problems;
 b) Understanding the differences and complementarities between different research strategies;

 c) Understanding of theoretical concepts and methodological principles underlying the construction and application of
technical tools for research;

 



d) Understanding the concept of sampling and its role in statistical conclusions;
 e) Understanding the potential of statistical treatment techniques to analyze data of different natures;

 f) Understanding of qualitative data content analysis techniques;
 g) Ability to interpret and communicate in a rigorous and scientifically appropriate way the results of research

processes.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Concepção do processo de investigação
 Teoria(s) e modelo(s)

 A(s) teoria(s) no processo de investigação
 Definição da problemática

 Construção do modelo de análise
 Estratégias de investigação e modelos de pesquisa

 Estratégias de prova e de descoberta
 Estratégias de investigação e finalidades do estudo

 Das estratégias às técnicas de investigação
 Técnicas de recolha de dados

 Abordagem das principais técnicas
 Técnicas do inquérito

 Questionário
 Entrevista

 Histórias de vida
 Amostragem

 Introdução aos procedimentos de amostragem
 Amostras aleatórias

 Amostras não aleatórias
 Tratamento de dados quantitativos

 Estatística descritiva
 Organização e representação de dados

 Medidas estatísticas
 Correlação e regressão linear

 Estatística Inferencial
 Estimação

 Testes de hipóteses
 Tratamento de dados qualitativos

 Campos de aplicação
 Técnicas de análise de dados qualitativos

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1Conceptualization of the research process
 . Theory(ies) and Model(s) – defiition and levels of complexity

 . The role(s) of theory(ies) in the research process
 . Framework definition

 . Building of a model of analysis
 2Research strategies and models

 . Strategies of proof and discovery
 . Research strategies, empirical object and finalities of the research

 . Relations between research strategies and data collection techniques
 3.Data collection techniques

 . Addressing main techniques
 . The techniques of inquiry

 . Questionnaire
 . Interview

 . Life stories
 4.Sampling

 . Introduction to sampling procedures
 . Random samples

 . Non-random samples
 5.Quantitative data analysis

 Descriptive statistics
 . Data organization and representation

 . Statistical measures
 . Correlation and linear regression

 Inferential statistics
 . Estimation

 . Hypothesis testing
 6.Qualitative data analysis

 .Fields of application
 Techniques of analysis

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 



O primeiro nível de coerência a trabalhar é este: da definição de uma problemática teoricamente informada até ao
tratamento de dados e organização dos resultados, o Programa trabalha sucessivamente o conjunto de fases
convencionadas na comunidade científica para a construção e aplicação de um projecto de investigação, bem como
os diferentes aspectos e competências necessárias ao cumprimento de cada uma destas fases. 

 Um segundo nível de coerência, mais particular, associa estreitamente as diferentes competências discriminadas e os
sucessivos pontos do Programa: o ponto 1 do Programa trabalha predominantemente a competência a); o ponto 2, a
competência b); o ponto 3, a competência c); o ponto 4, a competência d); o ponto 5, a competência e); o ponto 6, a
competência f). A competência g), pela sua natureza mais transversal, será trabalhada ao longo de todo o período
lectivo.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 First level of consistency between the Program and the objectives / skills to work is this: from the definition of a
theoretically informed problem until data processing and organization of results, the program works successively the
set of stages which the scientific community generally agrees are necessary to the construction and implementation of
a research project, as well as the different aspects and skills required to implement each of these phases.

 A second level of consistency, more particular, closely links the different skills indicated and the successive points of
the Program: Point 1 of the Program works predominantly competence a); Point 2, competence b); Point 3, competence
c); Point 4, competence d); Point 5, competence e); Point 6, competence f). In what concerns competence g), and given
its more transversal character, it will be more clearly worked throughout the semester

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

  
A U.C. tem um carácter teórico-prático. Na programação das actividades haverá dois momentos interligados: um, de
teor informativo, assegurado pelo docente; e situações que permitam, a partir da análise de documentos, a análise e o
debate dos conteúdos temáticos. A avaliação tem também um carácter contínuo, tendo-se em conta a qualidade da
participação do aluno nas actividades, para lá do resultado nos produtos expressamente elaborados para a avaliação:
um trabalho/projecto de investigação em grupo, centrado num objecto de estudo, onde os alunos possam replicar as
etapas e os procedimentos técnicos e científicos aprendidos na Unidade Curricular; um teste escrito individual. Cada
um dos elementos de avaliação tem uma ponderação de 50% para a classificação final. 

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The C.U. has a theoretical-practical nature. Planning of activities will be directed at two interrelated moments: an
informative one, provided by the teacher, and situations that will enable the analysis of texts (or documents), in order
to analyze and discuss thematic contents. Evaluation is continuous, taking into account the quality of student's
participation in activities, in addition to result obtained with the products specifically designed for evaluation. Products
of evaluation: a work/research project, focused on a subject of study, where it can replicate the steps and procedures
described in this Curricular Unit and a written test. Each element of evaluation has a 50% weighting to the final grade.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 O ensino nesta U.C. está altamente orientado para o trabalho de competências elementares de investigação nos
alunos, mais do que apenas para a transmissão de conteúdos teóricos acerca dos processos de investigação
científica. É neste sentido que as aulas são de natureza teórico-prática: se o docente privilegia certos momentos de
transmissão de conhecimentos, estes são sobretudo propedêuticos ao desenvolvimento, com e pelos alunos, de
processos de trabalho e reflexão em sala de aula que visem a resolução de problemas típicos de um processo de
investigação. Por outro lado, estes problemas de investigação serão sempre pensados em função das necessidades e
especificidades do campo de formação académica dos alunos e dos seus campos de actuação profissional futura. 

 Acreditando-se que um profissional altamente qualificado, na actualidade, deve possuir capacidades de análise crítica
e de produção de conhecimento rigoroso sobre os seus contextos de actuação, o ensino cruzará sempre os aspectos
metodológicos e técnicos de um processo de investigação com os interesses e as perspectivas dos alunos. 

 O teste e o trabalho escrito e com apresentação oral a realizar pelos alunos espelham esta filosofia, na medida em que
a respectiva realização e resultados finais estarão orientados para a promoção de competências de utilização rigorosa
e cientificamente adequada dos instrumentos metodológicos e técnicos trabalhados na U.C. na elaboração de
projectos de pesquisa sobre temas e problemas da sua área de formação académica. Mais geralmente, as
intervenções orais dos alunos e o seu trabalho de investigação serão momentos em que se privilegiará, quer o
desenvolvimento, quer a avaliação da capacidade dos alunos para pensarem, trabalharem e comunicarem de forma
cientificamente rigorosa. Tratando-se de uma disciplina de Metodologia, o rigor no uso da linguagem e de
procedimentos de base científica, é particularmente valorizado.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching in this C.U. is highly oriented to the training of basic research skills in students, more than just the
transmission of theoretical concepts about the processes of scientific investigation. In this sense, the classes are
theoretical-practical: if the teacher favors certain times knowledge transmission, these are mainly preliminary to the
development, with and by the students, of work processes and reflection in the classroom oriented to research
processes’ problem-solving. Moreover, these research problems will always be thought in terms of the needs and
specificities of the field of academic training of students and their future professional fields of activity.

  
 
Believing that a highly qualified professional, at present, must possess skills of critical analysis and production of
precise knowledge about his contexts of action, teaching will always cross methodological and technical aspects of
research processes with the interests and perspectives of students.



 
The written test and work, with oral presentation, to be undertaken by students, reflect this philosophy, insofar as its
implementation and outcomes are focused on promoting skills to use scientifically rigorous and appropriate
methodological and technical instruments worked at UC in preparing research projects about topics and problems in
their professional field. Moreover, the students' oral interventions, and their written work/research project will be
moments focused on either the development, either the assessment of students' ability to think, work and
communicate in a scientifically rigorous manner. Since this is a discipline of Methodology, accuracy in the use of
scientifically based language and procedures, is particularly valued.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 ALBARELLO, Luc, e outros (1997) Práticas e Métodos de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva. 
 BERTAUX, Daniel (1996) Les Récits de Vie. Paris : Nathan 

 Hogg, R. & Tanis, E. (2006). Probability and Statistical Inference. Prentice Hall.
 Johnson, R. (1992). Elementary Statistics. Boston: PWS-KENT Publishing Company.

 Larson, R.& Farber, E. (2006). Elementary Statistics: Picturing the World. Prentice Hall.
 LESSARD HÉBERT, M.; et. Al. (1994). Investigação Qualitativa: fundamentos e práticas. Lisboa: Instituto Piaget.

 Mansfield, E. (1986). Basics Statistics with Applications. New York: W. W. Norton & Company, Inc.
 MAXWELL, Joseph A. (2009) La Modélisation de la Recherche Qualitative. Friburgo : Academic Press Fribourg. 

 QUIVY, R. & Van CAMPENHOUDT, L. (1992). Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva.
 Siegel, A. F. (1988). Statistics and Data Analysis: An Introduction. John Wiley & Sons.

 
 

Mapa IX - Projeto / Project Work

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Projeto / Project Work

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Claudia Liz de Castro Pacheco Barradas - 15 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Joaquim Luís Rodrigues Bonixe – 15 horas
 Nuno Ricardo Fernandes – 15 horas

 Adriana de Mello Guimarães – 15 horas
 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Joaquim Luís Bonixe – 15 hours
 Nuno Fernandes – 15 hours

 Adriana Guimarães – 15 hours
 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 - Compreender a dinâmica de um projeto bem como a sua estrutura e organização.
 - Perceber o papel do grupo e do trabalho em equipa no funcionamento de um projeto.

 - Compreender a importância da análise SWOT no desenvolvimento e aplicação dos projetos.
 -Aplicar os conhecimentos teóricos apreendidos durante o percurso académico.

 - Desenvolver uma estratégia comunicativa capaz de apresentar com clareza o projeto desenvolvido, defendendo
argumentativamente os pressupostos de base bem como toda a metodologia aplicada.

 -Ser capaz de desenvolver um projeto tão próximo quanto possível do cenário real, trabalhando com dados concretos
e envolvendo a comunidade escolar e empresarial na própria dinâmica do projeto académico.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Understand the dynamics of a project as well as its structure and organization.
 - Understand the role of group and team work in the operation of a project.

 - Understand the importance of SWOT analysis in the development and implementation of projects.
 -Apply the theoretical knowledge learned during the academic path.

 - Develop a communication strategy able to clearly describe the project developed, arguably defending the underlying
assumptions as well as the whole methodology.

 -Be able to develop a project as close as possible to the real scenario, working with real data, and involving the
community in school and business dynamics of the academic project.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Pela natureza eminente prática e pela própria configuração desta unidade curricular, ela, pretende congregar os
conhecimentos e competências adquiridos ao longo do curso, pelo que não existe uma parte teórica específica onde
sejam abordados conteúdos programáticos, mas antes eles vão sendo relembrados e referidos à medida que os
alunos forem necessitando de implementar os diversos meios e instrumentos para a realização do respetivo trabalho.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 



By nature and by the eminent practice setting this course, its intends to bring together the knowledge and skills
acquired throughout the course, so there is a theoretical part where specific syllabus are addressed, but they will be
remembered and referred to as students are needing to implement the various ways and means to carry out the
respective work.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Pela natureza da unidade curricular e pela forma como vai decorrendo no decurso de semestre, colocando os alunos
frente a problemas por eles identificados, quer de natureza jornalística quer de natureza comunicativa mais alargada,
vão pondo em prática as diversas ferramentas e competências que foram adquirindo durante o seu percurso letivo,
quer como profissionais, quer como pessoas com espírito crítico e capacidade de análise na área concreta da
comunicação.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 By the nature of the course and its develloping during the semester, the students put forward the problems they have
identified, either of nature of journalistic wider communicative nature, will put into practice the various tools and skills
they have acquired their academic journey, both as professionals and as people with critical and analytical capacity in
the area of real communication.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Uma vez aprovados os temas de projeto e designado o respetivo orientador, os grupos de trabalho desenvolvem os
projetos de forma autónoma, solicitando o apoio do docente sempre que surjam eventuais dúvidas.

 No que respeita à avaliação ela, assume um carácter contínuo, na medida em que o orientador, etapa a etapa vai
verificando o empenho e a forma como o grupo enfrenta e resolve os problemas que vão surgindo.

 Numa fase final, os grupos de trabalho serão avaliados numa sessão pública de apresentação oral dos projetos . 
A avaliação comporta trabalho escrito, a apresentação oral, a opinião do júri convidado e o parecer do respetivo
orientador, resultando numa classificação final de 0 a 20 valores.

 Acompanhamento do trabalho - 20%
 Componente escrita - 40%

 Apresentação oral - 40%
 Os docentes salvaguardam ainda o direito de não permitir que o trabalho seja apresentado publicamente, caso o

orientador considere que não reúne as condições mínimas para tal. 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Once approved the project themes and the respective designated supervisor, working groups develop projects
independently, requesting support from the teacher whenever any questions arise.

 With regard to her evaluation assumes a continuous nature, insofar as the guiding step by step vai checking the
commitment and the way the group confronts and solves the problems that arise.

 In a final stage, the working groups will be assessed at a public oral presentation of projects.
 The assessment includes written work, oral presentation, ask the guest judge and the opinion of the respective

supervisor, resulting in a final grade of 0 to 20.
 Monitoring of work - 20%

 Written component - 40%
 Oral presentation - 40%

 Teachers also safeguard the right not to allow the work to be publicly displayed, if the supervisor deems that does not
meet the minimum requirements for such.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A UC de projeto apresenta uma metodologia peculiar, sendo que numa fase inicial os alunos conscientes dos
objetivos propostos, formam grupos de trabalho ( 3/4 elementos) e escolhem temas de projeto tendo como ponto de
partida a identificação de um problema passível de ser resolvido, com instrumentos ou ferramentas quer da área do
jornalismo, quer da área da comunicação empresarial.

 Consoante a área escolhida, preferencialmente ligada ao ramo do curso no qual estão inseridos, serão orientados por
cada um dos docentes da UC, sendo que o professor da área das tecnologias co-orienta todos os projetos que
necessitem de apoio mais específico nesse domínio.

 Uma vez aprovados os temas de projeto e designado o respetivo orientador, os grupos de trabalho desenvolvem os
projetos de forma autónoma, solicitando o apoio do docente sempre que surjam eventuais dúvidas.

 No que respeita à avaliação ela, assume um carácter contínuo, na medida em que o orientador, etapa a etapa vai
verificando o empenho e a forma como o grupo enfrenta e resolve os problemas que vão surgindo no
desenvolvimento dos projetos.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The UC project presents a unique methodology, and early in the students aware of the objectives, forming working
groups (3/4 elements) and choose topics of project having as starting point the identification of a problem that can be
solved with tools or utilities or the area of journalism, whether in the area of business communication.

 Depending on the chosen area, preferably tied to the branch of the course in which they live, will be guided by each of
the faculty of UC, and the teacher's area of technology co-directs all projects that require more specific support in this
area.

 Once approved the project themes and the respective designated supervisor, working groups develop projects
independently, requesting support from the teacher whenever any questions arise.



With regard to her evaluation assumes a continuous nature, insofar as the guiding step by step vai checking the
commitment and the way the group confronts and solves the problems that arise in the development of projects

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Transversalidade de referencias bibliograficas dos dois perfis.
 Transversality of bibliographic references of the two profiles.

 

Mapa IX - Opção I,II,III,IV e V - Aplicações Dinâmicas para a Internet / Dynamics Aplications of Internet

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Opção I,II,III,IV e V - Aplicações Dinâmicas para a Internet / Dynamics Aplications of Internet

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carlos Alberto da Conceiçao Afonso (0 h)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Luis Jose Branco Pinheiro ( 75 h)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Luis Jose Branco Pinheiro ( 75 h)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 A unidade curricular Aplicações Dinâmicas para a Internet surge relacionada com a unidade curricular de
Comunicação Multimédia com a finalidade de criar nos alunos competências no desenvolvimento de produtos
dinâmicos multimédia e a respectiva publicação e divulgação na internet.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The unit Dynamic Applications for the Internet appears related to the course of Multimedia Communication with the
purpose of creating in the students skills in dynamic multimedia product development and publication and
dissemination on the Internet.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Corel PHOTO-PAINT
 Criação de um ficheiro de CorelPHOTO-PAINT

 Windows Movie Maker
 Formas de visualização da linha de tempo: Guião Gráfico/Linha de Tempo;Importar vídeos, imagens e sons, e coloca-

los na linha de tempo;Filmes automáticos;Cortar vídeos;Determinar duração de visualização das imagens,Cortar som;
 Títulos ou Fichas Técnicas:Narrar Linha de Tempo;Gravação final.

 Adobe Flash MX 2004
 A Timeline, Frames, Keyframes e Blank Keyframes;

 Layers, Layers de máscara, utilização de Guide Layers;
 Converter em Símbolo: Movie Clip; Button e Graphic;

 Menu Tween: Motion e Shape;
 Casca de Cebola, Shape Hints, copiar e inverter Frames;

 Utilização de cor e efeitos de cor;
 Utilização de Motion Guide;

 Criação de objectos e sua animação, mudança de forma e de cor;
 Animação de Letras

 Trabalho com Bitmaps e sua animação, transição simples e com máscaras;
 Gradientes Animados;

 Efeito de Blur em objectos Gráficos e Imagens;
 Action Scripts;

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Corel PHOTO-PAINT
 Creating a file CorelPHOTO-PAINT, format a drawing, open, save and close;

 Windows Movie Maker
 Forms of view of the timeline: Storyboard / Timeline;

 Import videos, images and sounds, and puts them on the timeline;
 Movies automatic;

 Cut videos;
 Determine duration of viewing of images

 Securities or data sheets: 
 Narrate Timeline;

 Recording end.
 Adobe Flash MX 2004

 



The Timeline, Frames, Keyframes and Blank Keyframes;
 Layers, Mask Layers, Guide Layers use;

 Convert to Symbol: Movie Clip, Button or Graphic;
 Menu Tween: Motion and Shape;

 onion skins, Shape Hints, copy and reverse frames;
 Using color and color effects;

 Using Motion Guide;
 Creation of objects and their animation, changing shape and color;

 Animation Lyrics
 Working with Bitmaps and its animation, transition simple and masks;animated gradients;

 Effect of Blur on Graphics objects and images;
 Action Scripts;

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os softwares utilizados para além de serem específicos para os objetivos da unidade curricular são ainda os mais
utilizados no mercado de trabalho dos futuros licenciados.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The software used in addition to being specific to the goals of the course are the most utilized in the labor market of
the future graduates.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Devido à especificidade da disciplina, a componente prática será predominante. Assim as atividades serão orientadas
através de um guião e desenvolvidas individualmente, ou caso isso não seja possível em grupos de 2 ou 3 elementos.

 As propostas de trabalho procurarão ter em conta o tipo de tarefas que os alunos irão desenvolver na futura profissão,
.
 Ao longo do ano serão definidos temas relacionados com os conteúdos da disciplina, que servirão de base a um
trabalho a desenvolver pelos alunos, individualmente.

 Sem esquecer o trabalho cooperativo tem-se, no entanto, presente a importância de uma avaliação individualizada e
presencial pelo que os alunos realizarão uma prova individual.

 A avaliação final será o resultado do trabalho realizado ao longo do ano, das provas e da participação nas actividades
na sala de aula.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Due to the specific discipline, the practical component will be predominant. So the activities will be guided through a
script and developed individually, or if it is not possible in groups of two or three elements.

 The proposed work will seek to always take into account the type of tasks that students will develop in the future
profession.Throughout the year will be defined issues related to course content, which will support the work done by
students individually.

 Not forgetting the cooperative work has, however, present the importance of an individualized assessment and
attendance by the students will face an individual event.

 The final evaluation will be the result of work over the years, and evidence of participation in activities in the
classroom.

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Tratando-se de uma Unidade Curricular Teórico-Prática a metodologia assenta em momentos de apresentação teórica
mas principalmente em momentos de trabalho aplicado dos alunos com crescente grau de diversidade em termos de
situações reais, permitindo-lhes ganhar experiência e independência no manuseamento dos objetos de aprendizagem.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 In the case of a Theoretical-Practice Course methodology is based on moments of theoretical presentation but mainly
in times of applied work of students with increasing degree of diversity in terms of real situations, enabling them to
gain experience and independence in the handling of objects learning.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Gonçalves, A., Urbano, M. (2002). Flash MX: Design, Animação e Programação. Porto: Centro Atlântico
  

Oliveira, H. (2005). Flash MX 2004 Depressa & Bem. Lisboa: F C A Editora Informática
  

Ferreira, P. (2004).Flash MX 2004 Conceitos & Prática. Lisboa: F C A Editora Informática
  

Lobo. M. (2004).Curso Avançado de Flash MX 2004. Lisboa: F C A Editora Informática
 

 

Mapa IX - OpçãoI,II,III,IV e V - Fotojornalismo / Option- photojournalism

6.2.1.1. Unidade curricular:
 



OpçãoI,II,III,IV e V - Fotojornalismo / Option- photojournalism

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joaquim Luis Rodrigues Bonixe (0 horas)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Lopo Guerreiro Pizarro Sampaio e Melo Pizarro (75 h)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Lopo Guerreiro Pizarro Sampaio e Melo Pizarro (75 h)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Desenvolver:
 a capacidade de observação; 

 os conhecimentos técnicos e teóricos relativamente ao equipamento para registo e produção de imagens fotográficas;
a capacidade de expressão através da imagem.

 Promover a fotografia como meio de comunicação.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 develop:
 the ability of observation;

 the technical and theoretical knowledge related to the equipment for recording and production of photographic
images;

 the ability to communicate across the image.
 Promote photography as a means of communication.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1- História da fotografia
 2- Equipamento fotográfico

 A máquina fotográfica (câmara)
 As objectivas e sua utilização

 Outro equipamento
 3- Revelação de filmes

 Provas de contacto
 Ampliação

 4- Técnicas de estúdio
 5- Iluminação

 6- Técnicas e práticas da captação da imagem
 Composição

 Controlo do movimento
 Controlo da exposição

 Fotografia Digital
 Digitalização e tratamento de imagem

 Pós-produção (laboratório – tratamento digital da imagem)
 Digitalização e tratamento digital da imagem (para suporte digital e impressão)

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1- History of photography
 2- Photographic Equipment

 The camera (camera)
 Lenses and their use
 Other equipment

 3 -Film development
 Evidence of contact
 Extension

 4- Techniques studio
 5- Lighting

 6- Techniques and practices of image capture composition
 Movement control

 Exposure controls
 Digital Photography

 Scanning and image processing
 Post-production (lab - digital image processing)

 Scanning and digital image processing (to support digital and print)

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os objectivos propostos são em cada semana promovidos através de exercícios práticos, sobre as aulas ministradas
relativas aos conhecimentos teóricos.

 No que se refere ao desenvolvimento da capacidade de observação, à capacidade de expressão, e ao pensar a



fotografia como meio de comunicação, procura-se que os alunos vivenciem experiências consequentes com tais
objetivos através, sobretudo de exercícios práticos e análise de trabalhos.

  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The proposed objectives are promoted each week through practical exercises on the classes given on theoretical
knowledge.

 Regarding to the development of observational skills, the ability to communicate, to think the photography as a means
of communication, ask for students to experience subsequent experiences with these goals through mainly practical
exercises and analysis work.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas decorrerão na sala de aula, no exterior, no estúdio, no laboratório de fotografia e na sala de informática, onde
serão lecionados os conteúdos teóricos e práticos, recorrendo a projectores multimédia, textos, imagens, vídeos,
aplicações multimédia e outros suportes.

 Simular-se-ão situações de trabalho nas quais os alunos poderão encontrar na sua vida profissional, promovendo
exercícios práticos no exterior e interior.

 Motivar-se-á a análise e discussão em grupo dos conteúdos. 
 Constituem elementos de avaliação:

 assiduidade e participação (avaliação contínua).
 trabalhos finais e estudos relativos a cada um dos exercícios propostos.

 aspectos qualitativos dos trabalhos realizados no âmbito de cada um dos exercícios.
 propostas inovadoras para a resolução dos exercícios propostos.

 Teste de avaliação.
 No final do período lectivo, será realizada avaliação final com a participação de todos os alunos e apresentação dos

exercícios práticos realizados, e dos trabalhos teóricos.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The classes will take place in the classroom, outside and in the studio, the photo lab and computer room, where they
will be lected the theoretical and practical, using multimedia projectors, texts, images, videos, multimedia applications
and other media.

 Simulating will be working situations in which students may encounter in their professional life, promoting practical
exercises in exterior and interior.

 It will motivate the group discussion and analysis of content.
 Constitute elements of evaluation:

 attendance and participation (continuous avaluation).
 final papers and studies for each of the exercises.

 qualitative aspects of work undertaken within each of the exercises.
 innovative proposals for solving the proposed exercises.

 Evaluation test.
 At the end of the semester, the final evaluation will be conducted with the participation of all students and presentation

of practical exercises performed and the theoretical work.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Tratando-se de uma UC em que a componente visual tem um peso evidente, a utilização de meios, imagens
audiovisuais e multimédia é preponderante. Em quase todas as aulas os alunos são convidados a trabalhar com meios
de produção de imagens, e a analisar e criticar os resultados obtidos. Para atingir os objetivos da Unidade Curricular,
é proposto aos alunos a realização de diversos exercícios, práticos, sua análise, discussão e reflexão.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Since Photojournalism is a curricular unit in which the visual component has a weight obvious, using means, images
and audiovisual media is predominant. In almost all lessons students are invited to work with means to generate
images, and analyze and criticize the results. To achieve the goals of the course is offered to students performing
various exercises, practical, analysis, discussion and reflection.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 BALY, Tim, Enciclopédia da Fotografia Digital, Dinalivro, 2004, Lisboa
 BARRETT,John, L’Art de la Photographie en Noir et Blanc – 1991 Editions VM Paris

 BARTHES, Roland, A câmara clara. Lisboa, Edições 70, 1989.
 BERGER, John, Modos de ver. Lisboa: Edições 70, 1996.

 FREEMAN, Michael, The Encyclopedia of Practical Photograpfhy. Tiger Book Internacional plc, 1993
 - ISBN 1-870461-39-8

 JOLY, Martine, Introdução à análise da imagem. Lisboa, Edições 70, 1999.
 ROSENBLUM, Naomi, A World History of Photography. Abbeville Press

 SONTAG, Susan, Ensaios sobre fotografia. Publicações Dom Quixote
 FOTO Enciclopédia de Fotografia – edições salvat

 KEENE, Martin, Fotojornalismo – Guia Profissional, Dinalivro, Lisboa, 2002
 VASCONCELOS, Luís, Mora, Edição Câmara Municipal de Mora, 2000

 Fotografos do Jornal o Publico, 15 anos de fotografia, Edições do Jornal O Publico 2005



Gageiro, Eduardo, Lisboa no Cais da Memória, (edição do Autor?) 2004 
 Outros Recursos “online”.

 
 

Mapa IX - Opção I,II,III,IV e V - Sistema de Gestão de Conteúdos / Contentes Management System

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Opção I,II,III,IV e V - Sistema de Gestão de Conteúdos / Contentes Management System

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carlos Alberto da Conceiçao Afonso (0 h)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Luis Jose Branco Pinheiro (75 horas)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Luis Jose Branco Pinheiro (75 hours)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Utilizar de forma autónoma um Sistema de Gestão de Conteúdos;
 Partilhar experiências envolvendo a utilização da segunda geração de serviços da Web;

 Desenvolver competências na utilização de aplicações on-line;
 Mudança e melhores práticas na Web, combinando as comunidades on-line com as técnicas da Web 2.0.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Using an independently Content Management System;
 Share experiences involving the use of the second generation of Web services;

 Develop skills in the use of online applications;
 Change and best practices on the Web, combining online communities with Web 2.0 techniques.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Utilização de um Sistema de Gestão de Conteúdos
 Introdução ao Sistema de Gestão de Conteúdos Joomla.

 Estrutura do Joomla: Front-end e back-end, Temas e Configurações.
 Front-end: Menus, Conteúdos, Funcionalidades e Temas.

 Back-end: Menus e Painel de Controlo.
 Configurações: Configuração global, gestão de idiomas, gestão de temas, gestão de

 utilizadores e reciclagem.
 Gestão de Menus.

 Gestão de Conteúdos: Criação e edição de secções, Criação e edição de categorias,
 Criação e edição de conteúdos, Conteúdos estáticos e Gestão da página principal.

 Gestão e utilização de componentes.
 Gestão e utilização de módulos.

 Personalização do Joomla.
 Web 2.0

 Aplicações In-browser;
 Redes Sociais;

 Wikis;
 Blogues;

 Feeds RSS (Really Simple Syndication);
 Podcasts.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Using a Content Management System
 Introduction to Content Management System Joomla.

 Joomla Structure: Front-end and back-end, Themes and Settings.
 Front-end: Menus, Content, Features and Issues.

 Back-end: Menu and Control Panel.
 Settings: Global configuration management, languages, management issues, management

 users and recycling.
 Management Menus.
 Content Management: Creating and editing sections, Creating and editing categories,

 Creating and editing content, static and Content Management page.
 Management and use of components.

 Management and use of modules.
 Customization of Joomla.

 Web 2.0
 In-browser applications;

 



Social Networks;
 wikis;

 blogs;
 RSS (Really Simple Syndication);

 Podcasts.
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os softwares utilizados para além de serem específicos para os objetivos da unidade curricular são ainda os mais
utilizados no mercado de trabalho dos futuros licenciados

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The software used in addition to being specific to the goals of the course are the most utilized in the labor market of
the future graduates.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia a seguir nesta unidade curricular tem em consideração as competências definidas e a heterogeneidade
dos alunos no que respeita aos conhecimentos informáticos.

 As aulas terão um carácter teórico/prático. No entanto, devido à especificidade da unidade curricular, a componente
prática será predominante. As actividades serão orientadas através de guiões e desenvolvidas individualmente ou em
grupos de dois elementos.

 A avaliação reflectirá o carácter teórico-prático da unidade curricular. A avaliação final será o resultado do trabalho
realizado ao longo do ano, e da participação nas actividades na sala de aula.

 Sem esquecer o trabalho cooperativo tem-se, no entanto, presente a importância de uma avaliação individualizada
pelo que os alunos realizarão um trabalho individual.

 A avaliação final será o resultado do trabalho realizado ao longo do ano, do trabalho e da participação nas actividades
na sala de aula

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology of this course takes into account the tasks defined and the heterogeneity of students with regard to
computer literacy.

 The classes will have a theoretical / practical. However, because of the uniqueness of the course, the practical
component will be predominant. The activities will be guided through scripts and developed individually or in groups
of two elements.

 The assessment will reflect the character of the theoretical and practical course. The final evaluation will be the result
of work done throughout the year, and participate in activities in the classroom.

 Not forgetting the cooperative work has, however, present the importance of an individualized assessment that the
students will work individually.

 The final evaluation will be the result of work over the years, work and participate in activities in the classroom.
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Tratando-se de uma Unidade Curricular Teórico-Prática a metodologia assenta em momentos de apresentação teórica
mas principalmente em momentos de trabalho aplicado dos alunos com crescente grau de diversidade em termos de
situações reais, permitindo-lhes ganhar experiência e independência no manuseamento dos objetos de aprendizagem.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 In the case of a Theoretical-Practice Course methodology is based on moments of theoretical presentation but mainly
in times of applied work of students with increasing degree of diversity in terms of real situations, enabling them to
gain experience and independence in the handling of objects learning.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Boiko, B. (2001). Content Management Bible. Wiley
  

Graf, H. (2006). Building Websites with Joomla. Packt Publishing.
  

Ledford, J. (2007). Google Powered: Productivity with online Google tools. Wiley
  

Rahmel, D. (2007). Beginning Joomla! – From Novice to Professional. Apress
  

White, S. e Wallace A. (2006). Joomla User Manual.
 

 

Mapa IX - Opção I,II,III,IV e V - Tecnologias da Informação / Information Technologies

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Opção I,II,III,IV e V - Tecnologias da Informação / Information Technologies



 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carlos Alberto da Conceiçao Afonso (0h)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Luis Jose Branco Pinheiro (75h)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Luis Jose Branco Pinheiro ( 75 h)

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Dominar os principais conceitos informáticos;
 Construir documentos com boa apresentação gráfica.

 Elaborar folhas de cálculo, que incluam gráficos, fórmulas matemáticas coerentes, e que recorram a “comandos
dinâmicos”.

 Construir apresentações eletrónicas com efeitos de animação;
 Construir e manipular bases de dados relacionais;

 Utilizar de forma integrada as diferentes aplicações informáticas;
 Efetuar consultas de informação através da Internet, enviar e receber correio eletrónico;

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Know the main computer concepts;
 Building documents with good layout.

 Prepare spreadsheets, including charts, mathematical formulas consistent, and making use of "dynamic commands."
 Building electronic presentations with animation effects;

 Build and manipulate relational databases;
 Using an integrated way the different computer applications;

 Perform queries of information via the Internet, send and receive mail;
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Processamento de Texto
 Modos de visualização 

 Edição de um documento
 Formatação de um documento 

 Localização e substituição de informação, verificação ortográfica;
 Elaboração de um documento de uma base de dados, impressão em série, etiquetas, catálogos e sobrescritos;

trabalho com vários documentos em simultâneo; 
 Construção de formulários

 Personalização do ambiente de trabalho e opções.
 Revisões de documentos

 Folha de Cálculo
 Editar e formatar um documento 

 Tipos de referências
 Fórmulas e funções;
 Gráficos

 Trabalho com vários documentos em simultâneo, fixar painéis;
 Utilização de modelos predefinidos;

 Comandos dinâmicos.
 Bases de dados.

 Apresentações electrónicas
 Marcadores, níveis, formatação e caixas de texto, cores e sombreados;

 Inserir, seleccionar, agrupar e editar objectos e imagens;
 Construção e edição de gráficos, organigramas e tabelas;
 Trocar, inserir, eliminar, ampliar e reduzir diapositivos.

 Bases de dados relacionais
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Word Processing
 Display modes

 Editing a document
 Formatting a document

 Information search and replace, spell checking;
 Preparation of a document from a databaseConstruction 

 Customizing the work environment and options.
 Document reviews

 Spreadsheet
 Creating a spreadsheet, write, print, close, open a file;

 Types of references 
 Formulas and functions;

 Graphics: 



Working with multiple documents at once, freeze panes;
 Using predefined templates;

 Dynamic commands.
 Databases

 Electronic presentations
 Construction and editing graphics, flowcharts and tables;

 Global model, building a presentation, special effects, slide transition and the construction of objects;.
 Database

 Construction of tables, text fields, date, numeric, gauge, currency, memo, logical object and the primary key definition,
inclusion and exclusion records, changing the name of the fields and views of a table;

 Records
 Queries 
 Forms 

 Reports
 Relational databases

 Using models of databases.
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os softwares utilizados para além de serem específicos para os objetivos da unidade curricular são ainda os mais
utilizados no mercado de trabalho dos futuros licenciados.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The software used in addition to being specific to the goals of the course are the most utilized in the labor market of
the future graduates.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas terão um carácter teórico/prático. No entanto, devido à especificidade da disciplina, a componente prática
será predominante. Assim, as atividades serão orientadas através de um guião e desenvolvidas em grupos de dois ou
três elementos. 

 Ao longo do ano serão definidos temas relacionados com os conteúdos da disciplina, que servirão de base a um ou
dois trabalhos individuais a desenvolver pelos alunos. Na elaboração destes trabalhos pretende-se que os alunos
solicitem a colaboração do professor da disciplina de forma a que o produto final seja de maior qualidade.

 Sem esquecer o trabalho cooperativo tem-se, no entanto, presente a importância de uma avaliação individualizada e
presencial pelo que os alunos realizarão uma prova individual.

 A avaliação final será o resultado do trabalho realizado ao longo do ano, da prova e da participação nas atividades na
sala de aula. 

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The methodology of this course takes into account the objectives and the heterogeneity of students with regard to
computer literacy.

 The classes will have a theoretical / practical. However, due to the specific discipline, the practical component will be
predominant. Thus, the activities will be guided through a script and developed in groups of two or three elements.

 Throughout the year will be defined issues related to course content, which will support one or two individual work
done by students. In preparing these works it is intended that students request the cooperation of the subject teacher
so that the final product is of higher quality.

 Not forgetting the cooperative work has, however, present the importance of an individualized assessment and
classroom so students will perform an individual event.

 The final evaluation will be the result of work over the years, evidence and participate in activities in the classroom.
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Tratando-se de uma Unidade Curricular Teórico-Prática a metodologia assenta em momentos de apresentação teórica
mas principalmente em momentos de trabalho aplicado dos alunos com crescente grau de diversidade em termos de
situações reais, permitindo-lhes ganhar experiência e independência no manuseamento dos objetos de aprendizagem.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 In the case of a Theoretical-Practice Course methodology is based on moments of theoretical presentation but mainly
in times of applied work of students with increasing degree of diversity in terms of real situations, enabling them to
gain experience and independence in the handling of objects learning.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Ainsley, R. (1996). O Especialista Instantâneo em Internet. Lisboa: Gradiva.
  

Corporation, M. (1998). Introdução ao Microsoft Windows 98. Ireland: Microsoft Corporation.
  

Ferreira, A. (1997). Internet de A a Z: Lisboa: FCA.
  

Milheiro, C. & Ribeiro, P. (2000). Domine a 110% Word 2000: Lisboa: FCA.
  



Rumos. (1996). Word 7 ponto por ponto. Lisboa: FCA - Editora de Informática.
  

Silva, L. & Remoaldo, P. (1995). Introdução à Internet. Lisboa: Editorial Presença.
  

Sousa, M. & Sousa, S. (2000). Microsoft Office 2000 sem Fronteiras: Lisboa: FCA.
  

Sousa, S. & Sousa, M. (1998). Microsoft Office 97 Avançado. Lisboa: FCA.
  

Sousa, S. & Sousa, M. (2002). MICROSOFT OFFICE XP para todos nós. Lisboa: FCA - Editora de Informática.
 

 

Mapa IX - Opção I,II,III,IV e V - Clima e Cultura Organizacional / Organization Environment and Culture

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Opção I,II,III,IV e V - Clima e Cultura Organizacional / Organization Environment and Culture

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Luísa Maria Serrano de Carvalho – 75h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Nao aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Objectivos: 1) Compreender os processos e princípios subjacentes a uma organização; 2) Conhecer os tipos de
estrutura organizacional; 3) Depreender a importância da motivação numa organização; 4) Distinguir os conceitos de
clima e cultura organizacional; 5) Conhecer características de tipologias referentes à cultura organizacional; 6) Inferir a
relevância da existência de um clima organizacional positivo. 
Competências: 

 Com esta unidade curricular de escolha pessoal pretende-se que os estudantes desenvolvam competências em
termos instrumentais (capacidade de análise e de síntese; capacidade de seleção e gestão da informação);
interpessoais (capacidade de trabalho em equipa; capacidade de crítica e de auto-análise; capacidade de comunicação
com os outros) e sistémicas (aprender a aprender; investigação; trabalho autónomo). 

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Objectives: 1) Understand the processes and principles which underlie an organization, 2) Knowing the types of
organizational structure, 3) infer the importance of motivation in an organization, 4) Differentiate between the concepts
of organizational climate and culture, 5) Know characteristics of typologies referring to organizational culture; 6)
Inferring the relevance of the existence of a positive organizational climate.

  
General Competencies: With this curricular unit of personal choice is intended that students develop skills in
instrumental terms (capacity for analysis and synthesis; selection capability and information management),
interpersonal factors (teamwork, ability to critique and self-analysis, ability to communicate with others) and systemic
(learning to learn, research, self-employment).

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I – A ORGANIZAÇÃO
 Definição de organização

 Processos e princípios
 II – ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS

 Definição de estrutura organizacional
 Tipos de estruturas de Mintzberg

 Determinantes da estrutura
 Tendências de estruturação
 III – MOTIVAÇÃO 

 Teorias das necessidades
 Teoria da equidade

 Teoria do reforço
 Teoria das expectativas

 Tendências recentes
 IV – CULTURA DA ORGANIZAÇÃO

 Conceito
 Cultura e macrocultura

 Tipos de culturas
 V – CLIMA DA ORGANIZAÇÃO

 Conceito 
 Análise do clima organizacional



 
6.2.1.5. Syllabus:

 I - ORGANIZATION
 Definition of organization

 Processes and principles
 II - ORGANIZATIONAL STRUCTURES

 Definition of organizational structure
 Mintzberg’s types of structures 

 Determinants of the structure
 Trends in structuring

 III - MOTIVATION
 Needs Theory 

 Equity theory
 Reinforcement theory

 Expectations theory 
 Recent trends

 IV - ORGANIZATIONAL CULTURE
 Concept

 Culture and macroculture
 Types of crops

 V - ORGANIZATIONAL CLIMATE
 Concept

 Analysis of the organizational climate
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os objetivos visam fornecer instrumentos teóricos e práticos que permitam aos estudantes refletir sobre a dinâmica
de uma organização, no tocante ao seu clima e cultura organizacional.

 Os conteúdos programáticos providenciam as bases teóricas indispensáveis à consecução destes objetivos,
abrangendo definições essenciais, tais como as de organização; estrutura organizacional; motivação; cultura
organizacional e clima organizacional.

 Importa compreender o conceito de motivação e as teorias relativas à motivação interna e externa para se inferir o
papel que esta pode assumir ao nível da dinâmica de uma organização e dos colaboradores que dela fazem parte. 

 Por outro lado é fundamental destrinçar os conceitos de clima e de cultura organizacional por forma a conhecer as
variáveis subjacentes a cada um deles e, assim, tornar possível proceder à identificação de diferentes culturas
organizacionais, bem como realizar a análise ao clima existente numa dada organização. 

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The objectives CU provide theoretical and practical tools that enable students to reflect on the dynamics of an
organization with regard to its organizational climate and culture.

 It is important to understand the concept of motivation and theories relating to internal and external motivation to infer
the role that it may take at the dynamics of an organization and the employees who belong to her.

 Furthermore, and although with characteristics which intersect and are not always easy to distinguish in practice it is
important to disentangle the theoretical level, the concept of organizational climate and culture in order to understand
the underlying variables to each and thus make it possible to identify different organizational cultures, and performing
the analysis to the climate existing in a given organization.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As sessões assumem um carácter teórico prático, recorrendo-se a uma metodologia de carácter diversificado que
inclui a abordagem de conteúdos, a apresentação de tarefas a desenvolver em pequenos grupos, dando-se um
especial enfoque à análise de estudos de caso, dos quais resultam, posteriormente, momentos de debate e de
cruzamento de conceções teórico-práticas. 

 A avaliação dos estudantes desenvolve-se numa perspetiva eminentemente formativa, valorizando-se as atividades
desenvolvidas ao longo do semestre, durante as sessões ou em autonomia. Desta forma, constituem-se como
produtos para avaliação: trabalhos/análises de casos a realizar, em pequenos grupos, durante as sessões (40%); um
teste individual e presencial (60%).

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The sessions assumed a theoretical practical, making use of a methodology that includes diversified character of the
approach of syllabus, presentation of tasks to be undertaken in small groups, giving special focus to the analysis of
case studies, of which result later moments of debate and cross-theoretical-practical.

 The evaluation of students develops an eminently formative, valuing the activities throughout the semester, during the
sessions or autonomy. Thus, they constitute themselves as products for evaluation: papers / case studies to be carried
out in small groups during the sessions (40%), an individual test and face (60%).

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Tendo em vista a consecução dos objetivos, e não obstante a componente de apresentação direta de conteúdos,
privilegia-se nesta unidade curricular a análise de estudos de caso desenvolvidos em pequenos grupos. Os estudos
de caso são fornecidos pela docente e ajustam-se aos conteúdos a abordar por forma a se tornar possível o
cruzamento das perspetivas teórica e prática. De modo a “compreender os processos e princípios subjacentes a uma



organização”, os alunos analisaram, por exemplo, um estudo de caso que retratava as dinâmicas de quatro empresas
portuguesas sobejamente conhecidas. Desta análise, resultou um debate no qual se evidenciou, simultaneamente, a
existência de diferentes “tipos de estrutura organizacional”. A exposição teórica por parte da docente contribuiu para
esquematizar as ideias e apresentar conteúdos. Para alcançar os objetivos 3, 4, 5 e 6, recorreu-se à estratégia oposta.
Isto é, numa primeira fase a docente apresentou os conteúdos essenciais e, a partir desta abordagem, propôs a
realização de estudos de caso (“importância da motivação”; “tipologias referentes à cultura organizacional” e
“existência de um clima organizacional positivo”). De maneira a solidar a distinção entre os conceitos de cultura e de
clima organizacional propôs-se a análise de um artigo, também em pequenos grupos.

 Para que haja uma componente individual de avaliação, existe um teste final que abarca os conteúdos trabalhados ao
longo do semestre, tendo em vista aferir a consecução dos objetivos da unidade curricular. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Given the objectives and notwithstanding the component of direct syllabus is privileged in the curricular unit analysis
of case studies developed in small groups. The case studies are provided by the teacher and adjust the syllabus to be
approach in order to make possible the crossing of the theoretical and practical perspectives. In order to "understand
the processes and principles which underlie an organization", the students analyzed, for example, a case study
depicting the dynamics of four well-known Portuguese companies. This analysis resulted in a debate which
demonstrated simultaneously the existence of different "types of organizational structure”. The theoretical exposition
by the teacher helped to lay out the ideas and present syllabus. To reach the goals 3, 4, 5 and 6, we used the opposite
strategy. This is a first step the teacher presented the essential elements, and from this approach, proposed to carry
out case studies ("importance of motivation," "typologies relating to organizational culture" and "existence of a
positive organizational climate"). In order to strengthen the distinction between the concepts of organizational culture
and climate proposed the analysis of an article, also in small groups. For there to be an individual component of
evaluation, there is a final test covering the syllabus developed during the semester in order to assess the
achievement of the curricular unit’s objectives.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Bertrand, Y. & Guillemet, P. (1994). Organizações: Uma abordagem sistémica. Colecção Sociedade e Organizações.
Lisboa: Instituto Piaget.

 Firmino, M. (2010). Gestão das Organizações. Conceitos e tendências actuais (4.ª edição). Cascais: Escolar Editora.
 Mintzberg, H. (2010). Estrutura e dinâmica das organizações. Colecção Economia & Empresa. Lisboa: Dom Quixote.
 Neves, A. (2002). Gestão na Administração Pública. Cascais: Pergaminho.

 Sousa, F. (2006). Os comportamentos nas organizações. Colecção Gestão. Lisboa: Editorial Verbo.
 Teixeira, S. (2010). Gestão das Organizações (2.ª Edição). Lisboa: Verlag Dashőfer, Edições Profissionais.

 
 

Mapa IX - Opção I,II,III,IV e V - Sociologia da Leitura / Reading Sociology

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Opção I,II,III,IV e V - Sociologia da Leitura / Reading Sociology

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carlos Manuel Barbas do Rosário – 75 h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Nao aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 A UCEP foi concebida como um espaço de reflexão em torno dos hábitos e práticas de leitura nas sociedades
contemporâneas, procurando alcançar um conhecimento sobre o modo como essas práticas são socialmente
construídas e passíveis de refletir desigualdades sociais.Os alunos deverao ter consciência de que a leitura se tornou,
nas sociedades contemporâneas, um imperativo de políticas públicas e sociais, tomando contacto com projetos de
âmbito internacional, nacional ou local que as desenvolvem no terreno. Numa dimensão mais pragmática, os alunos
deverão desenvolver algumas competências nos domínios da análise de fenómenos associados à leitura e no domínio
da intervenção.Os fenómenos da leitura da imprensa (nas suas variadas dimensões e suportes) será contemplada, a
partir das abordagens da Sociologia da Leitura neste domínio. As sessões letivas procuram organizar-se numa
articulação constante entre teoria social e possibilidades de intervenção dos profissionais em comunicação.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The UC was designed as a space for reflection about reading habits and practices in contemporary societies, seeking
to reach some knowledge about the way these practices are socially constructed and capable of reflecting (or even
produce ) social inequalities.The students must also become aware of the fact that reading has become, in
contemporary societies, an imperative of social and public policy, turned possible through several social projects at
international, national or local levels. In a more pragmatic dimension, students should develop some competences in
the analysis of the phenomenons associated with reading habits and practices and also in the field of social



intervention in this area (developing techniques of reading promotion and animation in the public space and in the
context of journalism and communication). Therefore, the classes will be organized in two levels: lectures (with general
surveys about scientific research and knowledge) and practical sessions.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1.Leitura/leituras: os diferentes modos de ler
 1.1 Elementos para uma História das práticas de leitura

 1.2 A leitura e os seus suportes no século XXI
  

2. O lugar das leituras nas práticas culturais
 2.1 Práticas culturais nas sociedades contemporâneas

 2.2 Hábitos e práticas de leitura: conceitos operatórios
 2.3 As práticas de leitura nas sociedades contemporâneas: os grandes dados das pesquisas de âmbito extensivo de

cariz nacional e internacional
  

3. Leitura: promoção, mediação, animação
 3.1 A promoção da leitura enquanto projeto política nas sociedades contemporâneas

 3.2 Promoção da leitura: casos paradigmáticos 
 3.3 Projetos e técnicas de promoção, mediação e animação da leitura.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Reading and different ways of reading
 1.1 Topics for a history of reading practices

 1.2 Reading and reading objects in the XXI century
  

2. The place of reading in cultural practices
 2.1 Cultural practices in contemporary societies

 2.2 Habits and reading practices: operational concepts
 2.3 Reading in contemporary societies: national and international research (main and extensive conclusions)

  
3. Reading: promotion, mediation, animation

 3.1 Reading promotion as a public policy in contemporary societies
 3.2 Reading promotion: some case studies 

 3.3 Techniques of mediation and animation of reading habits and practices.
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos da unidade curricular de Sociologia da Leitura não se organizam a partir de uma conceção meramente
teórica do campo científico em causa. Partindo da investigação realizada no respeitante a esta prática social, procura-
se também refletir sobre as experiências e possibilidades de intervenção e ação sobre o real. Por isso as últimas
componentes do programa da disciplina se debruçam sobre a promoção, mediação e animação da leitura, tendo em
conta que os eventuais públicos desta unidade curricular podem realizar articulações entre a sua formação nuclear
(Jornalismo e Comunicação) e essas práticas. Daí a importância de relacionar permanentemente teoria científica e
trabalho de intervenção.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The contents of the course of Sociology of Reading are not organized on a purely theoretical approach. Based on the
investigation and scientific knowledge about this social practice, we try also to reflect about the opportunities for
intervention and action for journalists and social actors in the field of communication. This explains that the last
chapters are focused on the promotion, mediation and animation of reading practices, trying to connect them with the
professional approaches in these fields).

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas privilegiarão momentos de exposição teórica e momentos de trabalho em grupo de análise de documentação
e preparação de materiais. Cada tema será introduzido por uma média de 2 a 3 sessões de exposição teórica, seguidas
de sessões de análise de dados e observação de experiências e projetos desenvolvidos no terreno no que toca à
investigação e intervenção. Para cada tema, também, serão solicitados aos alunos pequenos trabalhos em grupo de
análise de documentação (em suporte escrito ou audiovisual: resultados de projetos de investigação, relatos de
experiências de promoção e animação da leitura), apresentados posteriormente e debatidos em sessão plenária. A
avaliação é realizada a partir de um teste escrito individual e de um trabalho de grupo com maior dimensão (com peso
de 50 % para cada componente).

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The classes will be organized between lectures of theoretical approach and sessions of practical teamwork (with
analysis of documentation and preparation of materials). Each theme will be introduced by an average of 2 to 3
theoretical sessions, followed by sessions of data analysis and observation of experiments and projects developed in
the field. For each topic, too, will be required that the students organize some small group works of analysis of
documentation (written or audiovisual results of research projects, case studies of promotion and animation of
reading) that will be presented and discussed in the end of each chapter of the syllabus. The evaluation is based on a
written individual test and on a group work (each of them with a weight of 50%).



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A organização das sessões letivas entre sessões de exposição teórica e trabalho prático procura justamente a dupla
formação dos alunos nos campos da mobilização da teoria científica e da intervenção em contextos sociais de leitura.
Importa que os formandos: a) adquiram conhecimentos quanto às grandes abordagens teóricas em Sociologia da
Leitura (o que se procurará desenvolver nos momentos de exposição teórica, discussão de conceitos e apresentação
das principais sistematizações no campo científico); b) construam modelos e quadros de análise do real
(competências que se procurará desenvolver a partir de momentos práticos de confronto com documentação e
material estatístico ou de natureza qualitativa); c) adquiram competências no tocante à conceção, desenho e
realização concreta de projetos de promoção da leitura ou da sua animação (competências essas trabalhadas nos
momentos de abordagem prática em grupo, envolvendo técnicas concretas).

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The organization of sessions between theoretical presentation and practical work serves the purpose of training the
students both in the fields of mobilization of scientific theory and of intervention. It is important that the students: a)
may acquire knowledge about the major theoretical approaches in the sociology of reading (through the lecture
sessions with discussion and presentation of key concepts in scientific systematization); b) may be able to build
models and frameworks of analysis of real experiences (mobilizing data and using those key concepts); c) may acquire
skills to build projects to promote reading and animate groups (these skills will be developed all along the sessions of
group practice involving specific techniques).

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Baudelot, Christian, Cartier, Marie e Detrez, Christine, Et Pourtant ils lisent..., Paris. Éditions du Seuil, 1999.
 Birkerts, Sven, The Gutenberg Elegies: the Fate of Reading in an Electronic Age, London, Faber and Faber, 1993

 Bourdieu, Pierre, La distinction, Critique sociale du jugement, Paris, Les Édition du Minuit, 1979
 Chartier, Roger e Cavallo, Guglielmo, Histoire de la lecture dans le monde occidentale, Paris, Éditions du Seuil, 2001

 Chartier, Anne-Marie e Hébrard, Jean, Discours sur la lecture (1880-1980), Paris Bibliothéque Publique
d’Information/Centre Georges Pompidou, 1989

 Furtado, José Afonso, Os Livros e as Leituras: Novas Ecologias da Informação, Lisboa, Livros e Leituras, 2000
 Santos; Maria de Lurdes Lima, Neves, José Soares, Lima, Maria João e Carvalho, Margarida, A Leitura em Portugal,

Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério da Educação, 2007 (disponível em:
http://www.oac.pt/pdfs/OAC_A%20Leitura%20em%20Portugal.pdf

 
 

Mapa IX - Opção I,II,III,IV e V - Sociologia da Familia / Family Sociology

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Opção I,II,III,IV e V - Sociologia da Familia / Family Sociology

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 João Emílio Alves (75h)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Nao aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Ser capaz de adquirir e aprofundar conhecimentos teóricos e metodológicos sobre a sociologia da família,
sublinhando em particular a importância da mesma para a compreensão das mudanças sociais, culturais, económicas
e políticas que a atravessam e que se repercutem nos várias sistemas e instituições sociais; Conhecer os diferentes
entendimentos da família, bem como as principais alterações nos domínios específicos relacionados, por exemplo,
com as mudanças na divisão sexual do trabalho, a invenção de novas formas de relação que se reflectem sobre as
emoções, a autonomia e as novas formas de socialização entre pais e filhos, as novas formas de conjugalidade e os
valores associados a estas.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Being able to acquire and develop theoretical and methodological knowledge on the sociology of the family,
emphasizing in particular its importance for the understanding of social, cultural, and economic policies that cross and
that are reflected in various social systems and institutions; knowing the different understandings of the family, as well
as major changes in the specific areas related, for example, with changes in the sexual division of labor, the invention
of new forms of relationships that are reflected on the emotions, autonomy and new forms of socialization between
parents and children, new forms of marital and values associated with these.

  



 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1.Família e Ciências Sociais
 1.1Emergência da sociologia da família

 1.2A abordagem sociológica da família
 1.3A família como unidade de análise: um campo interdisciplinar

 2.Teorias Sociológicas acerca da família nas sociedades contemporâneas
 2.1 A perspectiva de Fréderic Le Play e de Émile Durkheim 

 2.2Parsons, Bales, Goode e Ariés: abordagens contemporâneas
 2.3A sociologia contempor. e a família: novos olhares e conceptualizações 

3.Família e Sociedade
 3.1As transformações familiares das sociedades industriais até à actualidade

 3.2Mudanças familiares nas sociedades ocidentais
 3.3Pluralidade de formas de família

 3.4Casamento, divórcio e infância: números e tendências
 3.5Família, trabalho e mobilidade social: relações e interdependências

 3.6 Políticas familiares
 3.7 O outro lado da família: a questão da violência doméstica

 4.A Família na Sociedade Portuguesa
 4.1 A família em Portugal: situação actual e tendências

 4.2 Leituras e pesquisas sociológicas recentes
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1.1 - Emergency sociology of the family
 1.2 - The sociological approach to family
 1.3 - The family as unit of analysis: an interdisciplinary field

 2.Teorias Sociological about the family in contemporary societies
 2.1 - The prospect of Frederic Le Play and Emile Durkheim

 2.2 - T. Parsons, Bales, Goode and Ariès: contemporary approaches
 2.3 - A Contemporary Sociology. and the family: new perspectives and conceptualizations

 3.Família and Society
 3.1 - Transformations family from industrial societies to the present

 3.2 - Changes to family in Western societies
 3.3 - Multiple forms of family

 3.4 - Marriage, divorce and children: numbers and trends
 3.5 - Family, work and social mobility: relationships and interdependencies

 3.6 - Policies family
 3.7 - The other side of the family: the issue of domestic violence

 4.The family in the Portuguese Society
 4.1 - The family in Portugal: current situation and trends

 4.2 - Reading and recent sociological research
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 .Os conteúdos programáticos relativos ao 1º e 4º capítulos, designadamente a questão da emergência da sociologia da
família enquanto unidade de análise, procuram ir ao encontro do primeiro objectivo, acentuando, numa perspectiva
internacional e nacional, a importância da família para a compreensão das mudanças sociais, culturais, económicas e
políticas que a atravessam e que se repercutem nos vários sistemas e instituições sociais. Os capítulos dois e três
procuram ir ao encontro do segundo objectivo, já que visam proporcionar diferentes entendimentos teóricos sobre a
família, através da ilustração das principais alterações em domínios específicos, tais como: no plano das mudanças
familiares na sociedade contemporânea; na pluralidade das formas de família; na relação entre família, trabalho e
mobilidade social; nas mudanças na divisão sexual do trabalho; nas novas formas de socialização entre pais e filhos;
nas novas formas de conjugalidade e nos valores associados a estas.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The syllabus for the 1st and 4th chapters, including the issue of the emergence of the sociology of the family as the
unit of analysis, seek to meet the first objective, emphasizing an international perspective and national importance of
the family to understand the social changes cultural, economic and political cross it, which are reflected in different
social systems and institutions.

 The chapters two and three seek to meet the second objective, since they are intended to provide different theoretical
understandings about the family, through the illustration of the main changes in specific areas, such as changes in
terms of family in contemporary society in the plurality of forms family, the relationship between family, work and
social mobility, changes in the sexual division of labor; in new forms of socialization between parents and children; in
new forms of marital and values associated with these.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Esta UC tem um carácter teórico-prático. Na programação das actividades pedagógicas privilegiar-se-ão dois
momentos, interligados entre si: uma componente informativa, assegurada pelo docente; e situações que permitam, a
partir da análise de textos (e outros documentos), o conhecimento e o debate crítico dos conteúdos temáticos. Nesse
sentido, o professor organiza e propõe aos alunos textos que, em conjunto com a bibliografia recomendada, lhes
permitirão o acesso à informação e constituirão um incentivo ao desenvolvimento de uma reflexão pessoal e
autónoma sobre o tema da família nas sociedades contemporâneas. A avaliação assume um carácter tendencialmente



contínuo, tomando-se em consideração a qualidade da participação do aluno nas actividades programadas, para além
dos resultados obtidos com os produtos elaborados para a avaliação: um teste, (peso 2/3 para a nota final); um
trabalho prático, de investigação, em grupo, com apresentação oral (peso 1/3 para a nota final).

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 This course has a theoretical and practical. In planning the educational focus will be two stages, interconnected: 
 an informational component, provided by the teacher, and situations that allow, from the analysis of texts (and other

documents), knowledge and critical discussion of thematic content . 
 In this sense, the teacher organizes and presents texts that students, together with recommended reading, will allow

them access to information and provide an incentive to develop a personal reflection and independent on the theme of
family in contemporary societies.

 The assessment takes a character tends to be continuous, taking into account the quality of student participation in
the planned activities, in addition to the results obtained with the products developed for the evaluation: a test (weight
2/3 for the final grade); 

 practical work, research group, with oral presentation (weight 1/3 for the final grade).
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Ao privilegiar uma abordagem dos temas inerentes à UC convocando vários suportes informativos e estimulando a
discussão em sala de aula com os próprios estudantes, não só a partir da bibliografia fundamental, mas também
recorrendo às experiências de vida e às percepções que estes constroem sobre a família, procura-se desmontar
equívocos e entendimentos informados pelo senso comum e, simultaneamente, estimula-se a uma discussão mais
participada e regular ao longo do funcionamento da UC, com recurso a informação mais objectiva e teoricamente
fundamentada.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 By favoring an approach of the issues inherent in the various media calling UC informative and stimulating discussion
in the classroom with the students themselves, not only from the basic bibliography, but also drawing on the
experiences and perceptions of life that they build on the family , seeks to dismantle misconceptions and
understandings informed by common sense and, simultaneously, to stimulate further discussion and participated
regularly over the operation of UC, using more objective information and theoretically substantiated.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 ALMEIDA A. Nunes et. al. “Relações familiares. Mudança e diversidade” in VIEGAS, José M. Leite e COSTA, António
Firmino (orgs.) – Portugal – Que Modernidade?, Oeiras, Celta Editora, 1998.

 CUNHA, Vanessa, (2007), O lugar dos filhos. Ideais, práticas e significados. Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais.
 DE SINGLY F., Sociologie de la famille contemporaine, Paris, Nathan (Coll. «Université»), 1993

 TORRES, Anália, Divórcio em Portugal. Ditos e interditos, Oeiras, Celta, 1996.
 WALL, Karin, Sofia Aboim e Vanessa Cunha (coords.), A vida familiar no masculino. Negociando velhas e novas

masculinidades, Lisboa, Comiss. para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, Col. Estudos 6, 2010.
 WALL, Karin, (coord.), Famílias em Portugal. Percursos, Interacções, Redes Sociais, Lisboa, Imprensa de Ciências

Sociais, 2005.
 WALL, Karin, “Elementos sobre a sociologia da família em Portugal”, Análise Social, vol. XXVIII (123-124), (4º-5º),

Lisboa, ICS,1993.
 

 

Mapa IX - OpçãoI,II,III,IV e V-(Auto)Biografias literárias e cinematográficas-Vidas de Artistas/Artist's lives

6.2.1.1. Unidade curricular:
 OpçãoI,II,III,IV e V-(Auto)Biografias literárias e cinematográficas-Vidas de Artistas/Artist's lives

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Teresa de Jesus Soares Coelho (75h)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Nao aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 1.Analisar modos de construção textual em narrativas autobiográficas e biográficas.
 2.Analisar filmes ou extractos de filmes sobre vidas de artistas (documentais ou ficcionadas). 

 3.Produzir textos biográficos demonstrando domínio das técnicas estudadas.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 



1.Analyze textual frames in autobiographical and biographical narratives.
 2.Analyze films or parts of films about artists’ lives (documentaries or fictional). 

 3.Produce biographical texts demonstrating the skills acquired.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 A historicidade da vida na literatura e no cinema – a biografia
 1. Problemática e caracterização do género (auto)biográfico.

 1.1. Biografia e autobiografia. 
 1.2. Relações autor, narrador e personagem principal.

 1.3. O indivíduo na sua singularidade e no seu contexto.
 1.4. Motivações para escrita e leitura das narrativas (auto)biográficas (o pacto autobiográfico e os contratos de leitura);

 1.5. O trabalho da memória (pessoal, colectiva, histórica);
 1.6. Tradição e inovação no género (auto)biográfico:

 procedimentos romanescos e discursivos de construção da identidade do sujeito.
 2. A linguagem cinematográfica: 

 2.1. Pequena gramática do cinema;
 2.2. Como ver um filme;

 2.3. Escrever sobre a biografia no cinema: documentário ou ficção;
 2.4. Comparar textos (da (auto)biografia escrita ao cinema).

  
3. Escrever uma biografia:

 3.1. A escolha da personalidade;
 3.2. Estrutura da narrativa;

 3.3. Estratégias de captação do leitor.
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The historicity of life in literature and in cinema - the biography
 1. Problems and characterization of the autobiographical and biographical gender.

 1.1. Biography and autobiography.
 1.2. Relationships: author, narrator and main character.

 1.3. The individual in its uniqueness and in its context.
 1.4. Motivations for writing and reading biographies and/or autobiographies (pact reading contracts);

 1.5. The work of memory (personal, collective, historical);
 1.6. Tradition and innovation in the (auto) biographical genre:

 discursive construction procedures of the identity of the subject.
 2. Cinema language:

 2.1. Small grammar of cinema;
 2.2. How to see a movie;

 2.3. Writing about the film biography: documentary or fiction;
 2.4. Compare texts (from the written (auto) biography to the movies).

 3. Writing a biography:
 3.1. The choice of a personality;

 3.2. Structure of the narrative;
 3.3. Strategies for attracting the reader.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos foram delineados em função do principal objectivo desta UCEP que é a análise e
produção de textos autobiográficos e biográficos. Deste modo, os conteúdos do ponto 1 referem-se ao primeiro
objectivo, os do ponto 2 ao segundo objectivo e os do ponto 3 ao terceiro objectivo traçado.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The program contents were designed according to the main objective of this option: the production and analysis of
autobiographies and biographies. Thus, the contents numbered 1 refer to the first target, the second to point 2 and the
number 3 to the third target.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O trabalho ao longo das sessões é feito em função das competências a desenvolver e a avaliação, como acima se
explicita, pretende precisamente verificar se os estudantes fortaleceram essas mesmas competências e atingiram o
objectivo de criação de textos biográficos e, na última etapa, de uma biografia.

 A pesquisa de informação, a confirmação da exactidão das fontes, a redacção numa linguagem clara e de leitura
apelativa, são tudo actividades importantes para os estudantes que estão a desenvolver ou desenvolverão trabalho
científico em qualquer área.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 During the classes, the work is done according to the skills to be developed and to the evaluation to be held, as
explained above. We intend to check whether these students strengthened the skills mentioned and, are able to create
biographical texts and, eventually, a biography.

 The research of information, the confirmation of the accuracy of the sources, the writing of clear and attractive texts
are important activities for students who are developing or will develop scientific work in any area.

 



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Sendo os principais objectivos de aprendizagem a análise de textos autobiográficos e biográficos (literários e
cinematográficos), os conteúdos dos pontos 1 e 2 referem-se directamente a estes objectivos e são abordados através
da análise de autobiografias e biografias (na sua maioria muito recentes - na quase totalidade da segunda metade do
século XX e início do séc. XXI) e é a partir destes exemplos que o professor fará exposição de conceitos e apontará
para a bibliografia de apoio, havendo, sempre que possível, a participação dos estudantes nestes momentos de
análise crítica. 

 Relativamente ao terceiro objectivo apontado, a metodologia para a produção de textos biográficos baseia-se na
experimentação pelos estudantes, através de produções escritas guiadas, realizadas na aula, e, depois, em
exposições ao grupo da biografia de uma personalidade, de forma a despertar a vontade de conhecer o artista em
foco. Finalmente, cada estudante produz uma biografia em trabalho escrito individual, acompanhado pelo docente nas
aulas de tutoria. 

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 As the main learning objectives are the analysis of autobiographical and biographical texts (literary and cinematic), the
contents of paragraphs 1 and 2 refer directly to these objectives and are approached through the analysis of
autobiographies and biographies (mostly very recent - from the second half-century of the twentieth century and early
XXI) and it is from these examples that the teacher will display concepts and point to the supporting theoretical
bibliography with students’ contributions in these moments of critical analysis, whenever possible.

 For the third objective mentioned the methodology for the production of biographies is based on students guided
written works, done in class; group presentations of an artistic personality in order to awaken the desire to know the
artist in focus. Finally, each student produces an individual written work, a biography, and is accompanied by the
teacher in class tutoring.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 ARFUCH, Leonor (2002). El espacio biográfico – dilemas de la subjectividad contemporânea, Buenos Aires: Fondo de
Cultura Económica.

 DOSSE, François (2005). Le pari biographique: écrire une vie, Paris : Editions de La Découverte.
 GUSDORF, Georges (1991). Auto-bio-graphie, Paris : Éditions Odile Jacob.

 (1991). Les écritures du moi, Paris : Éditions Odile Jacob.
 LEJEUNE, Philippe (1975). Le pacte autobiographique, Paris : Éditions du Seuil.

 (1986). Moi aussi, Éditions du Seuil, Paris 1986.
 ROCHA, Clara (1992). Máscaras de Narciso – Estudos sobre a literatura autobiográfica em Portugal, Coimbra:

Almedina.
 

 

Mapa IX - Opção I,II,III,IV e V - Encontros de Culturas Nível 1 /Culture Encounters Level 1

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Opção I,II,III,IV e V - Encontros de Culturas Nível 1 /Culture Encounters Level 1

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joëlle Odette Hermine Ghazarian 75h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Nao aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Pretende-se, do ponto de vista teórico, que os alunos apreendam os conceitos básicos, princípios, problemas e
métodos da cultura francófona, prestando-se especial atenção à diversidade cultural humana no mundo
contemporâneo a partir do descobrimento histórico do olhar sobre o Outro, às mudanças na organização social, ao
significado das relações conservadas e emergentes, bem como à construção de uma visão múltipla das dinâmicas
actuais no âmbito da cultura como uma multiplicidade de culturas que se transformam por interacção.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 It is intended, from the theoretical point of view, that students grasp the basic concepts, principles, problems and
 methods of meeting of cultures, paying particular attention to human cultural diversity in the contemporary world
 from the historical discovery of the “seeing” on the Other to changes in social organization, the meaning of

 maintained relationships and the emergence as well as the construction of a multiple view of the dynamics present
 in the culture as a multiplicity of cultures that are transformed by interaction.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 



A radical humanidade do Outro 
 A descoberta de outra humanidade nas Américas e o prolongamento dessa descoberta nos nossos dias.

 O Outro no mundo contemporâneo 
 De Jean-Jacques Rousseau a Claude Lévi-Strauss

 Portugal visto de França
 A partir de Voltaire

 A mulher portuguesa ante o olhar do Outro
 A partir de Ana Vicente

 Alain Oulman e Amália Rodrigues 
 Um encontro de culturas em que se deu a renovação do fado.

 Encontros: os de fora cá dentro 
 Estrangeiros em Portalegre.

 Jean Rouch e a criação do Outro no cinema etnográfico
 O cinema como documentação reflexiva da diversidade humana.

 Jornalismo de viagens contemporâneo 
 Uma forma preambular de contacto com outras culturas.

 A descoberta do Outro pelo olhar feminino
 Mulheres viajantes francófonas: Isabelle Eberhardt, Alexandra David-Néel, Ella Maillart.

 Masculino/feminino, encontro ou desencontro de culturas?
 A partir das Novas Cartas Portuguesas. 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Montaigne and the Humanity of the Wild
 Defense and illustration in Montaigne's Essays of the humanity of indigenous peoples.Based on the works by

 André Thevet (1557),Jean de Léry (1578) and Pero Vaz de Caminha (1500)
 Indigenous Peoples in the Contemporary World

 From Rousseau and the «noble savage» to Lévi-Strauss and Tristes Tropiques. Benjamin Péret and the Indians of
 Brazil in the 1960s.Pierre Clastres and society against the state. Le Clézio, White Indian

 Portugal Seen From France
 Based on texts by Voltaire,Sade,Chateaubriand, Jules Verne, Valery Larbaud, Blaise Cendrars, Paul Morand,

 Antoine de Saint-Exupery, Philippe Soupault, Simone de Beauvoir, Léopold Senghor, André Pieyre de Mandiargues
 Alain Oulman and the renewal of Fado

 Alain Oulman’s meeting with Amália Rodrigues and the advent of the-new fado
 Jean Rouch and the creation of the Other in ethnographic cinema

 the meeting of the African world by Jean Rouch,ethnologist and filmmaker
 Written meetings,filmed meetings

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 A coerência dos conteúdos pragmáticos com os objectivos da disciplina é assegurada pela distribuição dos mesmos
nas múltiplas áreas do trabalho de cultura francófona. A estruturação do programa numa perspectiva abrangente
permite atingir as metas definidas para esta disciplina.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The consistency of content with the pragmatic goals of this course is provided by its distribution in multiple areas
 of work. The structuring of the program in a comprehensive perspetive based on a dynamics of debate achieves

 the goals set for this course.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Trata-se de pôr a teoria em prática, dando primordial importância ao relacional, à identidade – bases de cultura e
socialização –, procurando imprimir vida às culturas.

 Recurso a filmes, documentais ou de ficção, e à análise de textos para melhorar a qualidade dos debates. 
 Avaliação – A avaliação da disciplina baseia-se na regularidade nas aulas, nos resultados obtidos nas provas escritas

e práticas e no empenho. Os alunos fazem quatro provas escritas, uma das quais em grupos de dois (sobre os textos
de apoio, as práticas, os debates). E duas ou três provas práticas, em grupos de três ou quatro alunos (exposições,
prática de noções culturais, etc.). 

 A avaliação contínua será efectuada através dos diversos trabalhos realizados ao longo do semestre, com base nos
seguintes critérios: escrita, 60 %; oral, 40 %. 

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The subject of this Option will have a duration of 125 hours, spread over 75 hours of contact, 40 hours of practical
 lessons, 20 hours of practical classes and 15 hours of tutorial orientation,corresponding to the remaining 50 hours
 to work independently.

 The theoretical texts are always related to practical examples. Films aim to promote the ability of analysis and
 dialogue among students, through oral and written comments. Text analysis is intended to contribute to improve

 the quality of discussions. The discussions prepared by students and are of compulsory participation.
 Evaluation - Evaluation of the course is based on the students’ regular attendance in the classroom, on the results

 obtained in written tests and practices, and on commitment. They also take two or three practice tests in groups of
 three or four.

 Continuous assessment will be made through the various works done during the semester, based on the following
 criteria: Writing, 60%, Oral, 40%.



 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias do ensino adequam-se aos objectivo da UC, uma vez que a metodologia expositiva, associada ao
estudo de casos, leituras e debates de textos e visionamento de documentos, leva os alunos a saber construir um
debate, elaborando opiniões e reflexões críticas sobre a cultura. Esta base permite-lhes descobrir chaves de leitura
para a análise de outras culturas e da própria na sua correlação com as outras.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The teaching methodologies are appropriate for the purpose of this UC, starting with the exposure of methodology
 associated with the study of cases, readings and discussions of texts and viewing of documents, leads students to
 know how to build a debate, draft opinions and think critically on culture. This base allows them to discover key

 readings for a correlated analysis of other cultures and their own.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 ANDRE THEVET, Les singularités de la France antarctique (1557), Éditions du Temps, Paris, 1981
 JEAN DE LÉRY, Histoire d’un voyage fait en la Terre du Brésil (1578), Bibliothèque Classique, Livre de Poche, Paris

 JEAN DE LÉRY, Os Índios do Brasil, Editorial Teorema, Lisboa, 2003
 PERO VAZ DE CAMINHA, Carta do Achamento do Brasil (1500) 

 CLAUDE LÉVI-STRAUSS, Tristes Trópicos, Edições 70, Lisboa, 1993
 ALEXANDRA DAVID-NÉEL, Lettres. Journal de voyage, Plon, Paris, 1975

 J.M.G. LE CLÉZIO, Índio Branco, Fenda, 1986 
 BENJAMIN PÉRET, Œuvres Complètes, tome 6, Corti, Paris, 1992

 ANA VICENTE, As mulheres portuguesas vistas por viajantes estrangeiros, Gótica, Lisboa, 2001 
 ROSÁRIO SÁ COUTINHO, Mulheres Aventureiras, A Esfera dos Livros, Lisboa, 2009

 MARIA ISABEL BARRENO, MARIA TERESA HORTA, MARIA VELHO DA COSTA, Novas Cartas Portuguesas, edição
crítica de Ana Luísa Amaral, 

 Dom Quixote, Lisboa, 2011
 

 

Mapa IX - Opçao I,II,III,IV e V - Culturas de Expressão Francófona Nível I/French Expression Cultures1

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Opçao I,II,III,IV e V - Culturas de Expressão Francófona Nível I/French Expression Cultures1

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joëlle Odette Hermine Ghazarian -75 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Nao aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Pretende-se, do ponto de vista teórico, que os alunos apreendam as bases da cultura francófona como uma expressão
viva da diversidade cultural humana no mundo contemporâneo. Para isso, deverão abordar-se, no contexto de
diversos países francófonos, aspectos relevantes de processos socioculturais históricos ou actualmente em curso de
que emergem mudanças de mentalidade e práticas conducentes a positivar as relações humanas e as suas
conquistas.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 It is intended, the theoretical point of view, students seize the bases of francophone culture as a living expression of
human cultural diversity in the contemporary world. To do so, should address themselves, in the context of several
francophone countries, relevant aspects of historical or sociocultural processes currently under emerging changes in
mindset and practices conducive to make positive human relationships and their achievements.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Dois temas obrigatórios:
 – A francofonia e a OIF 

 – A cultura de expressão francesa
 A seguir:

 – A noção do Outro - os grupos «marginalizados» 
 – O Slam (improvisação e espontaneidade social) e as culturas suburbanas juvenis 

 – Os criativos culturais em França e noutros países francófonos
 – Aspectos sociais e culturais da ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial, relacionados com a ocupação

espanhola de Portugal
 



– O espírito da cultura francesa 
 – A literatura infanto-juvenil nos países francófonos

 – A reinserção dos jovens delinquentes e a cultura nas prisões
 – Análises orais individuais de trechos de leituras de autores de língua francesa traduzidos em português

 – A solidariedade entre vizinhos - o associativismo local e o espírito da convivialidade
 – Relações masculino/feminino em países francófonos - estatuto social, laboral, familiar

 – Apresentação de um país: Marrocos. 
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Two compulsory subjects:
 - The Francophonie and OIF

 - The culture of the French
 Then:

 - The notion of the Other - the groups 'marginalized'
 - The Slam (social improvisation and spontaneity) and suburban youth cultures

 - The cultural creatives in France and other French-speaking countries
 - Social and cultural aspects of the German occupation in World War II, related to the Spanish occupation of Portugal

 - The spirit of French culture
 - A children's literature in Francophone countries

 - The rehabilitation of young offenders in prisons and culture
 - Analyses of individual oral readings of excerpts from French speaking authors translated into Portuguese

 - The solidarity between neighbors - the local associations and the spirit of conviviality
 - Relations male / female in francophone countries - social status, employment, family

 - Presentation of a country: Morocco.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 A coerência dos conteúdos pragmáticos com os objectivos da disciplina é assegurada pela distribuição dos mesmos
nas múltiplas áreas do trabalho de cultura francófona. A estruturação do programa numa perspectiva abrangente
permite atingir as metas definidas para esta disciplina.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The contents of pragmatic coherence with the objectives of the discipline is ensured by their distribution in multiple
areas of the work of francophone culture. The structure of the program in a comprehensive perspective achieves the
goals set for this discipline.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Avaliação – A avaliação da disciplina baseia-se na regularidade nas aulas, nos resultados obtidos nas provas escritas
e práticas e no empenho. Os alunos fazem quatro provas escritas, uma das quais em grupos de dois (sobre os textos
de apoio, as práticas, os debates). E duas ou três provas práticas, em grupos de três ou quatro alunos (exposições,
prática de noções culturais, etc.). 

 A avaliação contínua será efectuada através dos diversos trabalhos realizados ao longo do semestre, com base nos
seguintes critérios: escrita, 60 %; oral, 40 %. 

 Exames: farão exame apenas os alunos que não frequentarem as aulas ou os reprovados em avaliação contínua. Os
exames consistirão somente numa prova escrita, a partir de todos os temas estudados.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Evaluation of the UC is based on regular classes, the results obtained in the written tests and practice and
commitment. Students take four written tests, one of them in groups of two (on the texts, practices, debates). And two
or three practice trials in groups of three or four students (exhibitions, cultural notions of practice, etc.)..

 Continuous evaluation will be carried out through the various works done during the semester, based on the following
criteria: written, 60%, oral 40%.

 Exams: will take only students who do not attend classes or disapproved in continuous assessment. The exams
consist of a written test only, from all subjects studied.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias do ensino adequam-se aos objectivo da UC, uma vez que a metodologia expositiva, associada ao
estudo de casos, leituras e debates de textos, visionamento e escuta de documentos fílmicos e sonoros, leva os
alunos a saber construir um debate, elaborando opiniões e reflexões críticas sobre a cultura. Esta base permite-lhes
descobrir chaves de leitura para a análise de outras culturas e da sua própria na correlação com as outras.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The methods of teaching are adequate for the purpose of UC, since the methodology exhibition associated with the
case studies, debates and readings of texts, listening and viewing documents and filmic sound, leads students to
know how to build a debate, elaborating views and critical reflections on culture. This base allows them to discover key
reading for the analysis of other cultures and their own in correlation with the other.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 



Ao longo do semestre, são distribuídos aos alunos dossiês de textos extraídos dos diversos livros relacionados com
os temas

 

Mapa IX - Opção I,II,III,IV e V - Culturas de Expressão Francófona Nível II/French Expression Cultures 2

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Opção I,II,III,IV e V - Culturas de Expressão Francófona Nível II/French Expression Cultures 2

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joëlle Odette Hermine Ghazarian - 75h

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Nao aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Pretende-se, do ponto de vista teórico, que os alunos apreendam as bases da cultura francófona como uma expressão
viva da diversidade cultural humana no mundo contemporâneo. Para isso, deverão abordar-se, no contexto de
diversos países francófonos, aspectos relevantes de processos socioculturais históricos ou actualmente em curso de
que emergem mudanças de mentalidade e práticas conducentes a positivar as relações humanas e as suas
conquistas.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 IIt is intended, from the theoretical point of view, that students grasp the basic concepts, principles, problems and
 methods of meeting of cultures, paying particular attention to human cultural diversity in the contemporary world

 from the historical discovery of the “seeing” on the Other to changes in social organization, the meaning of
 maintained relationships and the emergence as well as the construction of a multiple view of the dynamics present

 in the culture as a multiplicity of cultures that are transformed by interaction.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 A francofonia e a OIF 
 A cultura de expressão francesa

 Língua e sociedade. O homem e a linguagem. O valor verdadeiro das palavras. A linguagem e a educação.
 Autores francófonos (poetas, escritores, jornalistas), pintores, bailarinos, coreógrafos e músicos

 Estrangeiros célebres que se naturalizaram franceses: Maria Helena Vieira da Silva, Loie Fuller, Cioran, etc.
 Análises orais individuais de trechos de leituras de autores franceses traduzidos em português.

 O esgotamento profissional em França. 
 Relações entre homens e mulheres (estatuto social, laboral, familiar) em França e no Quebeque.

 História moderna da prostituição sexual em França, Quebeque, Bélgica, e Suíça.
 A violência na sociedade francesa.

 A psicanálise à francesa: contos de Perrault, música, pintura, o espírito psicanalítico francês, o Sonho Acordado.
 As grutas de Lascaux e as relações entre arte primitiva e arte moderna.

 Apresentação de um país: Arménia.
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The Francophonie and OIF
 - Culture of the French

 - Language and society. The man and the language. The true value of words. The language and education.
 - Francophone authors (poets, writers, journalists), painters, dancers, choreographers and musicians. Foreigners who

have become naturalized French: Maria Helena Vieira da Silva, Loie Fuller, Cioran, etc..
 - Analyses of individual oral readings of excerpts from French authors translated into Portuguese..

 - Relations between men and women (social status, employment, family) in France and Quebec.
 - Modern history of sexual prostitution in France, Quebec, Belgium, and Switzerland.

 - Violence in French society.
 - The French psychoanalysis: tales of Perrault, music, painting, the French psychoanalytic spirit, Dreaming Awake.

 - The fashion therapies in some industrialized countries Francophones.
 - The caves of Lascaux and the relationships between modern art and primitive art.

 - Presentation of a country: Armenia.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 A coerência dos conteúdos pragmáticos com os objectivos da disciplina é assegurada pela distribuição dos mesmos
nas múltiplas áreas do trabalho de cultura francófona. A estruturação do programa numa perspectiva abrangente
permite atingir as metas definidas para esta disciplina.



 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The contents of pragmatic coherence with the objectives of the discipline is ensured by their distribution in multiple
areas of the work of francophone culture. The structure of the program in a comprehensive perspective achieves the
goals set for this discipline.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Recurso a filmes, documentais ou de ficção, e à análise de textos para melhorar a qualidade dos debates. 
 Avaliação – A avaliação da disciplina baseia-se na regularidade nas aulas, nos resultados obtidos nas provas escritas

e práticas e no empenho. Os alunos fazem quatro provas escritas, uma das quais em grupos de dois (sobre os textos
de apoio, as práticas, os debates). E duas ou três provas práticas, em grupos de três ou quatro alunos (exposições,
prática de noções culturais, etc.). 

 A avaliação contínua será efectuada através dos diversos trabalhos realizados ao longo do semestre, com base nos
seguintes critérios: escrita, 60 %; oral, 40 %. 

 Exames: farão exame apenas os alunos que não frequentarem as aulas ou os reprovados em avaliação contínua. Os
exames consistirão somente numa prova escrita, a partir de todos os temas estudados.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Feature films, documentary or fiction, and text analysis to improve the quality of discussions.
 Assessment - The assessment of the course is based on regular classes, the results obtained in the written tests and

practice and commitment. Students take four written tests, one of them in groups of two (on the texts, practices,
debates). And two or three practice trials in groups of three or four students (exhibitions, cultural notions of practice,
etc.)..

 Continuous assessment will be carried out through the various works done during the semester, based on the
following criteria: written, 60%, oral 40%.

 Exams: will take only students who do not attend classes or disapproved in continuous assessment. The exams
consist of a written test only, from all subjects studied.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 As metodologias do ensino adequam-se aos objectivo da UC, uma vez que a metodologia expositiva, associada ao
estudo de casos, leituras e debates de textos e visionamento de documentos, leva os alunos a saber construir um
debate, elaborando opiniões e reflexões críticas sobre a cultura. Esta base permite-lhes descobrir chaves de leitura
para a análise de outras culturas e da própria na sua correlação com as outras.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The methods of teaching are adequate for the purpose of UC, since the methodology exhibition associated with the
case studies, debates and readings of texts and viewing of documents, leads students to know how to build a debate,
drafting opinions and critical reflections on culture. This base allows them to discover key reading for the analysis of
other cultures and of itself in its correlation with the other.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Ao longo do semestre, são distribuídos aos alunos dossiês de textos extraídos dos diversos livros relacionados com
os temas

 

Mapa IX - Opção I,II,III,IV e V - Educação Ambiental / Environmental Education

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Opção I,II,III,IV e V - Educação Ambiental / Environmental Education

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Maria Filomena Monteiro Morgado - 75 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Nao aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Adquirir e compreender um corpo coerente de conhecimentos fundamentados sobre o mundo que nos rodeia; 
 - Compreender a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas e o efeito das atividades humanas sobre os mesmos;

 - Adquirir e desenvolver conhecimentos, valores e competências que permitam preservar os suportes de vida e
assegurar a continuidade dos sistemas, isto é, desenvolver uma cidadania ecológica;

 - Conhecer e aprofundar metodologias ativas para a prática efetiva de uma educação para o ambiente e para a
sustentabilidade.



- Adquirir e desenvolver a capacidade de autoformação, através da pesquisa, análise e seleção de informação
relevante;

 - Desenvolver e aprofundar capacidades para:
 - a reflexão independente e para o pensamento crítico fundamentado;

 - a interação com os colegas;
 - a comunicação correta, oral ou escrita. 

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 - To acquire and to understand a coherent body of knowledge about the world around us;
 - To understand the structure and the functioning of ecosystems and the effect of human activities on the same ones;

 - To acquire and to develop knowledge, values and abilities that allow to preserve the life supports and to assure the
continuity of the systems, that is, to develop an ecological citizenship;

 - To know and to deepen active methodologies for the effective practical of an education for the environment and for
sustainability ;

 - To acquire and to develop the self-formation capacity, through the research, analysis and election of excellent
information;

 - To develop and to deepen capacities to:
 - the independent reflection and for the based critical thought;

 - the interaction with the colleagues;
 - the correct communication, verbal or written.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1.Introdução:
 Educação para o ambiente e para a sustentabilidade: atualidade e necessidade

 2.Noções básicas de ecologia:
 - Conceito de ambiente

 - Estrutura e funcionamento dos ecossistemas
 3.A ação do Homem sobre os Ecossistemas

 - Fatores de degradação
 - Consequência da ação do Homem sobre os ecossistemas: Problemas ambientais globais

 - Ações alternativas ou compensatórias – Cidadania ecológica
 4.Educação Ambiental: 

 - História, conceito(s), fins e objetivos
 - Contextos e vertentes

 5.Educação Ambiental, Educação do Consumidor e Educação para a Saúde – Que relação?
 6.Metodologias e estratégias e Educação Ambiental

 - Reflexões metodológicas e análise de atividades
 - Projetos de intervenção

 - Problemas e perspetivas de implementação.
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1.Introduction:
 Education for the environment and for sustainability: actuality and necessity

 2.Basic notions of ecology:
 - The concept of environment

 - Ecosystems: structure and inner workings
 3.Humankind impact on Ecosystems

 - Wear factors
 - Consequences of human impact on ecosystems: global environmental problems

 - Alternative or compensatory actions – ecological citizenship
 4.Environmental education: 

 - History, concept(s), aims and objectives
 - Approaches and contexts

 5.Environmental Education, Consumer Education and Health Education – Connections
 6.Methodologies and strategies in Environmental education

 - methodological reflections and activity analysis
 - Intervention programs

 - Problems and perspective of implementation
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 O conhecimento da estrutura e funcionamento dos ecossistemas permitirá uma melhor compreensão dos problemas
ambientais globais e do impacto da atividade humana sobre os mesmos.

 A análise e discussão dos fatores de degradação conduzirá o aluno á compreensão das medidas e ações, individuais e
coletivas, necessárias para minimizar os problemas atuais e impedir que os mesmos se repitam no futuro. Esta
compreensão contribuirá para a aquisição de valores e competências indispensáveis para uma cidadania informada,
ativa e participativa e para promover o reconhecimento do papel de cada um na promoção de uma ética ambiental
universal.

 Para o desenvolvimento desta ética é indispensável a formação da sociedade em questões ambientais, pelo que serão
fornecidos aos alunos um conjunto de instrumentos que lhes permitirão a prática efetiva de educação para o ambiente
e para a sustentabilidade na sua atividade profissional futura.

 



 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The knowledge of the structure and functioning of ecosystems will allow one better understanding of global
environmental problems and the impact of the human activity on the same ones.

 The analysis and quarrel of the degradation factors will lead students to the understanding of the measures and
actions, individual and collective, necessary to minimize the current problems and to hinder that the same ones repeat
in the future. This understanding will contribute for the acquisition of values and indispensable abilities for an
informed, active and participatory citizenship and to promote the recognition of the paper of each one in the promotion
of a universal environmental ethics. 

 The development of this ethics is indispensable the formation of the society in environmental issues, by what the
students will be supplied with a set of instruments that will allow them the effective practical of education for the
environment and for the sustainability in its future professional activity

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As sessões terão um carácter teórico-prático, utilizando-se metodologias diversificadas. 
 Para cada tema, para além da informação apresentada pelo docente, realizar-se-ão debates com base na análise de

textos e informação recolhida pelo aluno. Também, para cada tema, serão realizadas atividades de campo e/ou
laboratório, bem como a resolução de problemas. 

 Durante o semestre os alunos realizarão um projeto coletivo sobre um tema pertinente (ex.: reciclagem, reutilização,
alterações climáticas.)

 A avaliação desta disciplina será realizada com base em duas componentes:
 Os alunos realizarão uma prova individual e um trabalho de grupo. Serão igualmente alvo de avaliação a assiduidade,

pontualidade, a participação dos alunos e o seu empenho nas diferentes atividades a realizar.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The sessions will have a theoretical and practical nature, using diversified methodologies. 
 For each subject, apart from the information provided by the lecturer, debates will be promoted on the basis of the

analysis of texts and information collected for the pupil. Also, for each subject, activities of field and/or laboratory will
be carried through, as well as the resolution of problems.

 During the semester the pupils will carry through a collective project on a pertinent subject (e.g.: recycling, reuse,
climatic change.)

 The evaluation of this course will be held based on two components:
 Students will perform one individual test and a group work. The evaluation will also be target attendance, punctuality,

the students’ participation and commitment in the different activities to be carried out.
 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 O desenvolvimento de atividades de pesquisa, análise e discussão de textos relacionados com os conteúdos
programáticos permite compreender os conceitos chave sobre a estrutura e funcionamento dos ecossistemas e do
impacto da atividade humana sobre os mesmos. Por outro lado, a ênfase na discussão, permite desenvolver o
pensamento crítico e competências e valores para uma cidadania ecológica. 

 A investigação documental é fundamental para o treino da autoformação indispensável para a formação ao longo da
vida.

 As atividades de campo e laboratório, bem como o projeto coletivo, promovem a interação entre pares e fornecem aos
estudantes instrumentos que lhes permitem selecionar, adaptar e conceber projetos de intervenção na área do
ambiente.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The development of activities of research, analysis and quarrel of texts related with the contents allows understanding
the concepts key on the structure and functioning of ecosystems and the impact of the human activity on the same
ones. On the other hand, the emphasis in the quarrel, allows to develop the critical thought and abilities and values for
a ecological citizenship.

 The documentary inquiry is basic for the trainings of the self-formation, indispensable for the formation throughout the
life.

 The activities of field and laboratory, as well as the collective project, promote the interaction between pairs and
supply to the students instruments that allow them to select, to adapt and to conceive projects of intervention in the
area of the environment.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 AL GORE. (2006). an inconvenient truth. London. Bloomsbury Publishing Pic.
 CARRAPETO, C. (1994). Ecologia – princípios e conceitos. Lisboa. Universidade Aberta.

 GOMES, M. (2002). Itinerários Ambientais - Percursos e Formação. Lisboa. Ministério da Educação
 MORGADO, F., TEIXEIRA, A., et. al. (1997). Ambiente sem Fronteiras: Um Projecto sobre o Montado de Sobro.

Portalegre. IPP-ESEP. UEx-FE
 OLIVEIRA, L. F. (1989). Educação Ambiental – Guia prático para professores, monitores e animadores culturais e de

tempos livres. Lisboa. Texto Editora.
 SANTOS, B. (1999). Guia do consumidor prevenido. Lisboa. Círculo de Leitores.

 SANTOS, D. S. (2007). Que Futuro? Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento e Ambiente. Lisboa. Gradiva.
 THE EARTH WORKS GROUP. (1991). 50 Coisas simples que as crianças podem fazer para salvar a Terra. Lisboa.

Instituto Piaget.
 



THE EARTH WORKS GROUP. (1993). 30 Coisas simples que você pode fazer com a energia para salvar a Terra. Lisboa.
Difusão Cultural.

 
 

Mapa IX - Opção I,II,III,IV e V - História do Quotidiano e da Vida Familiar/Daily and Family Life Stories

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Opção I,II,III,IV e V - História do Quotidiano e da Vida Familiar/Daily and Family Life Stories

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 João Paulo da Silva Pinto Salvado-75 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Nao aplicavel

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Not applicable

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 1. Conhecer as grandes linhas de força que enformam a vida material da sociedade europeia ocidental em geral, e da
sociedade portuguesa em particular, desde a época moderna até à II Guerra Mundial.

 2. Relacionar a cultura material com as vivências do trabalho, do quotidiano e das práticas culturais.
 3. Conhecer a evolução e as principais mutações na organização da família no período cronológico em observação.

 4. Reconhecer as alterações massivas produzidas pelas revoluções industriais e tecnológicas na vida quotidiana dos
europeus e nas formas de organização da vida familiar, cujos efeitos se repercutem nos dias de hoje.

 5. Refletir criticamente sobre as transformações da realidade familiar em perspetiva histórica.
 6. Desenvolver capacidade de comunicação oral e escrita, integrando o vocabulário e os conceitos específicos desta

área disciplinar.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 1. Acquire knowledge about the historical evolution of material life in Europe in general, and Portugal in particular,
from the early modern age to World War II.

 2. Explain the influence of material structures in everyday life, in work experiences and in cultural practices.
 3. Acquire knowledge about the historical evolution and the major changes that took place in family structures.

 4. Explain the profound changes of the industrial and technological revolutions in everyday life and in family
organization to better understand its effects which reverberate today.

 5. Reflect critically on the transformations of family in historical perspective.
 6. Improve ability to communicate both orally and in writing, using the vocabulary and concepts specific to this subject

area.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I. Introdução. Porquê uma História do Quotidiano e da Vida Familiar? Problemas, métodos e conceitos.
 II. Do Antigo Regime à industrialização

 A cultura material. 
 A família. Os fundamentos antropológicos da família pré-moderna. Comportamentos demográficos. O universo

doméstico e as relações familiares.
 As vivências quotidianas. Devoções e religiosidade. Educação e níveis de alfabetização. Cultura oral e cultura escrita.

 II. Do início do século XIX à II Guerra Mundial
 A cultura material. A expansão urbana e as suas consequências. Modos de habitar. A industrialização e as novas

vivências laborais. As transformações do consumo alimentar.
 A família. As alterações dos comportamentos demográficos. O «triunfo» da família sob o Estado liberal. As mutações

do papel da mulher. As transformações da realidade familiar.
 As vivências quotidianas. Ensino e difusão da leitura. Novos consumos e práticas culturais.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 I. Introduction. Why study a history of everyday life and family life? Problems, methods and concepts.
 II. From the Ancien Régime to the industrialization.

 The material culture. 
 The family. The anthropological foundations of pre-modern family. Demographic behavior and the influence of family.

The domestic universe and family relations.
 The everyday experiences. Devotions and piety. Education and literacy levels. Oral and written culture.

 II. From the early nineteenth century to World War II
 The material culture. Urban sprawl and its consequences. Housing and ways of live. Industrialization and new

experiences at work. The changes in food consumption.
 The family. Changes in demographic behavior. The "triumph" of the family under the liberal state. The significant

changes in the role of women.The changes in family reality.
 The everyday experiences. Education and dissemination of reading. New consumption and cultural practices.

 



 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Atendendo a que esta unidade curricular visa complementar a formação teórica dos alunos e dotá-los de saberes que
possam servir de suporte à sua futura atividade profissional, as unidades temáticas I, II e III do programa visam
concretizar os objetivos 1, 2, 3 e 4. Trata-se, na verdade, de levar os alunos a compreender e a relacionar, na longa
duração, a cultura material, as vivências do quotidiano e as formas de organização familiar, reconhecendo as
profundas alterações que nesse âmbito foram introduzidas pela industrialização no mundo ocidental.

 Simultaneamente quer a aquisição de conhecimentos em perspetiva histórica, consagrada nas unidades temáticas II e
III, bem como a interiorização dos conceitos e vocabulário próprios desta área do saber, permitirão aos alunos refletir
criticamente sobre os conteúdos, o que está em coerência com o objetivo 5

 
 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 Since this course is designed to complement the theoretical training of students and equip them with knowledge in
order to support their future professional activity, the syllabus is consistent with the first, second, third and fourth
objectives of this curricular unit. In fact, the syllabus is designed so that by the end of the semester students will be
able to understand and explain the major changes that took place both in everyday life and in family structures after
the Industrial Revolution, and therefore the main issues will be mentioned throughout the presentation of the syllabus.

 The syllabus is also consistent with the fourth objective, since the acquisition of knowledge in historical perspective
and of the concepts and vocabulary of the subject will allow students to reflect critically on both the transformations of
family and of everyday life to better understand its effects which reverberate today.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas terão um carácter teórico-prático. Para além de exposições teóricas pelo professor, a participação oral dos
alunos será promovida no contexto da exploração e comentário de recursos didáticos. Desta forma, pretende-se
contribuir para concretizar os objetivos 5 e 6 da unidade curricular, a saber, levar os alunos a refletir criticamente
sobre o objeto da disciplina e desenvolver as suas capacidades de comunicação oral. Será feito uso sistemático de
suportes informáticos e meios audiovisuais.

 A avaliação contempla duas provas escritas: um teste a realizar durante o período de aulas, e um trabalho escrito,
subordinado a um tema escolhido de entre os conteúdos da unidade curricular, e que pressupõe a leitura de
bibliografia selecionada. A ponderação de cada um destes elementos na nota final é a seguinte: teste - 65%; trabalho -
35 %.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lectures play an important role in this course, though not exclusively. Students will be asked to engage actively during
classes and encouraged to debate topics of the course or to analyze and comment texts or other teaching resources.
Thus, this teaching method aims to help achieve objectives 4 and 5 of the course, namely, to lead students to reflect
critically on the subject of the course and to improve their communication skills. The teaching methods also include
extensive use of computer media and audiovisual media.

 The structure of marks and the nature of assignments is the following: a) one written test (counts for 65% of the final
grade); 2) an essay drawn from topics of the course and which requires reading of selected bibliography (counts for
the remaining 35%).

 
 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 A metodologia expositiva visa transmitir os conhecimentos teóricos que enformam a unidade curricular permitindo
aos alunos conhecer e relacionar, em perspetiva história, a vida material da sociedade europeia em geral e portuguesa
em particular, e os seus efeitos na organização familiar, nas vivências do trabalho, do quotidiano e das práticas
culturais. Desta forma, as exposições teóricas estão em coerência com as unidades temáticas I, II e III.

 A metodologia de trabalho que envolve a participação oral dos alunos em sala de aula, por meio do comentário e
discussão de textos e de outros materiais didáticos, visa concretizar todos os objetivos da unidade curricular. Para
além de assim estarem a contribuir ativamente na construção do seu processo de aprendizagem teórica, os alunos
serão levados a refletir criticamente sobre as transformações das estruturas demográficas, económicas e sociais e as
suas repercussões na realidade familiar (objetivo 5) e a desenvolver competências no domínio da expressão oral,
aplicando o vocabulário e os conceitos específicos desta área disciplinar (objetivo 6).

 Por último, a realização de um trabalho escrito para efeitos de avaliação, a ser desenvolvido pelos alunos fora das
horas de contacto, permitir-lhes-á consolidar e aplicar conhecimentos, desenvolvendo especificamente as
competências expressas nos objetivos 5 e 6.

 
 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The lectures aim to convey the theoretical knowledge that shapes de course, thus enabling students to understand and
explain in historical perspective the material life of European society in general and Portugal in particular, and its
effects on family organization, experiences of work, of everyday life and cultural practices. This teaching method is
therefore consistent with the first, second, third and fourth objective.

 As for the class discussions of topics or problems by exploring texts or other teaching resources, they are consistent
with all 5 objectives of the course. In fact, apart from helping students do examine and evaluate their knowledge about
a subject matter, they also provide an atmosphere for students to reflect critically on the main issues (fourth objective)
and to improve their communication and expression skills (fifth objective.)

 Finally, the written essay is intended to help students to consolidate and apply knowledge as well as to improve their
written skills and is therefore also consistent with the fifth objective

 



 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 ARIÈS, Philipe e Georges Duby (Dir.), História da Vida Privada, vols. IV e V, Porto, Edições Afrontamento, 1990.
 BANDEIRA, Mário Leston, Demografia e Modernidade. Família e transição demográfica em Portugal, Lisboa, Imprensa

Nacional – Casa da Moeda, 1996.
 BRAUDEL, Fernand, Civilização Material, Economia e Capitalismo (Séculos XV-XVIII), vol. I, As Estruturas do

Quotidiano, Lisboa, Editorial Teorema, 1992.
 BURGUIÈRE, André et alii, História da Família, vol. III, Lisboa, Terramar, 1998.

 FLANDRIN,Jean-Louis e Massimo Montanari (Dir.), História da Alimentação, vol. II, Lisboa, Terramar, 2001.
 GOODY, Jack, Família e Casamento na Europa, Oeiras, Celta Editora, 1995.

 LIVI-BACCI, Massimo, La Population dans l’Histoire de l’Europe, Paris, Éditions du Seuil, 1999.
 MATTOSO,José (Dir.), História da Vida Privada em Portugal, vol. I-IV, Lisboa, Temas e Debates / Círculo de Leitores,

2010-2011.
 MATTOSO, José (Dir.), História de Portugal, vols. III-VII, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993-1994.

 

Mapa IX - Oficina de jornalismo televisivo / Television journalism

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Oficina de jornalismo televisivo / Television journalism

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joaquim Luís Rodrigues Bonixe - 0 horas

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Lopo Guerreiro Pizarro de Sampaio e Melo - 45 horas
 Nuno Ricardo Fernandes - 45 horas

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Lopo Guerreiro Pizarro de Sampaio e Melo - 45 hours
 Nuno Ricardo Fernandes - 45 hours

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 Com a presente unidade curricular pretende-se transmitir aos alunos conhecimentos sobre como selecionar,
hierarquizar, confirmar e processar informações recolhidas no ambiente televisivo. 

 Dominar técnicas inerentes à comunicação sob a forma de texto escrito, lido, apresentado em linguagem televisiva. 
 Assimilar bases práticas essenciais para a sua integração numa redação de televisão, tendo consciência do que são,

por um lado, as necessidades atuais de mercado, e por outro, os valores de responsabilidade social e da deontologia
inerentes ao exercício da atividades jornalística televisiva.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 With this course aims to give students knowledge about how to select, prioritize, confirm and process information
gathered in the television environment.

 Mastering techniques inherent to communication in the form of written text, read, presented in language television.
 Assimilating essential bases for their integration in a television newsroom, being aware of what is, on the one hand,

the current needs of the market, and secondly, the values   of social responsibility and ethics inherent in the exercise of
journalistic television activities.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Breve introdução histórica do jornalismo televisivo 
 1.1.Os primeiros passos do jornalismo televisivo. 

 1.2. Do cine ao telejornalismo. 
 1.3. O aparecimento das redações de jornalismo televisivo 

 2. Sobre a qualidade na televisão 
 2.1. A importância da qualidade televisiva. 

 3. Sobre a linguagem televisiva 
 3.1. A importância da imagem 

 3.2 Linguagem – Estrutura, continuidade da ação, designação de plano, movimentos de câmara, regra da linha de
ombros, realização – o guião, sinopse, storyboard, estrutura de planificação e funções numa equipa. 

 3.3. A dinâmica da filmagem 
 3.4. Escrita para televisão 

 3.5. A edição e locução. 
 4. Sobre a prática em televisão 

 1.1. Dinâmicas e rotinas da redação de televisão 
 1.2. A produção da peça de atualidade 

 1.3 A produção da reportagem 
 1.4. Desenvolvimento e prática de trabalho em estúdio 

 Iluminação, Composição. Equipamento - Operação de câmara. Estúdio, Exteriores. Edição. Continuidade, A Edição
Digital não-linear, Efeitos, Ritmo



 
6.2.1.5. Syllabus:

 One. Brief historical introduction of television journalism
 1.1.Os first steps of television journalism.

 1.2. Cine to TV journalism.
 1.3. The appearance of the newsrooms of TV journalism

 2nd. On the quality on TV
 2.1. The importance of quality television.

 3rd. About language television
 3.1. The importance of image

 3.2 Language - Structure, continued action plan designation, camera movements, the shoulder line rule, achievement -
the script, synopsis, storyboard, structure and planning functions in a team.

 3.3. The dynamics of the movie
 3.4. Writing for television

 3.5. The editing and voiceover.
  

4th. About the practice in television
 1.1. Dynamic routines and writing television

 1.2. The production part of today
 1.3 The production of the report

 1.4. Development and practice of studio work
 Lighting, composition. Equipment - camera operation, Studio, Outdoor. Editorial - Selection and Order plans,

Continuity, The Digital Nonlinear Editing, Effects, Rhythm

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os objetivos da unidade curricular passam, globalmente, por fornecer conhecimentos ao nível teórico, técnico e
tecnológico sobre o jornalismo televisivo. Os conteúdos programáticos pretendem responder a esse objetivo criando
ambientes de ensino nos quais os alunos realizam trabalhos práticos que incidem em aspectos que vão desde o texto
televisivo até à filmagem e edição dos conteúdos informativos.

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 The objectives of the course are, globally, by providing knowledge-level theoretical, technical and technological
journalism on television. The syllabus seeks to meet this goal by creating learning environments in which students
carry out practical assignments that focus on aspects ranging from text to television filming and editing of news
content.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas decorrem com a participação ativa com o emprego de técnicas (demonstrativas, interrogativas, expositivas) e
a utilização de vários meios (suportes) pedagógicos. A operacionalização das técnicas envolve trabalhos práticos
(individuais).A avaliação decorre durante todo o período letivo com a realização de vários trabalhos de índole teórica e
prática.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Classes run with active participation by employing techniques (demonstrative, interrogative, expository) and the use of
various media (media) teaching. The operationalization of the techniques involves practical work (individual).
Assessment stems throughout the semester with the completion of various works of theoretical and practical nature.

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 Durante o período letivo são colocados desafios de análise de conteúdos televisivos de estações de televisão
portuguesas e internacionais. As peças televisivas efetuadas em contexto prático são visionadas em sala de aula com
o objetivo de desenvolver a capacidade crítica e problematizar possíveis soluções para os defeitos que os trabalhos
possam eventualmente apresentar. Problematizar o jornalismo televisivo no panorama atual dos órgãos de
comunicação social.

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 During the semester are placed challenges of television content analysis of national and international televisions
stations. The pieces performed on television practical context are displayed in the classroom in order to develop the
critical skills and discuss possible solutions to the defects that the work may eventually present. Problematize the
television journalism in the current landscape of media.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 JESPERS, Jean Jacques - Jornalismo Televisivo, Coimbra; Minerva, 1998. 
  

Borges, Gabriela, Baptista, Vítor Reia, Discursos e Práticas de Qualidade na Televisão, Lisboa, Livros Horizonte, 2008 
  

Oliveira, Jorge Nuno, Manual de Jornalismo de Televisão, Lisboa, Cenjor, 2007.
  

ALMEIDA, Manuel Faria de, Cinema e Televisão – Princípios Básicos, TV Guia Lisboa 1989 - ISBN 84-401-0214-3 



 
GELICES, Feliciano Lorenzo, A televisão, Salvat Editora do Brasil Rio de Janeiro 1979 - ISBN 84-401-0226-5 

  
GOODMAN, Robert M., McGRATH, Patrick J, “Editing Digital Video, The complete Creative and Tecnical Guide” McGraw
Hill, 2003 ISBN0-07-140635-2 

  
SCHIAVONE, Roberto, “Montar Um Filme” Edições Cine Clube de Avanca 2003 ISBN 972-98588-7-X 

  
MONTALBÁN, Manuel Vásquez As Notícias e a Informação, Salvat Editora do Brasil Rio de Janeiro, 1979 - ISBN 84-401-
0221-6

 

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares.
As metodologias de ensino implementadas nas diferentes UC, de acordo com o preconizado por Bolonha, supõem a
passagem de um ensino baseado na transmissão de conhecimentos para um ensino baseado no desenvolvimento de
competências. 

 Este ensino implica uma participação ativa dos estudantes no seu próprio processo de aprendizagem e implica,
igualmente, a integração de conhecimentos previamente adquiridos. Supõe, por isso, o desenvolvimento de trabalhos
de projeto, de investigação aplicada aos contextos de trabalho, com aquisição de ferramentas de trabalho como, por
exemplo, a capacidade para realizar pesquisas bibliográficas em bases de dados especializadas, ou a utilização de
programas estatísticos, para análise dos resultados de pesquisas empíricas. Na maioria da UC estes trabalhos são
apresentados aos colegas e professor e contribuem para a avaliação contínua das UC.

 
 
6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

The teaching methodologies implemented in different CU, according to the recommendations of Bologna, presuppose
the shift from an education based on knowledge transfer to a teaching based on skills development. This training
involves active participation of students in their own learning process and also involves the integration of previously
acquired knowledge. It implies, therefore, the development of project work, of research applied to work environments,
with the acquisition of working tools such as the ability to perform bibliographic research on specialized databases, or
the use of statistical programs, to analyze the results of empirical research. In most CU these works are presented to
colleagues and teachers and contribute to the ongoing evaluation of CU

 
6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 

A avaliação pedagógica das unidades curriculares e os Relatório de Concretização de Bolonha abordam a informação
relativa à correspondência entre o tempo de trabalho e os ECTS. Os resultados obtidos através destes dois
procedimentos levam-nos a confirmar que o modo como as horas de trabalho estão organizadas são ajustadas, e
docentes e alunos confirmam o seu acordo em relação ao modo como as horas de trabalho se distribuem, pelo
trabalho autónomo, horas de contato, teórico-práticas, práticas e de orientação tutorial.

  

 
6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 

The evaluation of educational courses and the Bologna implementation reports cover information on the correlation
between working time and the ECTS. The results obtained from these two procedures lead us to confirm that the way
working hours are organized are adequate, and teachers and students confirm their agreement in relation to how
working hours are distributed by independent work, contact hours -theoretical-practical, practical and tutorial
guidance.

  

 
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular. 

No que diz respeito ao funcionamento das UC, a definição dos objetivos a alcançar e o modo como são avaliadas as
aprendizagens dos estudantes, estão expressas no programa de cada UC. Cada programa é aprovado, no respetivo
departamento, de acordo com as orientações do CTC, e respeitando os estatutos.

 Os alunos são informados sobre o programa, analisam em sede de aula o respetivo documento, ficando a conhecer os
conteúdos, os objetivos a alcançar/ competências a desenvolver, as metodologias e a avaliação. A distribuição das
horas de trabalho, entre trabalho autónomo e horas de contato, tutoriais ou de outra natureza, são conhecidas,
divulgadas e expressas no horário da UC. 

 
 
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 

With regard to the operation of CU, the definition of goals to achieve and how student learning is assessed, are
expressed in the syllabus of each UC. Each syllabus is approved, at the respective department in accordance with the
CTC guidelines, and according to the statutes. Students are informed about the syllabus, they analyze the respective
document in class, getting to know the contents, the objectives to achieve / skills to develop, the methodologies and
evaluation. The distribution of working hours between autonomous work and contact hours, tutorials or otherwise, are
known, disseminated and expressed in CU timetables.

 
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 



As metodologias de investigação estão presentes de forma mais evidente, nas UC de projeto e na elaboração de
planos de estágio, que visam uma intervenção concertada em contexto de trabalho.

 A pesquisa sistemática, quer em termos bibliográficos, quer em termos de levantamento de dados empíricos, o
tratamento dos dados, e a apresentação de conclusões são comuns nas UC acima descritas, e visam de fato, uma
aproximação às metodologias de carácter científico. 

 
 
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

The research methodologies are most clearly present in the project CU design and in the development of training
plans, aimed at a concerted intervention in the workplace.

 Systematic research, both in bibliographic and in terms of empirical data collection, data processing, and presentation
of findings are common in CU described above, and in fact seek a rapprochement to scientific character
methodologies

  

 

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2009/10 2010/11 2011/12
N.º diplomados / No. of graduates 26 20 16
N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 18 14 14
N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 6 4 2
N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 2 0
N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 1 0 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares. 

O sucesso escolar nas uc’s das áreas principais do curso, ciências empresarias e informação e jornalismo, é evidente,
situa-se ente os 90 e os 100%, na área secundária, das ciências da comunicação, está entre os 65 e os 75% de
aprovados. De uma forma geral pode dizer-se que o grau de aproveitamento dos alunos nestas áreas específicas é
muito elevado.

 
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular units. 

 
School achievement in CU's main areas of the course, sciences enterprise and information and journalism, is evident,
and lies between 90 and 100%; in the secondary area, communication sciences, lies between 65 and 75%. In general it
can be said that the pupils achievement rate in these specific areas is very high.

 
 
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo. 

Os docentes, em momentos próprios, como as reuniões de curso, apresentam os dados de avaliação e depois de
analisados, reformulam-se programas e metodologias de ensino .Dependendo da natureza da uc e das dificuldades
elencadas, podem estabelecer-se programas de esclarecimento de dúvidas ou aprofundamento de temas mais
complexos. Em casos particulares os docentes disponibizam-se junto dos alunos para ajudarem de forma particular
determinadas situações referenciadas.

 
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

The teachers, at the right moments as during the course meetings, present the evaluation data and after analysis,
syllabi and teaching methodologies are revised. Depending on the CU nature of the difficulties listed, questions
clarification programs or deepening of more complex themes may be set up. 

 In particular cases teachers may help the students in particular way in referenced situations.
 

 

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability



%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / Percentage
of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area 9

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity 36

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating 45

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo de
estudos e respectiva classificação. 

O IPP tem um Centro Interdisciplinar de Investigação e Inovação (C3I) em fase de consolidação. Um dos seus núcleos,
de Estudos para a Intervenção Social, Educação e Saúde, integra nas linhas de investigação domínios de pesquisa
inerentes à área científica predominante do ciclo de estudos, articulando áreas ligadas ao estudo dos media,
intervenção social, saúde, organizações da economia social e dinâmicas de desenvolvimento territorial. Destacam-se a
análise dos media, discurso jornalístico e publicitário e novos media. Paralelamente, vários docentes são membros de
outros centros de investigação acreditados pela FCT: CIMJ (Centro de Investigação de Média e Jornalismo); Labcom,
Laboratoire de Recherche (Universite de Nice); CLEPUL;CESNOVA;CIEP (Évora); Unidade de Investigação e
Desenvolvimento de Ciências de Educação (U. de Lisboa). Ao abrigo do protocolo estabelecido entre o IPP e a FCSH
da U. Nova de Lisboa, foi assinada uma adenda que prevê a colaboração entre o C3i e o CIMJ.

 
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark. 

IPP has a Interdisciplinary Center for Research and Innovation (C3I) in consolidation phase. One of their cores, Social
Intervention, Education and Health Studies, integrates on research lines areas related to the prevailing scientific area
of the course, linking areas related to the study of media, social assistance, health, economy organizations social and
territorial development dynamics. Most notable are the analysis of media, advertising and journalistic discourse and
new media. In addition, several faculty are members of other research centers accredited by the FCT: CIMJ (Research
Centre of Media and Journalism); Labcom, Laboratoire de Recherche (Universite de Nice); CLEPUL; CESNOVA; CIEP
(Évora), Research Unit and development of Education Sciences (U. de Lisboa). Under the protocol established between
the IPP and the U. FCSH Nova Lisboa, signed an addendum that provides for collaboration between C3i and CIMJ.
Linguistics Center of Universidade Nova de Lisboa.

 
7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares,
nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos. 

21

 
7.2.3. Outras publicações relevantes. 

Area das ciencias da comunicação:
 Livros e capítulos: 1

 Artigos em revistas nacionais: 17
 Comunicações: 14

 Publicações em actas: 18
 Outras áreas:

 Livros e capítulos: 15
 Artigos em revistas nacionais: 15

 Comunicações: 65
 Publicações em actas: 22

 
7.2.3. Other relevant publications. 

Sciencies communication area:
 Books and chapters: 1

 Articles in national journals: 12
 Presentations: 11

 Proceddings of conferences:11
 Other's areas:

 Books and chapters: 15
 Articles in national journals: 15

 Presentations:65
 Proceddings of conferences:22

 
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico. 

A ESEP, quer por via das suas iniciativas de divulgação científica implementadas de forma autónoma, quer através da
organização de eventos com a mesma natureza, em parceria com o centro de investigação do IPP, tem vindo a
consubstanciar uma estratégia de transferência para a região de uma forte componente de conhecimentos,
provenientes do desenvolv. de projetos de I&D e da prestação de serviços/consultoria científica. A estratégia



desenhada assenta num modelo de intervenção em rede, envolvendo outras organizações, de dimensão regional, mas
também nacional e internacional, em prol da disseminação do conhecimento produzido pelos seus docentes e
investigadores, tendo em vista a valorização e o desenvolv. socioeconómico da região. Diferentes iniciativas e
projetos de investigação e de intervenção, muitas das quais financiadas pela FCT e por outras estruturas/medidas,
como o Programa EQUAL, têm vindo a favorecer esta linha de atuação, com tendência a consolidar-se e a crescer.

 
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

ESEP, either by its scientific dissemination initiatives implemented independently, or by organizing events with the
same nature, in partnership with IPP research center, has been implementing a strategy of transference to the region of
a strong knowledge component, coming from the development. of R & D projects and the provision of
services/scientific consulting. The strategy is based on a model of network intervention involving other organizations,
of regional, but also nationally and internationally dimension, to promote the dissemination of knowledge produced by
its faculty and researchers, with a view to the region recovery and socio-economic development. Different initiatives
and research projects and intervention, many of which are funded by the FCT and other structures/measures, such as
the EQUAL Programme, have been promoting this course of action, with a tendency to consolidate and grow.

 
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais. 

A integração das atividades científicas e artísticas em projetos e em parcerias nacionais e internacionais tem
constituído uma linha de ação com forte investimento por parte da ESEP e, mais uma vez de forma articulada, com as
estruturas de investigação do IPP, designadamente por via do estabelecimento de protocolos com outras entidades
congéneres. Um exemplo concreto é o que decorre da parceria de cooperação científica, recentemente firmada, entre a
ESEP, através do C3I, com a FCSH da UNLx e especificamente com o CESNOVA, para a realização de projetos de
investigação científica, a organização conjunta de encontros de natureza científica, a promoção e realização de cursos
entre profissionais de ambas as instituições e a prestação de serviços de assessoria técnica e científica. Outras
modalidades de trabalho colaborativo, com os mesmos propósitos, encontram-se em fase de preparação, com outras
entidades do universo científico, quer de dimensão nacional, quer internacional.

  

 
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships. 

The integration of scientific and artistic activities in national and international partnerships and projects have been a
line of action with a strong investment by ESEP and, again in coordination with the research facilities of IPP, including
through the establishment protocols with other similar entities. A concrete example is the partnership that results from
scientific cooperation recently signed between the ESEP through the C3I, with the FCSH UNLx and specifically the
CESNOVA, to carry out scientific research projects, organization of joint scientific meetings, promotion and realization
of courses between professionals of both institutions and provision of technical and scientific advice. Other forms of
collaborative work, for the same purposes, are under preparation, with other entities in the scientific world, both
nation-wide and internationally.

 
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

As atividades científicas, tecnológicas e artísticas levadas a cabo têm contribuído para a produção de novos
conhecimentos, cuja disseminação tende a ser incorporada, quer nas atividades letivas da responsabilidade dos
docentes e investigadores com intervenção no ciclo de estudos, quer na germinação de novos processos de pesquisa
e de novos projetos de investigação. O recém-criado C3I tem vindo a constituir, ao seu ritmo, um espaço de
acolhimento, análise e preparação de várias ideias e de vários projetos de investigação, muitos dos quais constituídos
por equipas multidisciplinares, tendo em vista a produção de novos conhecimentos e de inovação. Parte substancial
dos mesmos têm sido igualmente transmitidos e divulgados para o exterior, de modo a serem utilizados por várias
entidades localizadas e com intervenção no meio social, económico e cultural da região envolvente à ESEP e ao seu
centro de investigação.

 
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

The scientific, technological and artistic works carried out have contributed to the production of new knowledge,
whose dissemination tends to be incorporated either in school activities under the responsibility of teachers and
researchers who intervene in the cycle of studies, or in the germination of new research processes and new research
projects. The newly created C3I has been set up at its own pace, a space of reception, analysis and preparation of
various ideas and various research projects, many of which consist of multidisciplinary teams in order to produce new
knowledge and innovation. A substantial portion of them have also been transmitted and disseminated to the outside
in order to be used by several entities located and with intervention in the social, economic and cultural surroundings
of the ESEP and its research center.

 

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada. 
Desenvolvimento de várias atividades por alunos (jornadas da comunicação) e docentes do curso (sms,workshops)
envolvendo toda a comunidade local. Protocolos de estágio com varias entidades locais. Edição do esepjornal,
desenvolvido pelos alunos do curso, permitindo a estes o contato com a realidade local e regional e simultaneamente



divulgando fatos e acontecimentos de interesse para a comunidade. Participação em ações de formação por docentes
do curso, em associações locais e regionais.

 
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 

Development of various activities for students (Communication Seminars) and faculty members (sms, workshops)
involving the entire local community. Internship protocols with several local entities. ESEPjornal Edition, developed by
students of the course, allowing these to contact with the local and regional reality and simultaneously disseminating
facts and events of interest to the community. Participation in training activities by faculty members in local and
regional associations.

 
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, desportiva
e artística. 

Os alunos do curso estagiam em diversas empresas, como os municípios e orgãos de comunicação local e regional
onde contribuem de forma ativa com os seus saberes e por vezes acabam por ficar empregados e estabelecidos na
região.

 As diversas atividades realizadas pelo curso na ESEP acabam por envolver toda a comunidade local, quer os media
regionais, que noticiam e fazem a cobertura dos eventos, quer toda a logística que envolvem, em termos de
restauração, alojamento de convidados e promoção turística da região.

 Grande parte dos docentes do curso estão ligados e desenvolvem práticas culturais, científicas, artísticas,
desportivas, sociais, educativas e outras nas comunidades. 

  
 

 
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities. 

Students of the course do their interships in several companies, such as municipalities and local and regional mass
media where they contribute actively with their knowledge and sometimes end up being employed and established in
the region.

 The various activities performed by the course at ESEP eventually involve the whole local community, either the
regional media, which report and make coverage of events, or the whole logistics involving in terms of catering,
accommodation for guests and tourism promotion in the region.

 Much of the course teachers are connected to and develop cultural, scientific, artistic, sporting, social, educational and
other practices in the communiy.

 
 
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado. 

Regularmente, o curso desenvolve atividades de caráter cultural, educativo e científico que visam disseminar os
saberes e as práticas no contexto das suas competências e do seu perfil. Estas atividades são, por sua vez,
divulgadas nos órgãos de comunicação social locais, regionais e nacionais, bem como no site e redes sociais e no
ESEPjornal.

 A ESEP está a revitalizar a Revista Aprender, em que a próxima edição terá um dossiê temático sobre os media e as
novas tecnologias, da responsabilidade da área cientifica a que pertencem os professores das áreas específicas do
curso de JC.

 Os docentes praticam uma atividade regular de publicação científica e profissional em meios e suportes diversos.
 

 
7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students. 

Regularly, the course develops activities of cultural, educational and scientific nature aimed at disseminating
knowledge and practices in the context of its responsibilities and profile. These activities are, in turn, disclosed in the
local, regional and national media, as well as the website and social networks and ESEPjornal.

 ESEP revitalizing the Aprender Journal, where the next edition will have a thematic dossier on the media and new
technologies, the scientific responsibility of the teachers who belong to the specific areas of the JC course.

 Teachers practice a regular activity of professional scientific publication in various media and supports.
 

 

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 0
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 0.9
Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 14.2

8. Análise SWOT do ciclo de estudos



8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
Os principais objetivos do curso de Jornalismo e Comunicação passam por formar profissionais nas áreas do
jornalismo, das relações públicas e da publicidade dotando os estudantes de elevada capacidade teórica, técnica e
tecnológica. Na tentativa de acompanhar o dinamismo da vasta área da comunicação, o curso tem procurado
implementar estratégias que conduzam a uma melhoria da formação dos alunos no campo das tecnologias de
informação e comunicação. Sublinhamos ainda a aposta que o curso tem feito na qualificação dos estudantes ao nível
da componente prática promovendo estratégias que possibilitem o contacto com as profissões na área da
comunicação, quer através das várias atividades realizadas no âmbito das Unidades Curriculares, quer através da
realização de estágios.No que concerne aos estágios na área da comunicação empresarial,sublinhamos o facto de
haver um gabinete de comunicação,criado por uma aluna formada nesta área na escola, que recebe atualmente
estagios do curso.

 
8.1.1. Strengths 

The main objectives of the course in Journalism and Communication undergo training professionals in the fields of
journalism, public relations and advertising equipping students with high theoretical, technical and technological
capacity. In an attempt to keep up with the dynamism of the wide area of communication, the course has sought to
implement strategies that lead to improved training of students in the field of information technologies and
communication. We underline still the bet that the course has made in the qualification of students at the practical
component promoting strategies that enable contact with the professions in the area of communication, either through
the various activities within the Curriculum Units or through internships.Regarding the internships in the profile of
institutional communication, we underline the fact that there is an office of communication, created by a student at the
school graduated in this area, which currently receives course internships.

 
8.1.2. Pontos fracos 

No que concerne às unidades de escolha pessoal parece-nos que o curso carece de um leque mais variado e
interessante para os alunos de jornalismo e comunicação, bem como de uma componente mais tecnológica, tão
apetecida e importante no contexto atual e na área concreta da comunicação empresarial.

 
8.1.2. Weaknesses 

With respect to curricular units of personal choice seems to us that the course lacks a wider and interesting range for
students of journalism and communication, as well as a more technological component, so longed and important in
the current context and in the area of corporate communication.

 
8.1.3. Oportunidades 

Área em expansão sobretudo nas áreas das tecnologias da comunicação.
 Possibilidade de criação de um local de estágio no perfil de jornalismo no ESEPjornal.

 
8.1.3. Opportunities 

Expanding area particularly in the areas of communication technologies.
 Possibility of creating a local internship at the journalism profile at ESEPjornal.

 
8.1.4. Constrangimentos 

Proliferação de cursos nesta área.

 
8.1.4. Threats 

Proliferation of courses in this area.

 

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes 
A certificação EN ISSO 9001:2008 SGQ.

 Existência de inquéritos semestrais de satisfação aos alunos, coordenados pelo conselho pedagógico e analisados
pelas áreas cientificas, tendo em vista acções de melhoria.

 Produção de relatórios de desempenho académico pelo observatório académico, analisados pelas estruturas técnico-
pedagógicas da ESEP/ IPP.

 Existência de um sistema de avaliação dos docentes.
 Relativamente ao curso,por forma a articular as questões relativas ao seu funcionamento e à sua organização interna,

a Direção reune com docentes em cada semestre para refletir questões de articulação de programas e balanços da
atividade letiva. Procura sempre que possível auscultar alunos, reunindo-os em torno da discussão de assuntos
relativos à dinâmica do curso. As reuniões de apresentação do curso aquando da receção aos novos alunos permitem
também não só referenciar a direção e os docentes, mas também sublinhar questões de estrutura que os alunos a esta
altura desconhecem.

 
 
8.2.1. Strengths 



EN ISO 9001:2008 SGQ, certification.
 Existence of surveys to students, coordinated by the pedagogical board and analyzed bysScientific areas in order to

improvement actions
 Production of performance reports by the academic observatory, analyzed by the techno-pedagogical structures at

ESEP/ IPP
 Existence of a teachers' evaluation system 

 Regarding the course, in order to articulate issues relating to its functioning and its internal organization, the course
direction usually meet with teachers in each semester to discuss issues of curriculum articulation and discussion on
teaching activitiy.Whenever possible it tries to listen to the opinion of students regarding the discussion of topics
concerning the course dynamics. The meetings during the course presentation at the new students' reception also
allow not only to refer to the direction and teachers, but also to highlight structure issues that students do not know of
at this point.

 
 
8.2.2. Pontos fracos 

Baixa taxa de resposta dos inquéritos de satisfação aos estudantes.

 
8.2.2. Weaknesses 

Low response rate to the satisfaction surveys by the students.

 
8.2.3. Oportunidades 

Funcionamento regular do sistema de Gestão de Qualidade do Instituto Politécnico de Portalegre que inclui diferentes
processos. Incorporação dos dados de monitorização nas ações de melhoria da formação. Existência do sistema de
gestão da Responsabilidade social do IPP. Existência da figura do provedor do estudante do IPP. Existência do
gabinete de Apoio Psicopedagógico e a existência de um gabinete de Relações Externas e Cooperação (REC).

 
8.2.3. Opportunities 

Smooth functioning of the system of Quality Management of the Polytechnic Institute of Portalegre which includes
different processes. Incorporation of monitoring data in actions to improve training. Existence of the management
system of the social responsibility of the IPP. Existence of the IPP student's Ombudsman. Existence of the
Psychopedagogical Support office and the existence of the External Relations and Cooperation (REC) office.

 
8.2.4. Constrangimentos 

Constrangimentos financeiros com que se debatem atualmente as instituições do ensino superior.
 A cultura enraizada na instituição pode não ter níveis de participação nos processos constantes dificultando, por

vezes, a sua eficiência.
  

 
8.2.4. Threats 

Financial constraints faced currently by the institutions of higher education.
 The culture rooted in the institution may not have levels of participation in the processes sometimes causing some

difficulties in its efficiency.
 

 

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes 
ESEP tem um conjunto de espaços e instrumentos que possibilitam a adoção de estratégias formativas adequadas
aos objetivos do curso. Existência de estúdios de rádio, televisão, laboratório de fotografia, salas de informática,
wireless, software de edição/emissão de conteúdos audiovisuais permite aos alunos colocarem em prática os
conhecimentos adquiridos. No campo das parcerias existem protocolos com entidades várias para a realização de
estágios permitindo a prossecução de atividades conjuntas como seja a frequência de alunos que complementam a
sua formação em programa Erasmus.Existência do CLIC possibilitando desenvolvimento e aprofundamento da língua
estrangeira. Envolvimento dos docentes e estudantes do curso na ENOVE+, que visa divulgar e aproximar o IPP da
comunidade e dos potenciais estudantes e empregadores da região. Utilização pelos estudantes da b-on.

 
8.3.1. Strengths 

ESEP has a set of spaces and tools that enable the adoption of training strategies appropriate to the course objectives.
The existence of radio and television studios, photo lab, computer rooms, wireless, editing / broadcasting software of
audiovisual contents allow students to put to practice knowledge acquired. The existing protocols with organizations
for internships allows the continuation of joint activities. Attendance of students complemening their training under
Erasmus including various courses in the field of journalism and communication. The existence of a language center
also provides students with the development and deepening of the foreign language. Involvement of teachers and
students in the course at ENOVE +, entrepreneurship fair that aims to promote and bring the IPP close to the
community, and in particular of potential students and employers in the region. Use by students of b-on and other
mechanisms of free access to information.

 
8.3.2. Pontos fracos 



Insuficiente número de postos de trabalho na sala de informática e necessidade de proporcionar aos alunos um
contato com software atualizado. 

 Necessidade de substituir algum material/equipamento video, nomeadamente, câmaras de filmar.
 Parcerias internacionais em número pouco significativo.

 Acervo bibliográfico insuficiente na área da comunicação.

 
8.3.2. Weaknesses 

Insufficient number of work spaces in the computer room and need to provide studentscontact with updated software. 
 Need to replace some material / video equipment, including filming cameras .

 International partnerships in neglegible number.
 Insufficiant bibliographic in communication area.
  

 
8.3.3. Oportunidades 

As oportunidades estão assentes fundamentalmente numa ideia de crescimento e desenvolvimento da ESEP, do IPP e
da sua oferta formativa.

 Aumentar o território de influência, é contribuir para o alargamento da Organização no que diz respeito à aquisição de
novos recursos materiais e humanos e à riqueza de diversidade nas parcerias. 

 A ESEP participa em atividades de cooperação europeia no âmbito do Programa Erasmus, envolvendo professores e
estudantes.

 
8.3.3. Opportunities 

The opportunities are fundamentally based on the idea of growth and development of ESEP, the IPP and its training
offer. Increasing the area of influence is to contribute to the enlargement of the Organization with regard to the
acquisition of new material and human resources and the wealth of diversity in partnerships. ESEP participates in
European cooperation activities under the Erasmus program, involving teachers and students.

 
8.3.4. Constrangimentos 

Perspetivas de constrangimentos financeiros futuros.

 
8.3.4. Threats 

Perspectives for future financial constraints.

 

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes 
O corpo docente é composto por doutorados e mestres. Relativamente à área da comunicação, os docentes que ainda
não obtiveram o grau de doutor, frequentam doutoramento na área das Ciências da Comunicação. A curto prazo o
curso ficará, dotado de um número assinalável de docentes doutorados na área principal.Realçamos que a direção de
curso tem um perfil adequado à área de investigação e uma relação próxima do curso lecionando algumas UC,
sublinha-se também a experiência profissional nas respetivas áreas de todos os docentes de comunicação afetos ao
curso. O corpo docente não pertencente à área específica do curso é composto por doutores e mestres de áreas da
sociologia, psicologia, língua portuguesa, ciências naturais o que confere uma diversidade de aprendizagens
essenciais à formação dos estudantes.O pessoal não docente é igualmente qualificado (licenciatura ou mestrado) na
área da comunicação, situação que consideramos adequada em particular na área dos audiovisuais e informática.

 
8.4.1. Strengths 

Most teaching staff have a doctorate or masters degree and those who have not yet obtained the degree of Doctor are
now attending doctoral programs in the field of Communication Sciences. In a relatively short time, the course will be
endowed with a considerable number of PhD teachers specifically in Communication Sciences. Course direction have
a profile appropriate to the area of research and a close relationship of the course by teaching some CU; also
important is the professional experience in the respective areas of communication of all faculty members .Other
teachers of the course also have doctorates and masters in the areas of sociology, psychology, Portuguese language,
natural science which confers a diversity of learning essential to the training of students. Finally, the non-teaching staff
is also qualified (undergraduate degree or Masters) in the area of communication, a situation we consider appropriate
particularly in the area of audiovisual and informatics.

 
8.4.2. Pontos fracos 

O curso não dispõe ainda de nenhum docente com o título de Especialista (definitivo).
 Número reduzido de docentes na área com grau de doutoramento.

 Recursos humanos escassos a tempo integral para integrar mais projetos de investigação.

 
8.4.2. Weaknesses 

The course does not have yet any teacher with the title of Specialist.(definitive)
 Reduced number of teachers in area with doctoral degree.

 Scarce human resources at full time to integrate more research projects.



 
8.4.3. Oportunidades 

Há, na ESEP, uma Cultura de Escola alicerçada em hábitos de trabalho conjunto e para um objetivo comum: melhorar
o serviço prestado, tanto nos sujeitos objetos da nossa prioridade, os alunos, como à comunidade envolvente. 

 Existe também um processo de aumento de qualificação formal dos docentes, em curso (doutores e especialistas).
Existência no IPP de uma estrutura organizadora dos processos de investigação e de prestação de serviços à
comunidade, com funções complementares de monitorização de oportunidades de financiamento e de suporte
administrativo à preparação e submissão de candidaturas de projetos e financiamentos.

 
8.4.3. Opportunities 

There is, at ESEP, a “School Culture” rooted in habits of working together toward a common goal: to improve the
service, both in the subjects of our priority, students, and the surrounding community. There is also an ongoing
process of increasing formal qualification of teachers, (doctors and specialists). The existence of an IPP of a structure
organizing the processes of research and service to the community, with complementary functions of monitoring
funding opportunities and administrative support to the preparation and submission of applications and project
financing.

 
8.4.4. Constrangimentos 

Redução de apoios à qualificação e atualização científica dos docentes a partir de 2012/2013

 
8.4.4. Threats 

Reduced support to the qualification and scientific updateof teachers and from 2012/2013.

 

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes 
Ao longo do curso, os estudantes realizam um conjunto de atividades que permitem uma ligação à comunidade
envolvente, daí retirando, um conjunto de conhecimentos úteis para a sua formação. Referimo-nos a experiências de
cobertura jornalística, visitas de estudo a instituições na área da comunicação e dos média, estágios curriculares,
realização e/ou participação em congressos ou outros eventos de carácter técnico-científico realizados na ESEP ou
noutras instituições. O curso permite que os alunos contactem com o campo dos média e da comunicação adquirindo
saberes complementares. A frequente utilização dos estúdios de rádio/televisão, das salas de informática, do
laboratório de fotografia onde decorrem as várias Oficinas do curso permite sublinhar a vertente teórico-prática do
curso. Existência de uma cultura de diálogo permanente entre a Direção do curso e os respetivos estudantes.

 
8.5.1. Strengths 

During the programme attendace, students are encouraged to perform a set of activities that allow a connection to the
community,They have many experiencies on journalism, study visits to institutions, internships, performance and / or
participation in conferences or other events of a technical-scientific performed in ESEP or other institutions. The
regular use of the studios of radio / television, the computer rooms, the photo lab where stem the various workshops
of the course allows, on the other hand, emphasize the theoretical and practical aspects of the course. The existence
of an organizational culture of transparency and proximity, particularly in the relationship between teachers and
students. Existence of a culture of continuous dialogue between the course direction of the and respective students.

 
8.5.2. Pontos fracos 

1- Carências ao nivel do alojamento dos estudantes( residencia de estudantes,aluguer de habitações)
 2 - Mobilidade ao nivel do serviço publico de transportes para e dentro da cidade.

 
8.5.2. Weaknesses 

1 - Shortage of students' accommodation possibilities (students' dormitories, private accommodation)
 2 - Transportation issues to and within the city.

 
8.5.3. Oportunidades 

Estúdio da SIC nas instalações da ESEP que possibilita aos alunos estarem em permanente contato com a realidade
de uma estação de televisão, podendo participar na produção jornalística de algumas notícias. O 2º ciclo de estudos
permite o prosseguimento do trabalho desenvolvido na licenciatura. O centro de investigação do IPP pode permitir a
integração dos alunos em projetos de investigação e pode incentivar a publicação cientifica no repositório do IPP (
RCAAP). A existência do guia trilingue do curso.

 
8.5.3. Opportunities 

A SIC studio at ESEP that enables students to be in permanent contact with the reality of a television station, and may
participate in the production of some journalistic news. The 2nd study cycle allows the continuation of undergraduate
work. The IPP research center may enable integration of students in research projects and can encourage scientific
publication repository of IPP (RCAAP). The existence of the trilingual guide the course.

 
8.5.4. Constrangimentos 



Conjuntura económica e financeira atual.

 
8.5.4. Threats 

Present economic and financial environment.

 

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes 
Os alunos desenvolvem competências que lhes permitem operar em duas áreas distintas mas cujos objetivos se
prendem com a área da comunicação.Os alunos optam no 4º semestre por jornalismo ou comunicação empresarial,
esta possibilidade é positiva, pois já têm adquirido a esta altura do seu percurso,saberes que lhes permitem decidir de
forma mais consciente em que área querem enquadrar o seu rumo profissional.Esta dupla valência proporciona uma
visão mais alargada da comunicação.Os alunos podem fazer os dois perfis ou escolherem como UCEP’s as UC’s do
outro perfil.Os docentes organizam diversas atividades na aula e em espaço escolar motivando os alunos a
participarem em conferências /seminários que são espaços de encontro com profissionais dos dois ramos ou
permitem aos estudantes problematizar questões centrais.As Jornadas da Comunicação com 17 edições
consecutivas, organizadas pelos alunos do curso, demonstram a tradição consolidada na organização de eventos.

 
8.6.1. Strengths 

Students develop skills that allow them to operate in two distinct areas although goals are related with the same
largest area of knowledge - communication. Students can choose in the 4th semester, one of two areas - journalism or
corporate communications, this possibility allows them to decide more consciously in that particular area they want to
do professional carreer.This double valence gives them a broader view of communication as a whole. Still
advantageous is the fact that students can do both profiles or choose as optional courses CU of the other
profile.Teachers organize various activities both in the context of the classroom or in school encouraging students to
participate.Conferences/seminars are privileged spaces of debate and meeting with professionals of the two profiles
and allow students to discuss many issues in the communication area. Jornadas da comunicação(17 consecutive
editions) organized by students demonstrate the consolidated tradition in organizing events.

 
8.6.2. Pontos fracos 

Poucas oportunidades de os alunos saírem do contexto escolar e participarem de forma mais ativa em congressos e
outros eventos.

 
 
8.6.2. Weaknesses 

Few opportunities to the students to go out of school to participate more often on conferences and other events.

 
8.6.3. Oportunidades 

Plataformas de e-learning. Continuar a usar as potencialidades da revista Aprender para divulgar resultados de
projetos e da investigação desenvolvida pelos docentes e estudantes do curso. Possibilidade de os alunos que
terminam o 1º ciclo poderem dar continuidade aos estudos e atividades científicas e de investigação, através da
frequência no 2º ciclo de Jornalismo, Comunicação e Cultura.

 
8.6.3. Opportunities 

E-learning platforms. Keep using the potentialities of the journal Aprender to disseminate results of research and
projects developed by teachers and students of the course. Chance of students who finish 1st cycle can continue their
studies and scientific activities and research by attending the 2nd cycle of Journalism, Communication and Culture.

 
8.6.4. Constrangimentos 

A situação económica pode criar entraves a algumas dinâmicas e estratégias. Em função da crise financeira e das
dificuldades económicas das famílias, a possibilidade de abandono escolar ou mesmo a diminuição das candidaturas
para o curso pode revelar-se uma realidade.

 
8.6.4. Threats 

The economic situation may create barriers to some dynamics and strategies. Due to the financial crisis and economic
difficulties of families, the possibility of dropping out or even decline in applications for the course can prove to be a
reality.

 

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes 
Bom nível de aproveitamento escolar e de diplomados, existência de um centro de investigação do IPP e do
envolvimento de docentes das áreas de especialização do curso com outros centros de investigação. 

  



 
8.7.1. Strengths 

Good level of academic achievemt and graduates, existance of a research center at IPP and the involvement of
teachers in the areas of specialization of the course with other research centers.

 
8.7.2. Pontos fracos 

Poucas publicações em revistas internacionais com revisão por pares.
 Centro de investigação do IPP (C3i) ainda não classificado pela FCT.

 
8.7.2. Weaknesses 

1. Few publications in international journals with peer review;
 2. Research center in the IPP (C3I) has not been classified yet by FCT.

 
8.7.3. Oportunidades 

Existência de projetos de investigação, nomeadamente financiados pela FCT. 
 Existência de parcerias internacionais capitalizáveis para um esforço de internacionalização.

 Existência de protocolos com instituições de ensino superior ( FCSH) da Universidade Nova de Lisboa e com Centros
de investigação ( CIMJ).

 
8.7.3. Opportunities 

Existence of research projects, funded by FCT in particular. Existence of international partnerships capitalizable to an
effort to internationalization. Existence of protocols with higher education institutions (FCSH), Universidade Nova de
Lisboa and research centers (CIMJ)

 
8.7.4. Constrangimentos 

A crise financeira que faz com que o mercado não absorva os recém-licenciados.

 
8.7.4. Threats 

 
The financial crisis that causes the market not to absorb graduates.

 
 

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades 
1-Insuficiência de conteúdos e softwares digitais, sobretudo na área da comunicação empresarial:publicidade e
relações públicas.

 2-Necessidade de reforçar o leque de unidades curriculares de escolha pessoal, que possam de algum modo ir ao
encontro das expectativas dos estudantes.

 
9.1.1. Weaknesses 

1 - Shortage of digital contents and software, especially in the area of corporate communication;
 2 - Need to raise the number of optional courses that may adjust to students' needs.

 
9.1.2. Proposta de melhoria 

1-Articulação com a ESTG( ao nível por exemplo da oferta de Ucep’s na área do design da comunicação ou em
módulos integrados nas Uc’s existentes).

 2 -Reforço do leque de oferta das Ucep's para que possam ir mais ao encontro das expetativas dos estudantes.

 
9.1.2. Improvement proposal 

1 - Articulation with ESTG (at the level of offering optional courses in the area of design or in modules duly integrated
in exristing CU)

 2 - Raising the number of optional courses that may adjust to students' needs.

 
9.1.3. Tempo de implementação da medida 

1-Um ano
 2 -Um ano

 
9.1.3. Implementation time 

1 - One year
 2 - One year



 
9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1-Alta
 2-Alta

 
9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 

1 - High
 2 - High

 
9.1.5. Indicador de implementação 

1 -Questão assinalada pelos alunos
 2 -Questão assinalada pelos alunos

 
9.1.5. Implementation marker 

1 - Issue pointed out by students
 2 - Issue pointed out by students

 

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades 
Baixa taxa de resposta dos inquéritos de satisfação aos estudantes.

 
9.2.1. Weaknesses 

Low response rate to the satisfaction surveys by the students.

 
9.2.2. Proposta de melhoria 

Preenchimentos dos inquéritos em sala de aula.

 
9.2.2. Improvement proposal 

Fill in the surveys in the classroom.

 
9.2.3. Tempo de implementação da medida 

No final de cada semestre.

 
9.2.3. Improvement proposal 

At the end of each semester.

 
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Alta

 
9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 

High

 
9.2.5. Indicador de implementação 

Nº de inquéritos preenchidos por UC e UCEP.

 
9.2.5. Implementation marker 

Number of surveys completed by CU and Optional CU.

 

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades 
1. Parcerias internacionais em número pouco significativo.

 2. Acervo bibliográfico insuficiente na área das ciencias da comunicação.
 3.Insuficiente número de postos de trabalho na sala de informática e necessidade de proporcionar aos alunos um

contato com software atualizado. 
 4.Necessidade de substituir algum material/equipamento video, nomeadamente, camaras de filmar.

  
 

 
9.3.1. Weaknesses 



1. International partnerships neglegible in number.
 2. Insufficiant bibliographic collection in communication area.

 3.Insufficient number of work spaces in the computer room and need to provide students contact with updated
software. 

 4.Need to replace some material / video equipment, including filming cameras .
  

 
9.3.2. Proposta de melhoria 

1. Aprofundar o estabelecimento de parcerias internacionais no âmbito de projetos de investigação e estágios
europeus.

 2. Aquisição de bibliografia específica para a área das ciencias da comunicação.
 3. Equipar uma sala com computadores junto dos audiovisuais (sala 2) mais operacional para os alunos do curso.

 4. Aquisição/substituição de equipamento e material específico para a area do curso.

 
9.3.2. Improvement proposal 

1. Strengthening international partnerships namely european research projects and internships. 
 2. Acquisition of specific references (literature) to the communication area.

 3. Equipping a room with computers next to the audiovisual centre (Room 2) more operational for students
 4. Acquisition/Replacement of material and equipment for the pogramme

 
 
9.3.3. Tempo de implementação da medida 

1. Próximo ano.
 2. Próximo ano.
 3. Próximos 2 anos.

 4. Próximos 2 anos.

 
9.3.3. Implementation time 

1. Next year
 2. Next year.
 3. Next two years.

 4. Next two years

 
9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1. Média
 2. Média
 3. Baixa
 4. Média
  

 
9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 

1. Medium
 2. Medium
 3. Low

 4. Medium

 
9.3.5. Indicador de implementação 

1º Nº de protocolos celebrados com entidades internacionais.
 2. Nº recursos bibliográficos adquiridos por ano.

 3. Nº de computadores.
 4. Condições dos recursos materiais existentes.

 
9.3.5. Implementation marker 

1 Number of Protocols with international entities.
 2. Number of library resources purchased per year.

 3. Number of computers.
 4. Material resourses conditions

 

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades 
1. Inexistência em número suficiente de docentes com título de especialista na área do ciclo de estudos

 2. Número reduzido de docentes com grau de doutoramento na área do ciclo de estudos.
 3. Recursos humanos escassos a tempo integral para integrar mais projetos de investigação.

  

 
9.4.1. Weaknesses 



1. Lack of specialist staff in the area of the studies cycle
 2. Reduced number of teachers with doctoral degree.

 3. Scarce human resources at full time to integrate more research projects.

 
9.4.2. Proposta de melhoria 

1.Adopção em breve do processo para a atribuição definitiva do título de especialista.
 2. Docentes em processo de doutoramento.

 3. Reforço do corpo docente a tempo integral na área específica da comunicação.

 
9.4.2. Improvement proposal 

1. Process for the awarding of specialist title soon to be adopted.
 2. Teachers in the process of doctoral degree.

 3. Strengthening the full time faculty in the area of communication.
 

 
9.4.3. Tempo de implementação da medida 

1. Próximos 2 anos
 2. A decorrer.

 3. Próximos 2 anos.

 
9.4.3. Implementation time 

1.Next two years.
 2.Ongoing.

 3. Next two years.

 
9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1-Alta
 2-Alta
 3-Alta

 
9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 

1 -High
 2 -High
 3- High

 
9.4.5. Indicador de implementação 

1. Número de especialistas no ciclo de estudos.
 2. Número de docentes doutorados no ciclo de estudos.

 3. Número de docentes contratados a tempo integral com formação na área de comunicação

 
9.4.5. Implementation marker 

1. Number of specialist in the studies cycle
 2. Number of doctorates in the studies cycle
 3. Number of full time hired teachers with training in communication.

 

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades 
1- Carências ao nivel do alojamento dos estudantes( residência de estudantes,aluguer de habitações)

 2 - Mobilidade ao nivel do serviço publico de transportes para e dentro da cidade.

 
9.5.1. Weaknesses 

1 - Shortage of students' accommodation possibilities (students' dormitories, private accommodation)
 2 - Transportation issues to and within the city.

 
9.5.2. Proposta de melhoria 

1 e 2 - Estratégia concertada que envolva as instituições competentes.

 
9.5.2. Improvement proposal 

1 and 2 - Common strategy involving the adequate institutions

 
9.5.3. Tempo de implementação da medida 

1 e 2 - Indefinido



 
9.5.3. Implementation time 

1 and 2 - undefined

 
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1-Alta
 2-Alta

 
9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 

1-High
 2-High

 
9.5.5. Indicador de implementação 

1,2 - Questão assinalada pelos alunos

 
9.5.5. Implementation marker 

1,2 - Issue pointed by students

 

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades 
1- Poucas oportunidades de os alunos saírem do contexto escolar e participarem de forma mais ativa em congressos e
outros eventos.

 
 
9.6.1. Weaknesses 

1 - Few opportunities to the students to go out of school to participate more often on conferences and other events.

 
9.6.2. Proposta de melhoria 

1 -Reforçar investimento

 
9.6.2. Improvement proposal 

1- Reinforce investment

 
9.6.3. Tempo de implementação da medida 

1 - 3 a 4 anos

 
9.6.3. Implementation time 

1 - Three to four years

 
9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1-baixa

 
9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 

1 -low

 
9.6.5. Indicador de implementação 

1 - As limitações em termos de quilómetros atribuidos às escolas do IPP.

 
9.6.5. Implementation marker 

1- Limitation of quilometros to the several schools of IPP.

 

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades 
1. Poucas publicações em revistas internacionais com revisão por pares.

 2.Centro de investigação do IPP (C3i) ainda não classificado pela FCT.

 
9.7.1. Weaknesses 

1. Few publications in international journals with peer review;
 2. Research center in the IPP (C3I) has not been classified yet by FCT.



 
9.7.2. Proposta de melhoria 

1. Incentivar os docentes a aumentar o número de publicações em revistas internacionais com revisão por pares,
 concedendo-lhes mais condições para se dedicarem à investigação.

 2. Aumentar o número de publicações e de projetos nacionais e internacionais.

 
9.7.2. Improvement proposal 

1. Encourage teachers to increase the number of publications in international journals with peer review, giving
 them more time to devote to research;

 2. Increase the number of publications and the number of national and international projects.

 
9.7.3. Tempo de implementação da medida 

1. Próximos 2 anos.
 2. Próximos 2 anos.

 
9.7.3. Implementation time 

1. Next two years.
 2. Next two years.

 
9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1. Elevada.
 2. Elevada.

 
9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 

1.High
 2.High

 
9.7.5. Indicador de implementação 

1.Número de publicações em revistas internacionais com revisão por pares.
 2.Número de publicações e de projetos nacionais e internacionais.

 
9.7.5. Implementation marker 

1. Number of publications in international journals with peer review.
 2. Number of publications and number of national and international projects.

 

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
<sem resposta>

 
10.1.1. Synthesis of the intended changes 

<no answer>

 

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
10.1.2.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
10.1.2.2. Grau:

 Licenciado



 
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 <sem resposta>

 
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 <no answer>

 

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos

10.2.1. Ciclo de Estudos:
 Jornalismo e Comunicação

 
10.2.1. Study Cycle:

 Journalism and Communication

 
10.2.2. Grau:

 Licenciado

 
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 <sem resposta>

 
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 <no answer>

 
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 <sem resposta>

 
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

 <no answer>

 

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

 
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):

 <sem resposta>



 
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
10.3.4. Categoria:

 <sem resposta>

 
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 <sem resposta>

 
10.3.6. Ficha curricular de docente:

 <sem resposta>

 

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
 <sem resposta>

 
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 <sem resposta>

 
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 <no answer>

 
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 <sem resposta>

 
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 <no answer>

 
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

 <sem resposta>

 
10.4.1.5. Syllabus:

 <no answer>

 
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 <sem resposta>

 
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

 <no answer>

 
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 <sem resposta>

 
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 <no answer>

 
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 <sem resposta>

 
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 <no answer>



 
10.4.1.9. Bibliografia principal:

 <sem resposta>

 


