Ação de Formação

“Percurso(s) nas Ciências da Educação: utopia, democracia, educação e
formação”
Modalidade

Curso de Formação

Duração

14 horas

Nº de Créditos

0,6

Formadoras

Ana Maria Seixas e Maria das Dores Simões

Destinatários

Registo Acreditação

CCPFC/ACC-92732/17

Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário

Local da Formação

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de
Coimbra

Nº de vagas

30

Razões justificativas da ação
A licenciatura em Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra é conduzida, entre outros propósitos, pelo de reflectir sobre a actualidade educativa e
formativa.
Assim, propõe-se este ciclo de conferências com o sentido de renovar o debate em torno de alguns fundamentos
da educação e da formação situados, sobretudo, nas áreas da filosofia, da história e da política.
O conjunto de conferências que o integram encontra justificação no facto de as reformas educativas e formativas
que têm sido realizadas um pouco por toda a Europa tenderem a secundarizar essas áreas.
Entendendo que elas não podem deixar de se considerar estruturantes na formação de professores, em cada
conferência apresentar-se-ão conhecimentos susceptíveis de actualizarem temas que se têm por fulcrais num
alargamento de horizontes que vão além daquilo que essas reformas prevêem.
Espera-se que os conhecimentos apurados possam orientar algumas das decisões que os professores tomam
relativas ao ensino e à aprendizagem, bem como à formação, no exercício da sua autonomia, que se defende
como valor profissional e indicador de profissionalismo.
Na perspetiva do Centro de Formação, as razões anteriormente apresentadas apontam no mesmo sentido das
linhas prioritárias de atuação e objetivos a atingir previstos no seu Plano de Formação para o triénio 2016-2019,
designadamente: fomentar o conhecimento das linhas estruturantes das políticas educativas e fomentar a
discussão dos princípios em que assentam; contribuir para a melhoria da qualidade do ensino com repercussões
na aprendizagem; contribuir ainda para a valorização profissional do corpo docente, aprofundando a qualificação
e, sobretudo, a reflexão, sempre numa perspetiva de responsabilidade e autonomia.

Objetivos




adquirir, actualizar, aprofundar conhecimentos nas áreas da filosofia, história e política da educação,
nomeadamente, a partir de obras marcantes, de trabalhos de investigação, bem como da perspectiva
de especialistas;
reflectir sobre questões concretas presentes na actualidade educativa e formativa, desencadeadas pela
análise dos mencionados conhecimentos;
retirar implicações dessa reflexão para as práticas de ensino e de formação concernentes à realidade
dos formandos, sempre com vista à abordagem que podem fazer da aprendizagem.

Conteúdo
Cada conferência terá a duração de duas horas. Decorrerão, em média 2 conferências por mês.
Quinhentos anos de “Utopia” de Thomas More
Moderador: Maria Isabel Festas (FPCE - Universidade de Coimbra)
Convidado: João Maria André (FL - Universidade de Coimbra)
Revisitando a obra “Educação e democracia” de J. Dewey
Moderador: César Rodrigues (Ceis20)
Convidados: António Gomes Ferreira (FPCE - Universidade de Coimbra)
Luísa Branco (Universidade da Beira Interior)
Sociedade do conhecimento e desafios educativos
Moderador: Armanda Matos (FPCE - Universidade de Coimbra)
Convidada: Maria das Dores Formosinho (Universidade Portucalense)
A filosofia como base da educação e da formação
Moderador: João Paulo Janicas (CFAE Nova Ágora)
Convidado: João Boavida (FPCE - Universidade de Coimbra)
Maria Helena Damião (FPCE - Universidade de Coimbra)
Cultura axiológica contemporânea: contributos para uma antropeugogia
Moderador: Dulce Marques da Silva (FPCE - Universidade de Coimbra)
Convidado: Carlos Fernandes Maia (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
O humano e a ciência: encontros e desencontros
Moderador: José Marques (CFAE – Minerva)
Convidados: Carlos Fiolhais (FCT- Universidade de Coimbra)
Luís Umbelino (FL - Universidade de Coimbra)
Políticas e práticas em educação e formação
Moderador: Maria da Graça Bidarra
Convidados: Ana Maria Seixas (FPCE - Universidade de Coimbra)
Carlos Barreira (FPCE - Universidade de Coimbra)

Metodologias de realização da ação
As sessões do curso serão todas presenciais e terão, como acima se disse, o formato de conferência, cada uma
delas com a duração de duas horas, num total de 14 horas. Esse formato será o seguinte:
- apresentação do conferencista e da conferência com enquadramento no tema mais geral (15 minutos);
- exploração do tema específico da conferência pelo(s) especialista(s) convidado(s) (60 minutos);
- debate orientado (30 minutos);
- síntese (15 minutos).
Para cada conferência disponibilizar-se-á aos formandos, com a devida antecedência, um guião de apoio com a
informação essencial, bem como a documentação necessária.
O número de participantes será limitado a 30, de modo a poder existir troca de impressões com os especialistas
convidados.

Regime de avaliação dos formandos
Os formandos serão avaliados nos termos do Despacho n.º 4595/2015, de 6 de maio, e da Carta Circular
CCPFC 3/2007, numa escala de classificação de 1 a 10 valores, através de uma avaliação contínua com base
nos indicadores abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- trabalho escrito individual que consistirá num comentário estruturado a uma das conferências ou a um tópico
abordado numa ou em várias conferências. Será preparado um documento com instruções específicas e
descritores de avaliação e ponderação dos critérios de classificação a consensualizar com os formandos.
Considera-se desistente o formando que não cumpra o regime de assiduidade obrigatória (2/3 do número de
horas de duração da ação).

