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Resumo  

No contexto educativo atual é manifesta a influência das políticas supranacionais na 

determinação da educação superior europeia focada nos reptos do Processo de Bolonha.  

A implementação do Processo de Bolonha teve também, em Portugal, implicações globais 

na reestruturação de todos os cursos do Ensino Superior e, especialmente, na criação dos 

novos cursos de Formação de Professores, sujeitos a profundas reformas legislativas, 

corporizadas no Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro (PT, 2007c), que aprova o regime 

jurídico da habilitação profissional para a docência na educação pré-escolar e nos ensinos 

básicos e secundários. 

Tendo em conta as transformações ocorridas na formação dos futuros professores, foi 

objetivo do investigador analisar as implicações do Processo de Bolonha na Formação de 

Professores existentes nas Escolas Superiores de Educação públicas portuguesas; perceber as 

diretrizes supranacionais da União Europeia decorrentes do Processo de Bolonha no ensino 

superior português; aferir como foram operacionalizadas as mudanças nos domínios político e 

administrativo que as legislou no contexto nacional; e, ainda, observar o modo como as 

Instituições de Ensino Superior Politécnico as operacionalizaram, procurando perceber, 

através da análise dos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha produzidos pelas 

Escolas Superiores de Educação, os efeitos destas modificações nos cursos de Formação de 

Professores e, consequentemente, no exercício futuro da profissão docente em Portugal. 

Nesse sentido, a par da análise das diretrizes europeias e da legislação nacional que lhe serviu 

de suporte, foi realizada uma análise documental dos Relatórios de Concretização do Processo 

de Bolonha produzidos pelas Escolas Superiores de Educação do Ensino Superior Politécnico 

que oferecem Formação de Professores à luz do enquadramento legal (Decreto-Lei n.º 

107/2008, de 25 de junho) que os tornou obrigatórios (PT, 2008c).  

Do estudo emergiram inúmeras conclusões, de que são exemplo a incompatibilidade entre 

a mobilidade dos estudantes no Espaço Europeu do Ensino Superior e a tipologia anual de 

determinadas unidades curriculares, encontradas em alguns planos de estudos dos cursos 

analisados o que, contrariando as orientações europeias e a própria legislação nacional no que 

concerne à equivalência, à harmonização dos sistemas educativos e à flexibilidade do sistema 

de créditos e de semestres, não atende ao princípio da legibilidade, podendo dificultar a 

comparabilidade de graus de algumas formações no Espaço Europeu do Ensino Superior. 

Percebeu-se que foi feito um esforço por parte do governo português para enquadrar as 

diretrizes emanadas da União Europeia decorrentes do Processo de Bolonha na legislação 

nacional, e que houve um efetivo empenho de operacionalização por parte das instituições de 

ensino superior, concretamente na criação dos novos cursos da Formação de Professores, que 

fizeram o possível para que a base legislativa fosse cumprida. Contudo, ao nível da criação 

destas novas formações, verificou-se que existiu pouca ponderação e um insuficiente 

amadurecimento não só por partes das instituições de ensino superior analisadas, no que 

concerne à definição dos planos de estudos, efetivados com demasiada rapidez e 

http://dre.pt/pdf1sdip/2007/02/03800/13201328.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/06/12100/0383503853.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/06/12100/0383503853.pdf
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apressadamente apresentados, mas também e sobretudo por parte da Tutela, muito devido à 

tardia promulgação do enquadramento legal que definiu a nova formação de professores, e à 

excessiva permissividade na aceitação das propostas recebidas, de que resultaram conflitos 

legislativos que necessitam de ser adequadamente repensados e urgentemente resolvidos.  

Foi óbvia a grande preocupação com a política institucional nomeadamente na definição 

da estrutura de graus e de créditos ECTS, em detrimento das necessárias implicações dessa 

atitude no desenvolvimento curricular de que resulta a vertente pedagógica o que denota 

que, apesar da rápida incrementação dos pressupostos formais do Processo de Bolonha, pouco 

mudou verdadeiramente na prática de ensino, havendo ainda um longo caminho a percorrer 

para a efetiva construção de um projeto educativo europeu credível e inclusivo.  

 

Palavras-chave: Processo de Bolonha, Formação de Professores, Relatórios de Concretização 
do Processo de Bolonha, Escolas Superiores de Educação. 
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Abstract  

The influence of supranational policies is manifested in the current educational context, 

determining the focus of European higher education on the challenges of the Bologna Process. 

In Portugal, the Bologna Process has also had overall repercussions on the restructuring of all 

the studies in higher education, notably in the creation of new courses of study for Teacher 

Training, subjected to profound legislative reforms within the Decree-Law nº 43/2007, 22 

February, approving the Judicial Regime for Professional Requirements for Pre-School, 

Primary and Secondary School Education. 

Accordingly, with consideration for the transformations in teacher training, the object of 

this study was to analyse the implications of the Bologna Process in Teacher Training study 

cycles in Portuguese Public Schools of Education to understand the impact of supranational 

directives of the European Union transpiring from the Bologna Process in Portuguese higher 

education. To do so, the way in which changes in policy and administration legislating the 

national context have been implemented was scrutinized to further observe the workings of 

these Polytechnic Higher Education Institutes through an analysis of the Concretising the 

Bologna Process Reports submitted by participating Schools of Education in Polytechnic Higher 

Education, specifically related to the effects of these modifications on Teacher Training study 

cycles and, consequently, on their future professional experience in Portugal. Thus, based on 

an initial analysis of European Directives and the national legislation upholding them, 

documental analysis of these obligatory reports (Decree-Law n.º 107/2008, 25 June) was 

carried out to determine their performance within the legal framework.  

The results of this study indicate, for example, the incompatibility between mobility of 

students within European Higher Education Space and the annual typology of certain 

curricular units found in the analysis of some course study plans, which goes against the 

European guidelines and national legislation with regard to equivalence, the harmonisation of 

the educational systems and the flexibility of the credit and semester system, and does not 

meet the principle of clarity. Therefore, it may hamper the comparability of degrees of some 

study cycles in the European Higher Education Space. 

The effort on the part of the Portuguese government was evident in framing the European 

Union directives based on the Bologna Process in national legislation and there has effectively 

been an interest in making it all work on the part of higher education institutes, specifically 

in the creation of new Teacher Training study courses, which have tried to comply with the 

legislative base. Nevertheless, in creating these new courses of study, the study verified little 

concern and insufficient maturity not only on the part of the Higher Education Institutions 

analysed about the elaboration of their study plans, which were carried out too quickly and 

presented in a rush, but also and above all because of the governing ministry, much due to 

the late promulgation of their legal framework defining the new teacher training, which 

originated legislative conflict and requires appropriate and urgent re-consideration. 
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Concern for institutional policy was evident, especially in defining the structure of study 

cycles and ECTS credits to the detriment of the needed implication of this attitude in the 

curricular development from which the pedagogical side results. Thus, despite the rapid 

increase in all the formal bases of the Bologna Process, little has truly changed in teaching 

practice, leaving a long road to the effective construction of a credible and inclusive 

European education project. 

 

Keywords: Bologna Process, Teacher Training, Concretising the Bologna Process Reports, 
Schools of Education. 
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As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

1 
 

Introdução  

 

A Europa da educação e da formação assume-se hoje como uma realidade incontornável, 

não sendo possível neste contexto europeísta que os países vivam fechados sobre si mesmos, 

com regras próprias e diferentes entre si. Embora a diversidade seja e deva ser sustentada 

pelos países e pelos cidadãos europeus e cada Estado possua as suas identidades linguísticas e 

culturais próprias, que devem naturalmente ser preservadas, é necessário estabelecer pontes 

de contacto que permitam aos cidadãos europeus viver enquanto tal, numa Europa sem 

fronteiras cada vez mais aberta à diversidade e à multiculturalidade. Nesse sentido, já não é 

possível que cada país possua, ao nível educativo por exemplo, um isolamento relativo e 

diferente entre si; aplique regras de formação diferentes, estabeleça perfis de formandos 

distintos ou confira graus académicos dissemelhantes. Há, assim, uma necessidade crescente 

de cooperação e mobilidade na educação e na formação de modo a permitir que os cidadãos, 

na partilha da sua diversidade, beneficiem e encontrem um rumo de constructo comum. 

 É inegável que a percepção dessa necessidade de cooperação tem registado um 

crescimento constante nos últimos anos no “quadro do processo de integração europeia, 

sobretudo desde que uma geração de autoridades políticas, professores e estudantes de 

países da UE passou a estar exposta a desafios e oportunidades muito semelhantes” (UE, 

2002a, p. 5).  

Este paradigma de formação, decorrente do Processo de Bolonha, iniciado com a 

Declaração da Sorbonne (UE, 1998a), obrigou a vários desafios nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) europeias. Esta constatação é também uma realidade para as IES portuguesas e, 

naquilo que constitui o cerne desta investigação, para a Formação de Professores das Escolas 

Superiores de Educação (ESE) do ensino superior politécnico. 

De facto, na sequência do Processo de Bolonha, a educação superior, tendo por missão a 

formação profissional dos seus diplomados, vê-se confrontada com mudanças decisivas, 

passando os estudantes a serem agentes ativos da sua aprendizagem e os seus docentes, mais 

do que mentores do ensino e aprendizagem, guias e mediadores desse processo. O papel do 

professor — de importância crucial — consiste em ajudar e apoiar os estudantes a aprender a 

aprender (learning to learn), tornando-os ativos na gestão da sua própria aprendizagem. É por 

isso fundamental a tomada de consciência do alcance dessas orientações que regem o campo 

onde, enquanto docente, o investigador se move, bem como a compreensão das relações 

entre as dinâmicas nacionais e supranacionais. 

O interesse pela temática deste projeto de investigação resulta assim, numa primeira fase, 

da ligação profissional ao assunto, mas deveu-se, sobretudo, ao facto do investigador ter 

vivenciado as mudanças significativas e assinaláveis que aconteceram com a implementação 

do Processo de Bolonha nas IES portuguesas. 

http://adcmoura.pt/start/Educacao_Formacao_Europa.pdf
http://adcmoura.pt/start/Educacao_Formacao_Europa.pdf
http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Sorbonne_declaration.pdf
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Por ser contudo uma problemática vasta e atendendo ao elevado número de IES existentes 

em Portugal, entendeu-se limitar esta investigação às Instituições de Ensino Superior 

Politécnico públicas e, de um modo mais concreto, às ESE onde exista Formação de 

Professores. Esta opção fundamenta-se em três pressupostos essenciais: i) a implementação 

do Processo de Bolonha e o profundo impacto que o mesmo originou na criação dos novos 

cursos de Formação de Professores; ii) a relevância que a Comissão Europeia reconhece à 

Formação de Professores; iii) os escassos estudos concretizados acerca desta temática 

(Cachapuz, 2009; Bon, 2011). 

Nesta sequência, o tema da investigação que se pretende desenvolver no âmbito do 

doutoramento em Educação, ministrado pela Universidade da Beira Interior, intitula-se As 

Implicações do Processo de Bolonha na Formação de Professores: um estudo nas Escolas 

Superiores de Educação em Portugal.  Esta problemática resulta da constatação de, 

especialmente na Formação de Professores, terem ocorrido em Portugal alterações 

estruturais decorrentes do Processo de Bolonha. A reflexão sobre esta realidade levou a 

procurar analisar de modo mais atento não só o que mudou, mas também o modo como 

mudou a Formação de Professores em Portugal, mais especificamente nas ESE. É igualmente 

objetivo deste estudo refletir e analisar a forma como as IES reagiram a essas mudanças, 

como foram implementadas essas medidas em termos práticos e que efeitos as mesmas 

poderão ter na Formação de Professores. 

 

 

Problemática e objetivos 

 

No contexto europeu em que atualmente se vive, vários investigadores reconhecem a 

influência das forças internacionais na determinação da educação em geral e nos contextos 

educativos nacionais em particular (Campos, 2009; Antunes, 2005; Teodoro, 2003). 

Também em Portugal existe uma forte pressão das diretrizes europeias para o ensino 

superior, decorrentes do Processo de Bolonha, para que as mesmas sejam operacionalizadas 

no sistema educativo nacional. Dessa realidade ressaltam conceitos como competências, 

formação ao longo da vida (lifelong learning), avaliação, autonomia, flexibilidade, 

mobilidade, empregabilidade que derivam de um campo semântico recente com novas 

implicações para os sistemas de ensino superiores nacionais (Campos, 2009; Antunes, 2008). 

É sabido que o Processo de Bolonha trouxe uma profunda e estrutural reforma ao ensino 

superior europeu, quando os ministros da educação de 29 Estados Europeus, entre os quais o 

Estado Português, subscreveram a Declaração de Bolonha (UE, 1999), com o objetivo central 

de criar, até 2010, um Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES) coerente, compatível, de 

qualidade e competitivo para os estudantes europeus, no qual se promova a coesão europeia 

através do conhecimento, da mobilidade e da empregabilidade dos diplomados. 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/11180/1/tese.pdf
http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/spp/n47/n47a07.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11088_pt.htm
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Consolidado em reuniões dos ministros da educação de cada país signatário consagradas à 

realização do EEES, primeiro em Praga (2001), depois em Barcelona (2002) e sucessivamente 

em Berlim (2003), Bergen (2005), Londres (2007), Leuven/Louvain (2009), Budapeste-Viena 

(2010) e, mais recentemente, em Bucareste (2012), o Processo de Bolonha representa um 

vetor determinante para o cumprimento da Estratégia de Lisboa, aprovada em março de 2000 

pelos presidentes e chefes de governo dos países da União Europeia (UE), visando tornar a 

Europa num espaço económico mais competitivo, dinâmico e empreendedor, baseado no 

conhecimento eventualmente capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com 

mais e melhores empregos e com maior coesão social. No plano do ensino superior, preconiza-

se uma importante mudança nos paradigmas de formação, centrando-os na globalidade da 

atividade e nas competências dos estudantes e projetando-a para várias etapas da vida, em 

necessária ligação com a evolução do conhecimento e dos interesses individuais e coletivos. 

No sentido da prossecução destes objetivos, os subscritores da Declaração de Bolonha 

comprometeram-se a adotar um conjunto de ações de reformulação e organização dos seus 

sistemas do ensino superior. O mesmo sucedeu com Portugal que, apesar de estar entre os 29 

Estados signatários iniciais, só mais tardiamente operacionalizou o Processo de Bolonha, 

através da promulgação do Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro (PT, 2005c), que 

definiu os primeiros princípios reguladores para as reformas requeridas e introduziu as 

modificações necessárias para a sua implementação. Concisamente, essas mudanças 

consistiram na comparabilidade dos graus académicos ao nível do espaço europeu, na 

definição de uma estrutura de três ciclos (licenciatura, mestrado e doutoramento), na 

organização curricular por unidades de créditos acumuláveis e transferíveis nacional e 

internacionalmente e nos instrumentos de mobilidade durante e após a formação (PT, 2005c). 

De entre os instrumentos de mobilidade foi estabelecido o European Credit Transfer and 

Accumulation System (ECTS) que veio substituir o sistema de créditos consignado no Decreto-

Lei n.º 173/80, de 29 de maio (PT, 1980), constituindo um dos instrumentos mais relevantes 

desta política europeia para o ensino superior, cuja aplicabilidade é definida em função da 

carga de trabalho do estudante. De referir ainda como igualmente importantes ferramentas 

como o Suplemento ao Diploma, a Escala Europeia de Comparabilidade das Classificações, o 

Contrato de Estudos, o Boletim de Registo Académico e o Guia Informativo do 

Estabelecimento de Ensino.  

Nesta concepção de ensino, o estudante desempenha o papel central, tanto na 

organização das Unidades Curriculares (UC), cujas horas de contacto devem refletir a 

diversidade de formas e metodologias de ensino mais adequadas, como na avaliação e 

acreditação de competências, nas quais são tidas em conta a globalidade do trabalho de 

formação do estudante, incluindo as horas de contacto, de projeto, de trabalho de campo, de 

tutoria, de seminário, de estudo individual e as atividades relacionadas com avaliação e, 

ainda, outras atividades complementares de caráter mais lúdico, proporcionadas pelas IES 

formadoras, com vista ao desenvolvimento de outras competências gerais do estudante.  

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/PRAGUE_COMMUNIQUE.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0014:PT:HTML
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/Berlin_Communique1.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/050520_Bergen_Communique1.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/London_Communique18May2007.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Bologna/2010_conference/documents/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Bologna/2010_conference/documents/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(2).pdf
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/00100-r1.p0.htm
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/02/037A00/14941499.pdf
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A urgência de analisar isoladamente os cursos de Formação de Professores decorre não só 

da sua própria especificidade no contexto do Processo de Bolonha, mas também da crescente 

relevância atribuída à educação nas sociedades modernas e da importância que o Professor 

assume na sociedade global do conhecimento enquanto transmissor de conhecimentos 

científicos fundamental para a criação de gerações futuras, formadas e informadas.  

De facto, embora a implementação do Processo de Bolonha tenha tido um impacto global 

na reestruturação de todos os cursos do Ensino Superior, o mesmo foi ainda mais relevante 

nos cursos de Formação de Professores, que passaram por uma profunda modificação 

estrutural, de que resultou na concepção de novos cursos criados de raiz. Importa assim 

refletir sobre esta “nova” formação, porque para além do seu alongamento temporal da 

formação superior para dois ciclos (licenciatura e mestrado), é importante atender às 

importantes alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 43/2007, de 22 de fevereiro (PT, 

2007c), que aprova o regime jurídico da habilitação profissional para a docência na educação 

pré-escolar e nos ensinos básicos e secundários.  

Atendendo a todas estas modificações sentidas na formação dos alunos — futuros 

professores — decidiu aprofundar-se esta problemática, tendo por objetivo procurar perceber 

de que modo e em que medida estas alterações tiveram ou terão impacto no perfil e na 

formação do novo professor, formado segundo o paradigma de Bolonha.  

Este estudo será então norteado por quatro questões de investigação: 

1. Que alterações introduziu o Processo de Bolonha no ensino superior português? 

2. Como se enquadram as diretrizes emanadas da União Europeia decorrentes do 

Processo de Bolonha na legislação nacional? 

3. Como foram operacionalizadas essas diretrizes nas Instituições de ensino superior 

politécnico, particularmente nas ESE? 

4. Que impacto tiveram essas mudanças na Formação de Professores das ESE em 

Portugal? 

Na sequência dessas questões foram definidos os seguintes objetivos: 

 Identificar as principais diretrizes supranacionais e nacionais resultantes do 

Processo de Bolonha para o ensino superior;  

 Descrever o Processo de Bolonha e a sua adequação nas IES portuguesas; 

 Compreender como foram operacionalizadas as orientações de Bolonha nas ESE, 

através das análises dos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha; 

 Aferir o impacto dessas medidas na Formação de Professores nas ESE em Portugal. 

 

Em síntese, é objetivo do investigador perceber de que modo as diretrizes supranacionais 

decorrentes do Processo de Bolonha, definidas pela UE, tiveram impacto no ensino superior 

português, como foram as mudanças operacionalizadas pelos domínios político e 

administrativo que legislou as alterações em contexto nacional e, ainda, aferir através da 

análise os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha de que modo as IES as 

http://dre.pt/pdf1sdip/2007/02/03800/13201328.pdf
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incorporaram e operacionalizaram nas ESE, procurando perceber os efeitos destas 

modificações nos cursos de Formação de Professores e, consequentemente, no exercício da 

profissão docente nos níveis e domínios considerados. 

 

 
 

Metodologia do estudo 

 

Atendendo à natureza desta investigação, o objeto de estudo foi constituído pela análise 

de documentação europeia e de legislação nacional decorrentes do Processo de Bolonha e, 

principalmente, dos Relatórios de Concretização do Processo e Bolonha nos cursos de 

Formação de Professores das ESE portuguesas, bem como dos planos de estudos dos respetivos 

cursos em análise no âmbito desta investigação. 

O método de análise documental, categorial e de conteúdo, insere-se no paradigma 

qualitativo cuja longa história no âmbito das Ciências Sociais e Humanas (Bogdan & Biklen, 

2010; Denzin & Lincoln, 2006), possui um campo de investigação com domínio próprio 

(Fernandes, 1991). Seguir-se-á, então, uma metodologia qualitativa por se considerar ser a 

que melhor se adapta ao tipo de estudo que se pretende concretizar (Sá Silva et al, 2009). 

Este procedimento metodológico permite a realização de uma investigação descritiva, cuja 

ênfase se centra mais no processo do que nos resultados. Os dados recolhidos são expressos 

em forma de palavras e frases e os resultados da investigação apoiam-se em citações 

fidedignas aferidas com base nos dados fornecidos pelos documentos originais (Bogdan & 

Biklen, 2010; Campos, 2009). 

 

 

Organização do trabalho 

 

Para a compreensão da problemática de investigação, considerou-se pertinente fazer um 

enquadramento teórico-conceptual no qual se tece uma perspetiva histórica do designado 

Processo de Bolonha, bem como uma análise evolutiva do ensino superior em Portugal 

particularmente do ensino superior politécnico e, dentro deste, das ESE, para assim chegar à 

Formação de Professores atual. Todas estas considerações serão enformadas pelas questões 

relacionadas com o papel da UE na europeização do currículo do ensino superior, 

nomeadamente, no que concerne à implementação do Processo de Bolonha em todos os 

Estados-Membros e na concepção subsequente das políticas educativas nacionais para o 

cumprimento dos objetivos propostos ao nível da Formação de Professores destas IES. 

Pelo exposto, este trabalho de investigação será organizado em três capítulos, distintos 

mas complementares entre si:  
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O primeiro capítulo, dedicado ao enquadramento teórico-conceptual, será enformado pela 

legislação nacional e europeia correspondentes e referir-se-á ao Processo de Bolonha e às 

consequentes alterações por ele introduzidas no ensino superior. Neste capítulo analisar-se-á, 

ainda, o ensino superior politécnico no contexto geral do ensino superior em Portugal 

focando, especificamente, as ESE e os seus cursos de Formação de Professores. 

O segundo capítulo referir-se-á à metodologia de investigação seguida no estudo e, tendo 

em conta a abordagem analítica a realizar, desdobrar-se-á na explicitação das técnicas de 

recolha e de tratamento de dados, bem como na definição e explicitação do teor das 

informações encontradas na análise dos documentos, as quais resultarão em categorias e 

subcategorias em articulação com os objetivos que as determinam.  

No terceiro capítulo, atinente à análise do corpus definido para esta investigação, 

proceder-se-á de modo tão rigoroso quanto possível à descrição, análise e interpretação dos 

documentos centrais desta investigação: os Relatórios de Concretização do Processo de 

Bolonha emitidos pelas IES politécnico que, em Portugal, possuem cursos de Formação de 

Professores em articulação com os respetivos planos de estudos dos mesmos. 

Serão finalmente expostas as conclusões do estudo fazendo-se uma síntese analítica, 

interpretativa e crítica dos resultados em consonância com o enquadramento teórico do 

trabalho e com as informações obtidas através dos documentos analisados. Nesta última 

parte, são retomadas as questões de partida do estudo e os respetivos objetivos orientadores 

da investigação teórica e documental. A concluir, referir-se-ão, ainda, as limitações do 

estudo, esboçando-se eventuais perspetivas de investigações futuras. 

 

 
  



As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

7 
 

CAPÍTULO 1  

Enquadramento teórico-conceptual 

 

No presente capítulo, sem se pretender historiar exaustivamente o Processo de Bolonha, o 

que já foi realizado por vários investigadores, sob diversas perspetivas, nomeadamente 

Erichsen (2007), Bastos (2008), Dias Sobrinho (2008), Lima et al. (2008), Ehrensperger (2009), 

Wielewicki e Oliveira (2010), entre outros, pretende-se traçar um percurso mais teórico da 

problemática abordada neste estudo. 

 

 

1.1. As implicações do Processo de Bolonha no ensino superior 

europeu 

 

Muito se tem falado desde o início deste novo milénio do designado Processo de Bolonha 

ou como refere Azevedo (2006, p. 173) “da produção de uma política pública de um meta-

Estado para um meta-campo universitário” e das suas implicações no ensino superior na 

Europa. Este projeto, iniciado por apenas quatro países, teve origem na realização diversos 

diagnósticos acerca do ensino superior europeu, os quais, nas suas conclusões, transparecem 

a sua enorme fragilidade denunciando, segundo Hortale e Mora (2004), a falta de 

competitividade da educação superior europeia quando comparada com outros modelos e, 

sobretudo, com o modelo norte-americano. 

É nessa sequência que, em 1998, o Conselho Europeu, na sua Recomendação n.º 561/98, 

de 24 de setembro (PT, 1998a), assinala a importância da cooperação europeia para a 

garantia da qualidade do ensino superior e se refere à necessidade de serem criados 

mecanismos transparentes de avaliação e monitorização, salientando a importância de se 

trocarem experiências de cooperação entre os diferentes Estados e de se implementarem 

planos de melhoria a partir dos resultados da avaliação.  

Esta Recomendação está na origem da criação da Associação Europeia da Qualidade do 

Ensino Superior (ENQA), que hoje se estende a todos os Estados signatários da Declaração de 

Bolonha, com o objetivo de prestar serviços visando o reconhecimento mútuo dos sistemas de 

garantia de qualidade na Europa (UE, 1998a), e com a finalidade de responder eficazmente 

aos desafios da globalização (Lima, 2007). 

Na perspetiva da política educativa, o Processo de Bolonha tem como embrião a assinatura 

de dois documentos fundamentais: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10160/7/tese.pdf
http://www.scielo.br/pdf/es/v25n88/a14v2588.pdf
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a Magna Charta Universitatum, de 18 de setembro de 1988 (UE, 1988) assinada pelas 

universidades europeias na comemoração dos 900 anos da Universidade de Bolonha, que 

expressa  

o futuro da humanidade, neste fim de milénio, depende em larga medida do 

desenvolvimento cultural, científico e técnico que se molda nos centros de cultura, de 

conhecimento e de investigação em que se tornaram as verdadeiras Universidades (UE 

1988, (s/p) 

e a Declaração da Sorbonne, assinada em 25 de maio de 1998 (UE, 1998b), na comemoração 

dos 800 anos da Universidade de Paris, a qual foi subscrita por quatro países europeus — 

Alemanha, França, Reino Unido e Itália — interessados em discutir o EEES, ficando expresso o 

desejo de que 

 

a Europa (…) não é apenas a Europa do euro, dos bancos e da economia, deverá ser 

também uma Europa do saber. Devemos reforçar e utilizar, nesta nossa construção, às 

dimensões intelectuais, culturais, sociais e tecnológicas do nosso continente. Elas foram, 

em grande medida moldadas pelas suas universidades, que continuam a desempenhar um 

papel preponderante no seu desenvolvimento. (UE, 1998a, s/p) 

 

A Europa do conhecimento encontra-se assim legitimada como indispensável não só ao 

nível do crescimento social, humano e económico, mas também ao nível da consolidação e 

enriquecimento da cidadania europeia, realçando o papel fulcral do ensino superior no 

desenvolvimento das dimensões socioculturais da Europa (UE, 1998a). 

Deste documento resultam um conjunto de intenções, no sentido de ser construído um 

EEES globalmente harmonizado, de que se destacam a formação ao longo da vida, a 

cooperação e a mobilidade, a comparabilidade, a equivalência e a harmonização dos sistemas 

educativos, a flexibilidade do sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer System) e 

de semestres.  

Em 19 de junho de 1999, reúne-se em Bolonha o grupo de países que inicialmente 

subscreveu a Magna Charta Universitatum (UE, 1988), e que aumentou para 29 Estados 

Europeus, entre os quais o Estado Português, tornando pública uma declaração conjunta dos 

Ministros da Educação europeus, que ficou conhecida como a Declaração de Bolonha, com o 

objetivo central de criar, até 2010, um EEES coerente, compatível, de qualidade e 

competitivo para os estudantes europeus, no qual se promovesse a coesão europeia através 

do conhecimento, da mobilidade e da empregabilidade dos diplomados. 

A partir desse momento, determina-se que o Processo de Bolonha, enquanto realidade 

dinâmica, deverá ser também fortemente liderado e periodicamente monitorizado, tendo 

para o efeito sido criados grupos de acompanhamento com o objetivo de se incentivarem, nos 

países membros, a implementação dos princípios consignados.  

http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/880918_Magna_Charta_Universitatum.pdf
http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/Sorbonne_declaration.pdf
http://www.fap.pt/fotos/gca/1998-recomendacao_do_conselho_da_uniao_europeia_para_a_garantia_da_qualidade_pt__14165466854e9185477e435.pdf
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Na Declaração de Bolonha (UE, 1999), posteriormente designada de Processo de Bolonha, 

ficaram expressos como principais objetivos a promoção da mobilidade e da empregabilidade, 

assim como a vontade de elevar a competitividade do sistema europeu de ensino superior. 

O Processo de Bolonha enquadra-se, do ponto de vista estratégico da UE, na agenda 

política delineada pelos chefes de Estado, na Cimeira Europeia de Lisboa, realizada em março 

de 2000, no intuito de dar um novo impulso às políticas comunitárias naquela que ficou 

conhecida como a Estratégia de Lisboa, a qual definiu o objetivo de, até 2010, fazer da 

Europa “a economia do conhecimento mais competitiva e mais dinâmica do mundo, capaz de 

um crescimento económico duradouro acompanhado de uma melhoria quantitativa e 

qualitativa do emprego e de maior coesão social” (UE, 2000, n.º 5). 

Este mesmo documento reflete as mudanças ocorridas no início do novo século ao nível 

económico e social, evidenciando a transição da UE para uma economia e sociedade assentes 

no conhecimento, estando a educação e a formação no centro de uma nova dinâmica e 

reconhecendo-se o seu papel na modernização e transformação de Europa. A globalização e o 

aparecimento das novas Tecnologias de Informação e Comunicação surgem assim como 

motores para que o sistema educativo europeu seja repensado.  

É a partir destas reflexões, e para que o objetivo da competitividade económica seja 

alcançado, que se aponta para a necessidade de melhoria do crescimento económico e para o 

papel do investimento na educação e na formação ao longo da vida como elementos 

essenciais ao desenvolvimento. A questão da educação e da universidade europeia são, a 

partir desse momento, tidas como fundamentais, ressaltando-se a necessidade do 

investimento na educação e na formação, expostas em diversos documentos. De especial 

relevância é o Relatório da Comissão de Educação, onde são patenteadas as prioridades para 

os sistemas de educação e de formação a fim de que se atinjam os objetivos fixados na 

Estratégia de Lisboa atribuídos à educação e à formação, nomeadamente o desenvolvimento 

do indivíduo, da sociedade e da economia europeia. 

Manifestando o significado dos sistemas de educação e de formação no mundo 

contemporâneo, o mesmo documento refere-se ainda aos objetivos estratégicos da Europa 

para a década que se segue.  

Como primeiro objetivo é definida a necessidade de melhorar a educação e a formação dos 

professores e formadores; de promover o desenvolvimento de competências para a sociedade 

do conhecimento e de garantir a todos os cidadãos o acesso às Tecnologias da Informação da 

Comunicação. Reitera-se ainda necessidade de aumentar o nível de recrutamento nos estudos 

científicos e técnicos e de utilizar da melhor forma os recursos disponíveis, garantindo a 

qualidade e eficácia da sua utilização.  

Como segundo objetivo é registada a importância de um ambiente de aprendizagem 

aberto; a necessidade da aprendizagem ser mais atraente e de se promover a cidadania ativa, 

a igualdade de oportunidades e a coesão social.  

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm
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No que concerne ao terceiro objetivo é expressa a necessidade se reforçarem os laços com 

o mundo do trabalho, da investigação e da sociedade no seu conjunto; de ser desenvolvido o 

espírito empresarial; melhorada a aprendizagem das línguas estrangeiras; aumentada a 

mobilidade e os intercâmbios e reforçada a cooperação europeia (UE, 2000, n.º 5). 

Ao nível da Educação são definidos concretamente os seguintes objetivos: “i) aumentar a 

qualidade e a eficácia dos sistemas de educação e de formação na União Europeia; ii) facilitar 

o acesso de todos aos sistemas de educação e formação; iii) abrir os sistemas de educação e 

formação ao resto do mundo” (UE, 2001b, p. 7). 

Na implementação da Estratégia de Lisboa, o Conselho Europeu elegeu o método de 

“coordenação aberta” que define as orientações com objetivos de curto, médio e longo prazo 

e os indicadores ao nível da UE, sendo, contudo, deixada a liberdade individual para que cada 

país estabeleça as orientações europeias em políticas e leis nacionais, ainda que sujeitas à 

monitorização periódica e à avaliação dos processos e dos resultados (CNAES, 2005).  

O Processo de Bolonha tornou-se assim num compromisso voluntário de cada um dos seus 

signatários, hoje 47 países, a trabalhar no sentido de concretizar a criação do EEES, que se 

pretende seja reconhecido pela qualidade de investigação e formação e seja passível de 

competir com as grandes potências económicas mundiais. 

Os objetivos iniciais da Declaração de Bolonha articulam-se em torno de seis ações:  

1. Criação de um sistema de graus académicos facilmente reconhecíveis e 

comparáveis, que inclui a criação de um Suplemento de Diploma partilhado a fim 

de aumentar a transparência e inteligibilidade dos graus; 

2. Criação de um sistema essencialmente baseado em dois ciclos: um 1.º ciclo útil 

para o mercado do trabalho, com uma duração mínima de seis semestres (3 anos), 

e um 2.º ciclo (mestrado), dependente da conclusão do 1.º ciclo e que terá, no 

máximo, a duração de quatro semestres (2 anos); 

3. Criação de um sistema de acumulação e de transferência de créditos curriculares, 

reconhecíveis em cada um dos Estados-Membros, do tipo ECTS utilizados no 

âmbito dos intercâmbios ERASMUS; 

4. Promoção da mobilidade dos estudantes, professores e investigadores através da 

supressão de todos os obstáculos à liberdade de circulação; 

5. Cooperação em matéria de garantia da qualidade nas IES; 

6. Incorporação da dimensão europeia no ensino superior, aumentando o número de 

módulos, de cursos e de vertentes que apresentem uma dimensão europeia. (UE, 

1999) 

 

Estes pressupostos mostram claramente que a criação de um Espaço Europeu não seria 

possível se os sistemas de Ensino Superiores Europeus, tão diversos entre si, permanecessem 

inalterados. Assim, o Processo de Bolonha determina para o EEES a comparabilidade das 

formações, sustentada em indicadores como os ciclos de formação e os créditos ECTS. 

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/future_pt.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
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O sistema de créditos ECTS prevê que o trabalho realizado pelo estudante seja expresso 

num valor numérico que considere as suas horas de trabalho em todas as suas vertentes. Este 

procedimento dá suporte ao novo paradigma de organização do ensino centrado no aluno e 

nos objetivos de aprendizagem, passando-se de um sistema tradicional baseado na 

“justaposição” de conhecimentos para um sistema de competências, centrado no 

desenvolvimento de áreas curriculares que são desenhadas em função de objetivos de 

formação e de mobilidade na formação. Os créditos ECTS1 permitem a transferência e a 

acumulação progressiva de créditos que correspondem a qualificações e níveis de formação 

diferenciados. 

De salientar, contudo, que o Processo de Bolonha não pressupõe uma uniformização do 

Ensino Superior Europeu, que seria contrária ao princípio de autonomia que se deseja para 

cada um dos países membros. O objetivo é apenas criar um quadro comum de referência com 

vista a aumentar a inteligibilidade e o reconhecimento internacional das diversas formações, 

criando com esse objetivo instrumentos que sirvam de referência de “medida” das mesmas 

(CNE, 2002; Alarcão, 2007; Cachapuz, 2009). Pelo que, apesar da assídua monitorização a 

nível europeu, a organização dos sistemas de educação, de formação e dos programas de 

aprendizagem são da responsabilidade de cada um dos Estados-Membros. A UE, e de acordo 

com  

 

o princípio da «subsidiariedade» (…) poderá apoiar e complementar a acção de Estados-

Membros em determinados domínios da educação e da formação nos quais possa fomentar 

a qualidade através da criação de uma «mais-valia europeia». Estes domínios são 

estabelecidos nos Artigos 149.º e 150.º do Tratado e incluem nomeadamente: 

 incentivar a mobilidade dos estudantes e professores; 

 promover a cooperação entre escolas e universidades; 

 incentivar a aprendizagem de línguas; 

 melhorar o reconhecimento dos graus académicos, qualificações e competências para 

fins educativos e profissionais; 

 desenvolver o ensino aberto e à distância. (UE, 2002b, p. 5) 

 

Definidos os objetivos do Processo de Bolonha, é estabelecida a realização periódica de 

conferências de acompanhamento e monitorização que, por sua vez, geram outros 

documentos que definem novas metas e diretrizes para o processo. 

É nessa sequência que, em março de 2001, decorre o Conselho Europeu de Estocolmo de 

que resulta a criação do “relatório de objetivos”, sendo este o primeiro documento oficial a 

definir, numa perspetiva global, uma abordagem europeia abrangente e coerente 

                                                 

1
 O número de créditos ECTS a atribuir por unidade curricular é determinado pelos seguintes princípios: 
i) o trabalho é medido em horas estimadas de trabalho do estudante, ii) o número de horas do 
trabalho do estudante que deve ser considerado inclui todas as formas de trabalho previstas, inclusive 
as horas de estudo, iii) o número de créditos correspondente ao trabalho de um ano curricular é de 60 
créditos ECTS realizado em tempo integral, e deve situar-se entre as 1500 e as 1680 horas. 

http://www.cnedu.pt/files/cnepareceresmodule/Parecer_4_2002.pdf?phpMyAdmin=nWb0ZYNY47nSvifA8BSCc4NedFa
http://www.cnedu.pt/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=856&lang=pt
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0014:PT:HTML
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/00100-r1.%20ann-r1.p1.html
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relativamente às políticas nacionais de educação e de formação na UE, e no qual se 

estabelecem como objetivos estratégicos: “i) aumentar a qualidade e a eficácia dos sistemas 

de educação e de formação na UE; ii) facilitar o acesso de todos aos sistemas de educação e 

de formação; iii) abrir ao mundo exterior os sistemas de educação e de formação”  (UE, 

2001c). 

É nesse seguimento que surge também o Comunicado de Praga, assinado em maio de 2001, 

o qual, para além de reforçar os objetivos e medidas já expressos, enfatiza a questão da 

aprendizagem ao longo da vida como elemento fundamental para fazer face à 

competitividade económica, com o objetivo de  

 

melhorar a coesão social, a igualdade de oportunidades e a qualidade de vida; o papel dos 

estabelecimentos de ensino e dos estudantes na criação do espaço europeu do ensino 

superior e a promoção da atractividade do ensino superior entre os estudantes tanto 

europeus como de outras partes do mundo, através do desenvolvimento de um quadro 

comum de qualificações, de mecanismos coerentes de garantia de qualidade e 

acreditação/certificação e por esforços de informação crescentes. (UE, 2001d, s/p) 

 

Neste sentido, e sendo inegável que o Processo de Bolonha procura a criação de um EEES 

atrativo, coeso e competitivo tanto para docentes como para estudantes europeus, que 

estimule a mobilidade e consiga melhorar a empregabilidade de diplomados, acrescentam-se 

mais três linhas de ação às seis já definidas no início do processo, passando o projeto a partir 

desse momento a constituir-se em nove linhas de ação: 

7. Promoção da aprendizagem ao longo da vida enquanto elemento essencial do EEES, 

para aumentar a competitividade económica; 

8. Promoção a atratividade do EEES entre os estudantes da Europa e entre os estudantes 

das diferentes partes do mundo; 

9. Maior envolvimento dos estudantes na gestão das IES (UE, 2001d)  

Nesse seguimento, e ainda na esteira da Estratégia de Lisboa que está na base de todo o 

processo, realiza-se o Conselho Europeu de Barcelona, em 2002 (UE, 2002b) onde é subscrito o 

programa de trabalho “Educação e Formação para 2010”, que instituiu, de modo pioneiro, um 

quadro sólido para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação com base 

em objetivos comuns a todos os Estados-Membros. O objetivo principal desse programa visa 

“apoiar a melhoria dos sistemas nacionais de educação e de formação graças ao 

desenvolvimento de instrumentos complementares à escala da UE, da aprendizagem mútua e 

do intercâmbio de boas práticas através do método aberto de coordenação” (UE, 2002b) 

Enfatiza-se assim a ideia da importância da educação e da formação, a qual tem vindo a ser 

reconhecida de forma crescente desde o ano 2000, tendo sido, contudo, o Conselho de 

Barcelona solicitado a ir mais longe e a reconhecer expressamente a educação e a formação 

como domínios-chave prioritários na estratégia global. 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/00100-r1.%20ann-r1.p1.html
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/pt/ec/00100-r1.%20ann-r1.p1.html
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/PRAGUE_COMMUNIQUE.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0014:PT:HTML
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Em setembro de 2003, os ministros responsáveis pelo Espaço do Ensino Superior, reunidos 

em Berlim, reafirmam os objetivos definidos em Bolonha e em Praga, expressando, entre 

outras questões, o caráter da educação como bem público de dimensão social, sublinhando-

se: 

 

a necessidade de aumentar a competitividade, equilibrando-a com o objetivo de melhorar 

as características sociais da Área Europeia do Ensino Superior, visando o reforço da coesão 

social e a redução das desigualdades sociais, a nível nacional e a nível europeu. Neste 

sentido, reitera-se o entendimento segundo o qual o ensino superior é um bem público e 

uma responsabilidade pública. (UE, 2003) 

 

Define-se ainda como meta principal de, até 2005, implementar o reconhecimento do 

sistema de graus e o Suplemento ao Diploma2. Os ministros da educação europeus sublinharam a 

importância da investigação, da formação e da promoção da interdisciplinaridade para manter e 

melhorar a qualidade do ensino superior e reforçar a sua competitividade. Nesse sentido, é com 

o Comunicado de Berlim (UE, 2003) que se integram, no designado Processo de Bolonha, os 

estudos de doutoramento (3.º ciclo) e se reitera a necessidade de cooperação entre o EEES e o 

Espaço Europeu da Investigação (EEI). 

A par disso, e fazendo uma avaliação do que já foi concretizado no âmbito da Declaração 

de Bolonha, o Comunicado de Berlim é inequívoco ao afirmar o insuficiente avanço das metas 

inicialmente estabelecidas pelo Processo de Bolonha. 

Nesta sequência, o Conselho Europeu apela aos países para a necessidade de uma 

 

cooperação mais estreita, referindo-se à urgência de se promoverem vínculos mais 

estreitos e eficazes entre o EEES e o EEI, com vista ao fortalecimento da capacidade 

investigadora da Europa, a fim de se melhorar a qualidade e a atractividade do ensino 

superior europeu. Refere-se, ainda, ao “necessário apoio” das medidas de certificação de 

qualidade e de acreditação, à criação de estruturas de qualificação comparáveis e à 

implementação dos créditos ECTS, não apenas como sistema de transferência mas também 

como sistema de acumulação de créditos. (UE, 2003) 

 

Respondendo a esses desafios, em maio de 2005, naquele que ficou conhecido como o 

Comunicado de Bergen (UE, 2005a), registam-se progressos significativos no alcance dos 

objetivos inicialmente traçados, especificamente no que concerne à estrutura dos ciclos de 

                                                 

2 O Suplemento ao Diploma é um instrumento que visa promover a transparência e o reconhecimento 
internacional das qualificações, tanto para fins académicos como profissionais. Descreve a natureza, o 
nível, o contexto e o conteúdo dos programas curriculares, assim como o nível de qualificações e 
dados relativos ao sistema de ensino superior. Descreve, ainda, o sistema de ensino frequentado à 
data de obtenção do diploma, caracterizando a instituição que conferiu o diploma, a formação 
realizada e seu objetivo, a informação sobre o conteúdo e os resultados obtidos. O Suplemento ao 
Diploma é um instrumento fundamental para a mobilidade no espaço europeu, uma vez que, 
encontrando-se sempre em anexo ao diploma de estudos, fornece uma descrição uniformizada dos 
estudos concluídos, ajudando a compreender o conteúdo do diploma independentemente do seu país 
de emissão. 

http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/24850512-4E2F-4579-829F-80CB905A5CC8/366/ComunicadodeBerlim1.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/Berlin_Communique1.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/Berlin_Communique1.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/050520_Bergen_Communique1.pdf
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estudos, ao reconhecimento de títulos e à garantia da qualidade do ensino superior. Contudo, 

constata-se que as metas estabelecidas pela Estratégia de Lisboa, em 2000, não haviam ainda 

sido completamente atingidas. Há, em consequência, a necessidade de adoção de novas 

políticas macroeconómicas de emprego, de reformas estruturais e de um programa 

comunitário para a educação e a formação com ênfase na aprendizagem ao longo da vida, 

referindo-se que 

no que diz respeito aos investimentos na educação e formação, deveriam incidir 

prioritariamente nos sectores com um elevado rendimento económico e social. O Conselho 

Europeu apela aos Estados-Membros para que tomem medidas destinadas a facilitar, em 

conformidade com as práticas nacionais, o acesso das universidades a fontes de 

financiamento complementares, incluindo fontes privadas, e a eliminar os obstáculos à 

constituição de parcerias público-privadas com as empresas. A procura da excelência e da 

inovação a todos os níveis da educação e da formação é vital, nomeadamente através de 

uma melhor articulação entre o ensino superior, a investigação e as empresas. (UE 2005, 

citado em Ehrensperger, 2009, p. 200) 

 

Nesta sequência, registam-se recomendações ao nível da educação com vista ao aumento 

de diversidade do público-alvo nas IES, à melhoria dos métodos de ensino e à combinação de 

disciplinas e de competências nos currículos. Por outro lado, verifica-se o estímulo para um 

ensino e aprendizagem mais flexíveis e abertos como o objetivo de fazer face a um mercado 

de trabalho cada vez mais competitivo; preconiza-se o alargamento do acesso e apoio à 

diversificação de programas e à mobilidade; recomenda-se uma maior facilidade no 

reconhecimento dos diplomas e afirma-se a necessidade de serem aumentadas e 

diversificadas as fontes de financiamento. 

A preocupação com a qualidade na educação volta a ser manifestada apoiando-se na maior 

cooperação da garantia de qualidade no ensino superior, na qual se apela aos Estados-

Membros para que introduzam nas IES sistemas de garantia de qualidade, tanto através de 

mecanismos internos como através da avaliação externa. Reforça-se também a necessidade 

da cooperação e da transparência nos resultados, para que a educação superior melhore 

efetivamente a sua eficácia. 

Neste comunicado apontam-se ainda como prioridades futuras, a problemática da 

investigação e definem-se como metas, a serem alcançadas até 2007, a elaboração de 

referências para a garantia da qualidade do ensino superior, o estabelecimento dos quadros 

nacionais de qualificações, a emissão e o reconhecimento de diplomas conjuntos e a criação 

de percursos flexíveis de formação. Salienta ainda a necessidade de uma educação superior 

de qualidade e acessível a todos, requerendo que as instituições detenham a autonomia 

necessária para colocar as reformas em prática e um financiamento sustentável para a sua 

prossecução (UE, 2005a) 

No Comunicado de Londres (UE, 2007), resultante da conferência realizada em maio de 

2007, é realizado o balanço do processo, ficando expresso que “os avanços dos últimos anos 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/London_Communique18May2007.pdf
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nos têm aproximado significativamente da materialização do Espaço Europeu de Educação 

Superior” (UE, 2007, s/p), e registando-se uma boa evolução global dos objetivos propostos. 

Ainda assim, assinala-se o insuficiente alcance de metas e de aspetos que devem ser 

reforçados: nomeadamente a transição para uma educação centrada no estudante e baseada 

no desenvolvimento de competências (tendo em consideração os Descritores de Dublin3), a 

mobilidade de docentes e estudantes, a eliminação das barreiras no acesso à progressão dos 

ciclos de estudo, a adequada implementação dos créditos ECTS, a melhoria da 

empregabilidade, a maior uniformidade e coerência no reconhecimento das qualificações, a 

implementação de mecanismos e itinerários de aprendizagem mais flexíveis, o 

reconhecimento de aprendizagens prévias para o acesso ao ensino superior, o 

desenvolvimento de sistemas de avaliação de qualidade e o reforço da regulamentação do 

terceiro ciclo de estudos (UE, 2007). 

Em abril de 2009, os ministros europeus dos países que participam no Processo de Bolonha 

estabelecem as áreas de prioridade a desenvolver no EEES para a próxima década (2020), 

conforme constam do Comunicado de Leuven/Louvain-la-Neuve (UE, 2009a). Para além dos 46 

países aderentes, este encontro contou também com a participação de 20 países exteriores à 

Europa, tendo sido reconhecido o sucesso assinalável das metas definidas por Bolonha, no 

final da primeira década (1999-2009). Para reforçar os níveis de realização alcançados, no 

ponto II do referido Comunicado, sob o título “Aprender para o futuro: prioridades do ensino 

superior para a próxima década” (Comunicado Leuven/Louvain-la-Neuve, 2009), estabelece-

se a necessidade de todos os intervenientes no EEES e, em particular, dos Governos e das IES 

se organizarem em torno das seguintes dimensões: i) dimensão social — equidade no acesso e 

no sucesso do ensino; ii) aprendizagem ao longo da vida; iii) aprendizagem centrada no 

estudante; iv) missão de ensinar do ensino superior; v) alargamento de ensino, da 

investigação e da inovação; vi) abertura internacional, mobilidade e empregabilidade; vii) 

recolha e tratamento de informação e viii) ferramentas de transparência multidimensionais e 

de financiamento (UE, 2009a). 

No decorrer do Fórum Europeu sobre o Processo de Bolonha, foram traçadas as metas 

prioritárias para a próxima década (2020):  

 Aumentar a participação na aprendizagem ao longo da vida — devendo ser 

assegurada a acessibilidade e a qualidade, assim como a transparência, das 

informações sobre a aprendizagem ao longo da vida, através da aplicação de 

políticas relevantes juntamente com quadros de qualificações nacionais e de 

parcerias sólidas entre todas as partes interessadas; 

 Promover a empregabilidade — devendo, os países signatários, cooperar para 

aumentar as qualificações iniciais e renovar a mão-de-obra qualificada, assim 

como para melhorar o fornecimento, a acessibilidade e a qualidade da orientação 

                                                 

3 Os Descritores de Dublin descrevem os perfis de compettências transversais esperadas para os 1.º e 2.º 
ciclos de estudos.  

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/London_Communique18May2007.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/documents/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
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prestada em termos de carreiras profissionais e emprego, devendo também 

potenciar-se os estágios profissionais incluídos nos programas de estudos e em 

contexto laboral; 

 Desenvolver resultados de aprendizagem centrados no estudante e missões de 

ensino — devendo englobar o desenvolvimento de referenciais internacionais para 

diferentes áreas de estudo e a melhoria da qualidade de ensino dos programas de 

estudo; 

 Articular a educação, a investigação e a inovação — devendo aumentar-se a 

aquisição de competências de investigação, a qual deve estar integrada nos 

programas de doutoramento, e devendo a evolução da carreira dos investigadores 

em início de carreira deve ser mais atrativa; 

 Abrir as instituições de ensino superior aos fóruns internacionais — devendo as 

instituições de ensino europeias promover a internacionalização das suas 

atividades e colaborar a nível mundial; 

 Melhorar a recolha de dados — devendo os mesmos ser recolhidos de forma a 

monitorizar e avaliar os progressos realizados pelas IES, face aos objetivos 

definidos pelo Processo de Bolonha; 

 Desenvolver ferramentas de transparência multidimensionais — devendo as 

mesmas ser transparentes para a obtenção de informações pormenorizadas acerca 

das instituições de ensino superior e dos seus programas. Estas ferramentas devem 

assentar em dados comparáveis e indicadores adequados, assim como abarcar os 

princípios de garantia da qualidade e reconhecimento do Processo de Bolonha; 

 Garantir o financiamento — devendo ser identificadas inovadoras e diferentes 

soluções de financiamento para complementar o financiamento público; 

 Aumentar as oportunidades para a mobilidade e a sua qualidade — devendo 20% de 

todos os licenciados, até 2020, ter passado um período de estudo ou estágio no 

estrangeiro (UE, 2009a). 

 

O Comunicado da Conferência dos Ministros Europeus responsável pelo ensino superior, 

divulgado em maio de 2009, faz um balanço das realizações do processo, referindo que “há 

ainda grandes desafios por vencer para que a Europa concretize a ambição de se tornar na 

economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo” (UE, 2009b, p. 2).  

É na sequência deste comunicado que se elabora o programa Educação e Formação para 

2020, enquanto novo quadro estratégico, para  

 

a cooperação europeia na educação e formação que, baseando-se no seu antecessor, o 

programa de trabalho Educação e Formação para 2010, revê objetivos estratégicos comuns 

para os Estados-Membros bem como métodos idênticos de trabalho com domínios 

prioritários para cada ciclo periódico de trabalho, baseando a sua ação nos seguintes 

objetivos estratégicos:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:PT:PDF
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1.  Tornar a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade uma realidade; 

2.  Melhorar a qualidade e a eficácia da educação e da formação; 

3.  Promover a igualdade, a coesão social e a cidadania ativa; 

4.  Incentivar a criatividade e a inovação, incluindo o espírito empreendedor, a 

todos os níveis de educação e formação. (UE, 2009b, p. 2) 

 

Em março de 2010, realiza-se mais uma reunião de acompanhamento do processo sobre o 

EEES, em Budapeste-Viena (UE, 2010a), sendo o Cazaquistão o 47º país que adere ao EEES. 

Esta reunião assume particular importância por assinalar o final da primeira década do 

Processo de Bolonha. Deste Comunicado, destacam-se os seguintes pontos de interesse:  

 a natureza específica do Processo de Bolonha e a necessidade de se criarem 

parcerias entre as autoridades públicas, IES, estudantes e docentes, 

empregadores, agências de garantia da qualidade, organizações internacionais e 

instituições europeias; 

 a necessária cooperação transfronteiriça e regional em matéria de ensino superior, 

visto que o Processo de Bolonha e o subsequente EEES aumentaram 

consideravelmente o interesse em outras partes do mundo e a visibilidade do 

ensino superior europeu no mapa mundial. A que acresce a vontade de intensificar 

o diálogo político e cooperação com parceiros de todo o mundo; 

 o reconhecimento dos resultados de vários relatórios, que indicam que algumas 

linhas de ação de Bolonha foram implementadas de diferentes formas, e que os 

protestos recentes em alguns países demonstraram que os objetivos e reformas de 

Bolonha não tinham sido ainda devidamente implementados e explicados4;  

 o compromisso de uma implementação plena e adequada dos objetivos e da 

agenda acordada para a próxima década (2020) a qual foi estipulada no 

Comunicado de Leuven/Louvain-la-Neuve (UE, 2009a). 

A par disso, destacam-se ainda as seguintes orientações: 

 a liberdade académica assim como a autonomia e responsabilidade das instituições 

de ensino superior como princípios do Espaço Europeu do Ensino Superior; 

 o papel decisivo da comunidade académica — líderes institucionais, professores, 

investigadores, pessoal não docente e estudantes — para tornar o EEES uma 

realidade; 

 o ensino superior como uma responsabilidade pública, devendo as instituições de 

ensino superior estar munidas dos recursos necessários no âmbito de um quadro 

estabelecido e supervisionado pelas autoridades públicas; 

 a necessidade de se intensificarem os esforços ao nível da dimensão social, de 

forma a promover a igualdade de oportunidades para uma educação de qualidade, 

prestando uma especial atenção aos grupos sub-representados (UE, 2010a, s/p). 

                                                 

4 Na sequência desses protestos os ministros prometeram escutar as críticas feitas por docentes e 
estudantes. 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/2010_conference/documents/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/Bologna/2010_conference/documents/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
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Finalmente, os ministros do Ensino Superior dos 47 países europeus5 reuniram-se em 

Bucareste (UE, 2012), a fim de debater as reformas necessárias para criar um EEES cada vez 

mais modernizado, aberto e competitivo. Perante a crise e o seu atual impacto social, os 

Estados-Membros definiram que as reformas deverão centrar-se no reforço do contributo do 

ensino superior para o crescimento e o emprego — uma mensagem central da Agenda de 

Modernização dos Sistemas de Ensino Superior Europeus6, criada em setembro de 2011.  

Na recente reunião de Bucareste (abril de 2012), a Comissária Europeia responsável pela 

Educação, Cultura, Multilinguismo e Juventude alertou os Estados-Membros para a necessidade 

de, urgentemente, se modernizarem todos os sistemas de ensino e eliminarem os obstáculos ao 

pleno funcionamento do EEES, com a finalidade de se responder à crise e ao crescente aumento 

de desemprego jovem, a fim de ser impulsionado o crescimento e o emprego na Europa (UE, 

2012).  

Realizada esta resenha histórica da criação e do desenvolvimento do designado Processo de 

Bolonha, assume-se naturalmente que a dimensão de um projeto europeu como este não cabe 

em algumas páginas-resumo de um simples trabalho de investigação. Não é possível retratar 

aqui tudo o que significa, à escala europeia, um projeto com esta dimensão e, 

consequentemente, tudo o que decorreu do mesmo, ao nível social, político, económico e, 

naturalmente, educativo.  

Percebe-se, segundo Cachapuz (2009, pp. 127-128) que o compromisso assumido pelos 

ministros da educação europeus “foi unicamente de se empenharem na consecução dos 

objectivos” resultantes dos diversos tratados acontecidos ao longo da última década, o que 

resultou em “um programa de ação que não pode ser imposto, mas sim construído”.  

No sentido de se sintetizarem as informações acima expressas, acerca das fases, avanços, 

recuos e progressos que têm pautado “a vida” do designado Processo de Bolonha até ao 

presente (2012), a seguir se sintetizam no quadro n.º 1 esses diferentes momentos-chave.  

 

 

 

                                                 

5 Albânia, Alemanha, Andorra, Antiga República Jugoslava da Macedónia, Arménia, Áustria, Azerbaijão, 
Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Cazaquistão, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, 
Estónia, Federação da Rússia, Finlândia, França, Geórgia, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, 
Letónia, Listenstaine, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Moldávia, Montenegro, Noruega, Países Baixos, 
Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Roménia, Santa Sé, Sérvia, 
Suécia, Suíça, Turquia e Ucrânia. 

6 A agenda de modernização do ensino superior da Comissão define cinco domínios-chave de reforma: 
“aumentar o número de diplomados, tendo em vista a meta da Europa 2020 de garantir que, até essa 
data, 40 % dos jovens possuam habilitações de ensino superior; melhorar a qualidade e a adequação do 
ensino superior às necessidades de emprego e necessidades sociais; promover uma mobilidade de 
qualidade para fins de aprendizagem; inserir o ensino superior no «triângulo do conhecimento» (ensino, 
investigação e inovação); melhorar a governação e o financiamento. O Processo da Bolonha e a agenda 
de modernização da Comissão reforçam-se mutuamente” (PT, 2011a) 
http://ec.europa.eu/education/higher-education/agenda_en.htm, acedido em 1 de março de 2011.  

http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(2).pdf
http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(2).pdf
http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(2).pdf
http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(2).pdf
http://ec.europa.eu/education/higher-education/agenda_en.htm
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1998/1999 2001 2002 2003 2005 2007 2009 2010 2012 

Declaração da 
Sorbonne 

e 
Declaração 
de Bolonha 

Conselho 
Europeu de 
Estocolmo e 
Comunicado 

de Praga 

Conselho 
Europeu de 
Barcelona 

Comunicado de 
Berlim 

Comunicado 
de Bergen 

Comunicado de 
Londres 

Comunicado de 
Leuven/ 

Louvain-la-
Neuve 

Declaração de 
Budapeste-

Viena 

Declaração de 
Bucareste 

Criação de 
um Sistema 
de créditos 

ECTS 

Aprendizagem ao 
longo da vida 

Criação do 
programa de 

trabalho 
“Educação e 

Formação para 
2010” 

Garantia da 
qualidade a nível 

institucional, 
nacional e 
europeu 

Normas e 
diretrizes - Rede 
Europeia para a 

Garantia da 
qualidade 
(ENQA) 

Compromisso de 
elaboração de 
planos de ação 
nacionais para o 

controlo efetivo da 
dimensão social 

Proporcionar 
oportunidades 
iguais para uma 
educação de 
qualidade 

Criar parcerias 
entre diversas 

entidades 

Reforço do EEES 
para o 

crescimento 
económico e da 
empregabilidade 

Sistema 
comum de 

graus 
académicos 

em dois ciclos 

Criar a dimensão 
Social do EEES 

Apoiar a 
melhoria dos 
sistemas de 
educação e 
formação 

Ligações mais 
estreitas entre o 

ensino e a 
investigação 

Estabelecimento 
do Quadro 
Europeu de 
qualificações 

Estratégia de 
desenvolvimento 

da dimensão global 
do Processo de 

Bolonha no 
desenvolvimento 
de competências 

Aumentar a 
participação da 

aprendizagem ao 
longo da vida 

Intensificar o 
diálogo político e 
a cooperação 
transfronteiriça 

Modernização 
dos sistemas de 
ensino superior 

Mobilidade de 
estudantes e 
professores 

Envolver os 
estudantes na 
gestão das IES 

 

Reconhecimento 
de diplomas e 
períodos de 

estudos 
(Suplemento ao 

Diploma) 

Emissão e 
reconhecimento 

de diplomas 
conjuntos 

Criação do Registo 
Europeu de 
Garantia da 

Qualidade (ENQAR) 

Promover a 
empregabilidade 

e Garantir o 
financiamento do 

EEES 

Implementar os 
objetivos 

propostos para 
2020 

Eliminação de 
obstáculos ao 

funcionamento o 
ensino superior 

Graus 
académicos 
facilmente 
inteligíveis e 
comparáveis 

Promover a 
atratividade do 
EEES ao resto do 

mundo 

 
Quadro Europeu 
de Qualificações 

Percursos 
flexíveis de 
formação 

Melhoria da 
empregabilidade 

Desenvolver 
resultados de 
aprendizagem 
centrados no 
estudante 

Autonomia das 
diferentes IES do 

EEES 
 

Dimensão 
Europeia do 

ensino 
Superior 

Aumentar a 
qualidade e 
eficácia dos 
sistemas de 
formação 

 

Inclusão do 
doutoramento 
como terceiro 

ciclo 

Quadros 
Nacionais de 
Qualificações 

Melhoria do 
reconhecimento 
das qualificações 

Articular a 
educação, a 
investigação a 

inovação 

Tornar os 
intervenientes da 

Comunidade 
académica mais 
interventivos 

 

Cooperação 
Europeia em 
matéria de 
garantia de 
qualidade 

Facilitar o acesso 
à formação 

  
Reforço da 

dimensão social 

Implementação de 
mecanismos de 

aprendizagem mais 
flexíveis 

Aumentar as 
oportunidades 

para a mobilidade 
e a sua qualidade 

Intensificar a 
monitorização do 

sistema de 
garantia de 
qualidade 

 

     

Reforço da 
regulamentação do 
terceiro ciclo de 

estudos 

Desenvolver 
ferramentas de 
transparência 

Promover a 
qualidade de uma 
educação para 

todos 

 

      
Promover a maior 

abertura 
internacional 

  

Quadro n.º 1 — Síntese da Cronologia do Processo de Bolonha 

Fonte: UE (2009c) Acedido em 5 de maio de 2012, em 
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=ensino%20superior%20na%20europa%202009%3A%20evolu%C3%A7%C3
%A3o%20do%20processo%20de%20bolonha%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%
2Feacea.ec.europa.eu%2Feducation%2Feurydice%2Fdocuments%2Fthematic_reports%2F099PT.pdf&ei=wympUL
WLNsaohAfl6YGgCA&usg=AFQjCNEM8mD4zAeHljYwq9p-qBjmWuui6A  (Adaptado pelo investigador) 

 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=ensino%20superior%20na%20europa%202009%3A%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20processo%20de%20bolonha%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Feacea.ec.europa.eu%2Feducation%2Feurydice%2Fdocuments%2Fthematic_reports%2F099PT.pdf&ei=wympULWLNsaohAfl6YGgCA&usg=AFQjCNEM8mD4zAeHljYwq9p-qBjmWuui6A
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=ensino%20superior%20na%20europa%202009%3A%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20processo%20de%20bolonha%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Feacea.ec.europa.eu%2Feducation%2Feurydice%2Fdocuments%2Fthematic_reports%2F099PT.pdf&ei=wympULWLNsaohAfl6YGgCA&usg=AFQjCNEM8mD4zAeHljYwq9p-qBjmWuui6A
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=ensino%20superior%20na%20europa%202009%3A%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20processo%20de%20bolonha%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Feacea.ec.europa.eu%2Feducation%2Feurydice%2Fdocuments%2Fthematic_reports%2F099PT.pdf&ei=wympULWLNsaohAfl6YGgCA&usg=AFQjCNEM8mD4zAeHljYwq9p-qBjmWuui6A
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=ensino%20superior%20na%20europa%202009%3A%20evolu%C3%A7%C3%A3o%20do%20processo%20de%20bolonha%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Feacea.ec.europa.eu%2Feducation%2Feurydice%2Fdocuments%2Fthematic_reports%2F099PT.pdf&ei=wympULWLNsaohAfl6YGgCA&usg=AFQjCNEM8mD4zAeHljYwq9p-qBjmWuui6A


As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

20 
 

Realizada esta síntese do que foi, ainda é e continuará a ser o Processo de Bolonha, pode 

afirmar-se que o mesmo caminhou no sentido dos objetivos inicialmente delineados, 

assistindo-se ao desenvolvimento de uma convergência da Educação Superior na UE 

(Serralheiro, s.d), a qual teve início com a Declaração da Sorbonne em 1998 e continuou com 

os encontros dos ministros da educação da UE e do EEE em Bolonha (1999), Estocolmo (2001) 

Praga (2001), Barcelona (2002), Berlim (2003), Bergen (2005), Londres (2007), 

Leuven/Louvain (2009), Budapeste-Viena (2010) e Bucareste (2012).  

Apesar de ter ficado aquém das expetativas iniciais, é de salientar que, de uma forma 

global, o Processo de Bolonha, já foi adotado e implementado em três quartos dos países do 

EEES, o que significa que a grande maioria dos estudantes europeus frequentam programas que 

correspondem à licenciatura e ao mestrado definidos pelo Processo de Bolonha. A Declaração 

de Bucareste (UE, 2012) conclui que todos os países introduziram alterações significativas que 

permitiram o desenvolvimento do EEES. Sendo que “para melhor qualificar a realidade em 

causa, vale a pena recordar que, em números redondos, o corpus actual é de 16 milhões de 

alunos e 5000 IES de 46 países” (Cachapuz, 2010, p. 8)7 — atualmente 47 países, englobando 

países ainda não pertencentes à UE .  

Deste modo, ainda que nem todos os objetivos tenham sido cumpridos como previsto e no 

tempo esperado, a UE, para além de constituir um espaço económico, político e social, é 

inegavelmente uma instância supranacional que possui um papel condicionante nas políticas 

educativas e curriculares dos países membros, com vista a transformar a Europa em uma 

economia competitiva baseada no conhecimento, detentora de um desenvolvimento 

económico sustentável, com mais e melhores empregos e maior coesão social. 

Em última instância, o Processo de Bolonha tem por objetivo permitir uma harmonização 

das estruturas educativas das formações superiores nos 47 países que atualmente o integram8. 

Nesse sentido, os sistemas de ensino superior devem possuir uma organização estrutural de 

base idêntica, oferecer cursos e especializações semelhantes e comparáveis, em termos de 

conteúdos e de duração, e conferir diplomas de valor equivalente ao nível académico e 

profissional. Assim, salvaguardadas as especificidades nacionais, deve ser possível a um 

estudante de qualquer estabelecimento de ensino superior de qualquer Estado-Membro, 

iniciar a sua formação académica, continuar os seus estudos, concluir a sua formação superior 

e obter um diploma reconhecido em qualquer universidade do EEES. Tal pressupõe que as IES 

passem a funcionar de modo integrado, num espaço aberto, antecipadamente delineado e 

regido por mecanismos de formação e reconhecimento de graus académicos homogeneizados 

à partida. 

                                                 

7 Esta era a realidade para os 46 países que integram o processo de Bolonha, devendo atualmente 
contabilizar-se o Cazaquistão que aderiu ao projeto em março de 2010, tal como já foi referido. 

8 O número de países que presentemente participam no Processo de Bolonha (47 países) excede 
largamente os membros da União Europeia. 
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Esta harmonização das estruturas do ensino superior tem por objetivo conduzir a uma 

Europa da ciência e do conhecimento e, mais concretamente, a um espaço comum europeu 

de ciência e de ensino superior de qualidade.  

Porém, os progressos não são tão lineares nem cronológicos como os esboçados no quadro 

n.º 1. O decréscimo acentuado da despesa pública com o ensino superior na UE, e no caso 

concreto de Portugal, tem originado graves problemas evidentes. De facto, verifica-se 

atualmente que um número excessivo de estudantes abandona o ensino superior por falta de 

condições económicas ou conclui os seus estudos sem adquirir reais competências de 

empregabilidade. Alguns têm dificuldade em fazer reconhecer as suas qualificações 

académicas em outros países e tem sido lenta a transição para uma abordagem centrada no 

estudante, com programas de estudo ajustados às suas necessidades e com objetivos e 

resultados de aprendizagem claros — propósito tão importante nos objetivos inicialmente 

definidos pelo Processo de Bolonha.  

Apesar de as diretrizes serem importantes para ajudar a interiorizar as mudanças, porque 

obrigam a um paradigma de intencionalidades comuns, são necessárias muito mais do que 

simples intenções para efetivar mudanças tão estruturais como as preconizadas pelo Processo 

de Bolonha. É necessário tempo de maturação e interiorização, mas sobretudo vontade, não só 

dos Estados-Membros envolvidos, mas também das próprias IES e, provavelmente, dos 

protagonistas de todo este processo: os docentes e os estudantes.  

 

 

1.2. Portugal no contexto do Processo do Bolonha 

 

A adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, hoje UE, em 1986, aconteceu no 

mesmo ano em que foi aprovada a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) — Lei n.º 46/86, 

de 14 de outubro (PT, 1986b) a qual estabeleceu os princípios e objetivos gerais da educação 

e a relação do ensino superior com o desenvolvimento económico. A LBSE promulgou o direito 

de todos os cidadãos portugueses terem acesso à educação e à cultura e decretou, como um 

dos principais objetivos do ensino superior português, a formação de profissionais com vista 

ao desenvolvimento efetivo da sociedade portuguesa (Amaral et al., 2002). 

A adesão à UE e, de um modo mais concreto, ao Processo de Bolonha, associada 

naturalmente à implementação da LBSE, gerou como seria espectável alterações substanciais 

nas políticas educativas e curriculares nacionais. 

Esta nova realidade educativa gerou, inicialmente, uma desinformação generalizada no 

seio das IES, as quais, contudo, não poderiam perder a oportunidade de se assumirem “como 

elemento estruturante do desenvolvimento da sociedade do conhecimento” (Simão et al., 

2002, p. 244), pelo que houve a necessidades de rapidamente as instituições portuguesas se 

ajustarem à nova conjuntura educativa europeia. 
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Ainda assim, a adequação das IES portuguesas ao Processo de Bolonha foi retardada 

relativamente ao projeto europeu inicial de 1999, tendo dado os seus primeiros passos apenas 

em 2005, através do Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro (PT, 2005c), que definiu os 

primeiros princípios reguladores para as principais alterações, consubstanciadas na estrutura 

da formação superior em três ciclos (1.º ciclo — licenciatura, 2.º ciclo — mestrado e 3.º ciclo 

— doutoramento), na comparabilidade dos graus académicos ao nível europeu, na organização 

curricular dos cursos superiores em unidades de créditos ECTS acumuláveis e transferíveis 

nacional e internacionalmente e nos instrumentos de mobilidade durante e após a formação. 

Este enquadramento legal normalizou também os créditos que compõem os planos de estudos 

dos cursos os quais contabilizam as horas de trabalho do estudante, que incluem tanto as 

sessões de natureza coletiva, como as de atividades de orientação tutorial, de estudo, de 

projetos, de estágio, de avaliação, entre outras. Definiu, ainda, os princípios gerais da 

avaliação, a Escala Europeia de Comparabilidade das Classificações, a Mobilidade Académica, 

o Boletim de Registo Académico, o Guia Informativo do estabelecimento de ensino e o 

Suplemento ao Diploma. 

Em 2005 foi criada uma nova versão da LBSE9 através da Lei n.º 49/2005, 30 de agosto (PT, 

2005d), que reitera a necessidade de se adequar a educação em Portugal aos desafios da 

sociedade do conhecimento, da globalização e da integração dos sistemas europeus de 

ensino, especialmente do ensino superior. A par disso, realça-se como primordial a melhoria 

da qualidade para assegurar competitividade dos indivíduos e das instituições e a necessidade 

de estabelecer a comparabilidade das qualificações para assegurar a mobilidade dos 

estudantes e dos docentes. 

Neste contexto, é inegável que Bolonha trouxe uma nova dinâmica de reformas ao ensino 

superior europeu da qual Portugal não poderia excluir-se, sob pena de perder, 

irremediavelmente, a competitividade.  

Até à implementação do Processo de Bolonha, o ensino superior em Portugal organizava-se 

em quatro graus académicos: o bacharelato de três anos, a licenciatura de quatro ou cinco 

anos, o mestrado de dois anos e o doutoramento sem tempo de duração definido. Após a da 

implementação do Processo de Bolonha foi extinto o bacharelato e estabelecida a licenciatura 

como 1.º ciclo de estudos, com uma duração que varia entre seis e oito semestres (180 e 240 

créditos ECTS, respetivamente)10.  

 

 

 

                                                 

9 Trata-se da terceira versão da LBSE, visto que uma segunda alteração havia já sido concretizada 
através da Lei n.º 115/97, de 19 de setembro (PT, 1997). 

10 A duração de oito semestres (240 créditos ECTS) é aplicável em cursos da área da saúde. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2005/08/166A00/51225138.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1997/09/217A00/50825083.pdf
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Criou-se, ainda, um 2.º ciclo, conducente ao grau de mestre, correspondente a 6011, 9012 

ou 12013 créditos ECTS, consoantes os cursos; decretou-se também uma alternativa 

diferenciada para casos específicos de algumas profissões que exigem uma formação de base 

mais longa, em cursos como medicina ou arquitetura. Nestes casos, o mestrado é realizado 

através de um ciclo de estudos integrado com a duração de dez a doze semestres curriculares 

— o denominado mestrado integrado, correspondente a 300 ou 360 créditos ECTS14. 

Finalmente, a Lei define um 3.º ciclo, conducente ao grau de doutor, integrando ou não em 

um curso de doutoramento estruturado que, a existir, terá a duração máxima de quatro 

semestres.  

A par destas modificações, registam-se outras de igual importância, nomeadamente a 

generalização do sistema de unidades de crédito, de acumulação de saberes e de 

qualificações obtidas nos cursos superiores; o estabelecimento de qualificações não formais 

atribuídas por empresas ou instituições de investigação que podem ser objeto de 

reconhecimento académico e o incentivo a iniciativas de formação ao longo da vida. É ainda 

reafirmada a autonomia das IES (universidades e politécnicos), no que concerne à seleção dos 

seus estudantes, embora tanto os estabelecimentos públicos como os estabelecimentos 

privados e cooperativos continuem sujeitos ao numerus clausus definido pelos órgãos 

governamentais15. Deste modo, os planos curriculares são da responsabilidade dos 

estabelecimentos de ensino que ministram os respetivos cursos, podendo a tutela estabelecer 

diretrizes quanto à denominação dos cursos e de algumas áreas científicas que os integram. 

Outra inovação decorrente do Processo de Bolonha foi introduzida pelo Decreto-Lei n.º 

88/2006, de 23 de maio (PT, 2006d), que regulamenta os Cursos de Especialização 

Tecnológica (CET), formações pós-secundárias não superiores que conferem qualificação 

profissional em determina área. Estabeleceu-se, também, em conformidade com os princípios 

da educação ao longo da vida, que pessoas com idade superior a 25 anos e com, pelo menos, 

cinco anos de atividade profissional comprovada numa área possam requerer a uma 

                                                 

11 De que são exemplo os mestrados habilitadores para a docência o mestrado em Educação Pré-Escolar 
(domínio 1) e o mestrado em Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico (domínio 2), definido pelo Decreto-
Lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro (PT, 2007c). 

12 De que é exemplo o mestrado habilitador para a docência em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º 
ciclo do Ensino Básico (domínio 3), definido pelo Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro (PT, 
2007c).  

13 De que é exemplo o mestrado habilitador para a docência em Ensino do 1.º e 2.º ciclo do Ensino 
Básico (domínio 4), definido pelo Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro (PT, 2007c).  

14 A figura do Mestrado Integrado não existe nos documentos oficiais europeus que definem os princípios 
do Processo de Bolonha, tendo sido uma prática e uma solução criadas no ambiente do ensino 
superior português, o que o poderá dificultar a comparabilidade dos graus com os restantes países da 
Europa. 

15
 Até à implementação do Processo de Bolonha, o ensino superior em Portugal era um sistema 

centralizado onde, embora possuidor de autonomia pedagógica, as universidades públicas e privadas e 
os Institutos Politécnicos necessitavam do registo do Ministério para poder funcionar. Após 2002, o 
sistema de ensino superior público português passa para a tutela do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e do Ensino Superior (MCTES), adquirindo maior autonomia. Atualmente as IES estão sob a tutela do 
Ministério da Educação e Ciência, mantendo-se a sujeição ao numerus clausus.  

http://dre.pt/pdf1sdip/2006/05/099A00/34743483.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2006/05/099A00/34743483.pdf
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instituição de formação superior, um diploma de especialização tecnológica, o qual pode ser 

concedido com base na avaliação e acreditação das competências profissionais. 

Em 2006 foi aprovado o Decreto-Lei n.º 74/2006, 24 de março (PT, 2006c), que determina 

o sistema de Graus e Diplomas de Ensino Superior, sendo, posteriormente, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho (PT, 2008c)16. O seu objetivo foi regulamentar as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto (PT, 2005d), definindo: i) a 

criação de condições para que todos possam ter acesso à aprendizagem ao longo da vida; ii) a 

adoção de um modelo de ensino superior em três ciclos; iii) a transição de um modelo 

baseado na transmissão de conhecimentos para um modelo baseado no desenvolvimento de 

competências; iv) a adoção do sistema europeu de transferência e acumulação de créditos 

ECTS, baseado no trabalho do estudante, que desempenha neste processo um papel central.  

Delinearam-se também com maior rigor os objetivos do subsistema politécnico e 

universitário; definiram-se as competências a adquirir em cada um dos ciclos de estudos e a 

organização dos cursos com base no sistema de créditos ECTS; asseguraram-se maiores 

condições de mobilidade; obrigou-se a que todos os diplomas sejam acompanhados pelo 

Suplemento do Diploma, elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro 

(PT, 2005c) assumiu-se a diminuição das horas presenciais em contexto de sala de aula, sendo 

a mesma “compensada” por um novo paradigma baseado na aprendizagem centrada no 

desenvolvimento das competências do estudante; criou-se um sistema de acreditação e 

qualidade das IES e dos respetivos cursos do ensino superior, realizado pela Agência Nacional 

de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) (PT, 2012b) que possui autonomia 

científica e técnica, e que é responsável pela inserção, em Portugal, do sistema europeu de 

garantia de qualidade17 (PT, 2006g), a qual deverá ser permanente e que envolve não só a 

aprendizagem dos alunos, mas também o desempenho dos professores e do pessoal não 

docente das escolas e do próprio sistema. 

O Ministério definiu comissões de especialistas para coordenar a implementação do 

Processo de Bolonha, as quais têm tido a missão de estudar e dar pareceres à tutela acerca 

das estruturas de formação e do interesse de criação de cursos de especialização 

                                                 

16 O Decreto-Lei 107/2008, de 25 de junho, altera os Decreto-Lei n.ºs 74/2006, de 24 de março, 
42/2005, de 22 de fevereiro e 67/2005 de 15 de março. Promove o aprofundamento do Processo de 
Bolonha no ensino superior e uma maior simplificação e a desburocratização de procedimentos no 
âmbito da autorização de funcionamento de cursos, introduzindo medidas que garantem maior 
flexibilidade no acesso à formação superior, criando o regime legal de estudante a tempo parcial, 
permitindo a frequência de disciplinas isoladas por estudantes e não estudantes, apoiando os 
diplomados estagiários e simplificando o processo de comprovação da titularidade dos graus e 
diplomas. 

17  Esta agência nacional fundamenta a acreditação das instituições e cursos nos resultados da avaliação 
sendo é responsável pela inserção, em Portugal, do sistema europeu de garantia de qualidade. De 
salientar que a respeito das agências de acreditação se tecem algumas críticas, ao referir-se que 
teria sido mais profícuo ter criado de raiz uma agência à escala europeia que assegurasse a 
monitorização dos cursos, ao invés de cada país ter criado a sua própria agência. Existem contudo 
agências de europeias responsáveis pela qualidade, nomeadamente a Associação Europeia da 
Qualidade do Ensino Superior (ENQA), e o Registo Europeu da Garantia da Qualidade (EQAR), das 
quais Portugal não é membro (cf. http://www.a3es.pt/, acedido a 2 de junho de 2012). 

http://dre.pt/pdf1sdip/2006/03/060A00/22422257.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2008/06/12100/0383503853.pdf
http://www.a3es.pt/
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/8B016D34-DAAB-4B50-ADBB-25AE105AEE88/2563/OCDE___Relatorio___Sintese.pdf.
http://www.a3es.pt/
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complementares aos dois ciclos. Foram também editadas, através do despacho ministerial n.º 

7287-A/2006, de 24 de março (PT, 2006e), normas de organização dos processos referentes ao 

registo de novos ciclos de estudos.  

Em 31 de março de 2006 foram apresentadas, através do Despacho Ministerial n.º 7287-

C/2006, de 31 de março (PT, 2006f) as normas para a apresentação de registo, criação ou 

autorização de funcionamento de ciclos de estudos. Houve um grande número de processos 

protocolados, pois muitas universidades e institutos politécnicos previam iniciar cursos 

adequados às diretrizes de Bolonha no ano letivo de 2006/2007, já contemplando as 

mudanças nas estruturas curriculares e nos planos de novos cursos.  

Em síntese, e sem se descurar a necessidade de existirem vários aspetos a serem 

corrigidos, é inegável que no ensino superior se continua a viver uma reforma estrutural que 

se quer, efetivamente, mais centrada nos interesses dos seus protagonistas: docentes e, 

especialmente, estudantes.  

Após este breve resumo atinente à organização do ensino superior em Portugal, refere-se 

de seguida, explicitamente o ensino superior politécnico e, dentro deste, as Escolas 

Superiores de Educação, por constituírem as IES com relevância para o presente estudo. 

 

 

1.3. A organização do Ensino Superior em Portugal 

 

O ensino superior português é constituído, do ponto de vista da natureza da formação, 

pelos subsistemas do ensino universitário e do ensino politécnico e, do ponto de vista da 

natureza da entidade instituidora, pelos subsistemas do ensino superior público e do ensino 

superior particular e cooperativo. O Artigo 11.º da LBSE18 determinou que  

 

“1 — O ensino superior compreende o ensino universitário e o ensino politécnico. 

 (…) 

3 — O ensino universitário visa assegurar uma sólida preparação científica e cultural e 

proporcionar uma formação técnica que habilite para o exercício de atividades 

profissionais e culturais, fomentando o desenvolvimento das capacidades de 

concepção, de inovação e de análise crítica. Este ensino é ministrado em 

universidades e em instituições universitárias não integradas.  

4 — O ensino politécnico pretende proporcionar uma sólida formação cultural e técnica 

de nível superior, desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica e 

ministrar conhecimentos científicos de índole teórica e prática com vista ao 

exercício de atividades profissionais. Este ensino é ministrado em instituições 

superiores especializadas.” (PT, 1986b) 

                                                 

18 A LBSE (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro – (PT, 1986b) estabeleceu como se referiu o quadro geral do 
sistema educativo, tendo sido alterada pela Lei n.º 115/97, de 19 de setembro – (PT, 1997), pela Lei 
n.º 49/2005, de 30 de agosto (PT, 2005d) e, mais recentemente, pela Lei n.º 85/2009, de 27 de 
agosto (PT, 2009g). 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/08/16600/0563505636.pdf
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Os estabelecimentos de ensino superior público gozam de autonomia estatutária, 

pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar. Os 

estabelecimentos de ensino superior particular e cooperativo gozam de autonomia 

pedagógica, científica e cultural regendo-se pela lei geral e pelo estatuto do ensino superior 

particular e cooperativo.  

Foram, posteriormente introduzidas alterações à LBSE (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro – 

PT, 1986b), primeiro através da Lei n.º 115/97, de 19 de setembro (PT, 1997)19, depois, 

através da Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto (PT, 2005d)20, nomeadamente no que se refere ao 

acesso, graus e diplomas do ensino superior, formação inicial de educadores de infância e de 

professores dos ensinos básicos e secundários e qualificação para a docência em educação 

especial.  

 

1.3.1. O Ensino Superior Politécnico 

 

Em Portugal, com a promulgação do Decreto-Lei n.º 513-T/79, de 26 de dezembro (PT, 

1979b), o ensino de curta duração passa a designar-se por ensino superior politécnico, de 

cariz eminentemente profissionalizante e passa a estar instituído, desde 1986, na LBSE, tendo 

sido criado por razões de eficácia e articulação com a estrutura económica (Ferreira & Mota, 

2009). A coexistência do ensino superior politécnico com o ensino superior universitário, de 

                                                 

19 A LBSE (Lei n.º 115/97, de 19 de setembro - (PT, 1997) introduziu as seguintes alterações: 

 O regime de acesso ao ensino superior, transferindo para as instituições de ensino superior a 
competência para, no quadro de um conjunto de princípios fixados, definir o processo de 
avaliação da capacidade para a frequência, bem como o de seleção e seriação dos candidatos; 

 O sistema de graus, atribuindo às instituições de ensino superior politécnico a capacidade para a 
atribuição direta do grau de licenciado; 

 O sistema de Formação de Professores (i) atribuindo às instituições de ensino superior politécnico 
a competência para a Formação de Professores do 3.º ciclo do ensino básico, em condições a 
definir; (ii) elevando o nível de formação dos educadores de infância e dos professores do 1.º 
ciclo do ensino básico do bacharelato para a licenciatura.  

 

20 A LBSE (Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto - (PT, 2005d) introduziu as seguintes alterações: 

 A organização da formação superior com base no paradigma resultante do sistema de créditos 
europeu; 

 A adoção do modelo de três ciclos de estudos, previsto no âmbito do Processo de Bolonha, 
conducentes aos graus de licenciado, mestre e doutor; 

 O alargamento ao ensino politécnico a possibilidade de conferir o grau de mestre; 

 A modificação das condições de acesso ao ensino superior para os que nele não ingressaram na 
idade de referência, atribuindo aos estabelecimentos de ensino superior a responsabilidade pela 
sua seleção; 

 A criação de condições legais para o reconhecimento da experiência profissional através da sua 
acreditação de competências. 

 

   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grau_acad%C3%A9mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o_de_ensino_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_polit%C3%A9cnico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Licenciatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_b%C3%A1sica
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/08/166A00/51225138.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_and_Accumulation_System
http://pt.wikipedia.org/wiki/European_Credit_Transfer_and_Accumulation_System
http://pt.wikipedia.org/wiki/Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Bolonha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mestrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doutoramento
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características mais conceptuais e teóricas, trouxe a necessária diversificação do sistema do 

ensino superior em Portugal. O seu objetivo principal, para além da criação de quadros 

técnicos e do desenvolvimento da investigação experimental, visa apoiar pedagogicamente os 

organismos de ensino e educação permanente, sendo as suas formações e respetivos planos de  

estudos, pela primeira vez, legislados através do Decreto-Lei n.º 303/80, de 16 de agosto (PT, 

1980b).  

A Lei n.º 54/90, de 5 de setembro (PT, 1990), regulamentou, por sua vez, o Estatuto e 

Autonomia dos Estabelecimentos de Ensino Superior Politécnico e, a partir da segunda 

alteração da LBSE (PT, 1997), estas IES, que até essa data conferiram apenas o grau de 

bacharel, passaram a poder conferir o grau de licenciatura e, desde 2005, o grau e mestre de 

acordo com a segunda alteração à LBSE e primeira alteração à Lei de Bases do Financiamento 

do Ensino Superior21 (PT, 2005c).  

O estatuto de autonomia dos estabelecimentos de ensino superior público politécnico 

conferiu-lhes assim autonomia pedagógica, científica, administrativa e financeira, sendo 

nessa data o poder de tutela exercido pelo Ministério da Educação. Nos termos da Lei  

 

os institutos politécnicos são instituições de ensino superior que integram duas ou mais 

escolas superiores globalmente orientadas para a prossecução dos objetivos do ensino 

superior politécnico numa mesma região, as quais são associadas para efeitos de 

concertação das respetivas políticas educativas e de otimização de recursos. (PT, 1990)  

 

Assim, segundo o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (PT, 1990), os 

institutos politécnicos devem integrar um mínimo de duas escolas de áreas científicas 

diferentes, que podem dispor de órgãos de autogoverno e de autonomia de gestão, tendo em 

conta os seus estatutos. A oferta formativa destas IES vai ao encontro das necessidades de 

formação sentidas no território nacional, mas pretende, sobretudo, dar resposta às carências 

e exigências do meio envolvente em que se encontram inseridas. Um dos aspetos que melhor 

carateriza o ensino superior politécnico é o seu foco em formações vocacionais e formações 

técnicas avançadas orientadas profissionalmente, tal como definido pelo Artigo 7.º do 

Decreto-Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (PT, 2007f). 

Não obstante a legislação específica, também se aplica ao ensino superior politécnico a 

legislação geral existente no âmbito do ensino universitário22. A fim de assegurar a 

coordenação e representação global dos institutos politécnicos e das escolas não integradas, 

foi criado, em 1979, o Conselho Coordenador de Instalação dos Institutos Superiores 

                                                 

21 Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto (PT, 2003b), estabelece as bases do financiamento do ensino 
superior com as alterações introduzidas pela Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto (PT, 2005d). 

22 Nomeadamente as leis relativas ao regime de acesso ao ensino superior (Decreto-Lei n.º 28-B/96, de 4 
de abril, e Decreto-Lei n.º 75/97, de 3 de abril), à política de Ação social (Decreto-Lei n.º 129/93, de 
22 de abril e do Decreto-Lei n.º 113/97, de 16 de setembro), bem como o Decreto-Lei n.º 38/94, de 
21 de novembro, que define as bases do sistema de avaliação da qualidade e acompanhamento das 
instituições de ensino superior, e o Decreto-Lei n.º 113/97, que definiu as bases do financiamento do 
ensino superior público. 

http://dre.pt/pdf1sdip/1980/08/18800/22162216.pdf
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap=1-1200&doc=19902522%20&v02=&v01=2&v03=1900-01-01&v04=3000-12-21&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=Lei&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar
http://www.ipleiria.pt/resources2?portal=ipleiria&name=Lei_n.º37/2003,_de_22_de_Agosto.doc&md5=59686b36b7b223c3d417a4a91dc924d4&ctype=application/msword&cLen=126464&sruid=838-cms-main-documents&type=doc
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Politécnicos, posteriormente designado de Conselho Coordenador dos Institutos Superiores 

Politécnicos (CCISP)23. Deste Conselho fazem parte os presidentes dos institutos politécnicos 

públicos dependentes exclusivamente do Ministério da Educação.  

Atualmente, o ensino superior é frequentado por cerca de 400 mil alunos,  

 

que se dividem por quase cento e cinquenta instituições, públicas e privadas, localizadas 

ao longo de todo o país e que representam 17% do total de estudantes portugueses, 

matriculados em todos os graus de ensino […], sendo os estabelecimentos de ensino 

politécnico mais numerosos (59%) que os universitários. (Rego & Caleiro, 2010, pp. 4-7)  

 

No ano letivo de 2011/2012, a rede de ensino superior politécnico público, dependente 

exclusivamente do Ministério da Educação e Ciência, é constituída por quinze institutos 

politécnicos públicos (cf. quadro n.º 2), 13 das quais possuem cursos de Formação de 

Professores. 

 

 http://www.ipb.pt/ Instituto Politécnico de Beja 

 http://www.ipb.pt/ Instituto Politécnico de Bragança 

 http://www.ipcb.pt/ Instituto Politécnico de Castelo Branco 

 http://www.ipc.pt/ Instituto Politécnico de Coimbra 

 
http://www.ipg.pt/ Instituto Politécnico da Guarda 

 http://www.ipleiria.pt/ Instituto Politécnico de Leiria 

 http://www.ipl.pt/ Instituto Politécnico de Lisboa 

 http://www.ipportalegre.pt/ Instituto Politécnico de Portalegre 

 http://www.ipsantarem.pt/ Instituto Politécnico de Santarém 

 http://www.ips.pt/ Instituto Politécnico de Setúbal 

 http://www.ipt.pt/ Instituto Politécnico de Tomar 

 
http://www.ipvc.pt/ Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

 http://www.ipv.pt/ Instituto Politécnico de Viseu 

 http://www.ipca.pt/ Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

 http://www.ipp.pt/ Instituto Politécnico do Porto 

Quadro n.º 2 — Instituições de Ensino Superior Politécnico público existentes em Portugal  

Fonte: PT (2012c).CCISP. Acedido em 2 de fevereiro de 2012 
http://www.ccisp.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=3:institutos-escolas-e-
cursos&catid=24&Itemid=113&showall=&limitstart=&lang=pt (Adaptado pelo investigador). 

 

A situação atual vivenciada pelas IES, especificamente pelos Institutos Politécnicos, 

encontra-se numa fase transitória e mesmo difícil, requerendo grande capacidade de 

modificação e adaptação de todos os seus intervenientes. O contexto de mudança que se vive 

é, indubitavelmente, uma consequência do Processo de Bolonha e das alterações ao quadro 

legislativo e regulamentar atuais que foram sendo referidas ao longo deste capítulo, embora 

não se possa descurar a crise económica que afeta toda a economia da zona euro, e se reflete 

necessariamente no escasso financiamento do ensino superior.  

                                                 

23
 O CCISP é o órgão de representação conjunta dos estabelecimentos públicos de ensino superior 
politécnico. Embora possua algumas escolas superiores não integradas e escolas superiores integradas 
em universidades. 

http://rdpc.uevora.pt/handle/10174/6234
http://www.ipb.pt/
http://www.ipb.pt/
http://www.ipcb.pt/
http://www.ipc.pt/
http://www.ipg.pt/
http://www.ipleiria.pt/
http://www.ipl.pt/
http://www.ipportalegre.pt/
http://www.ipsantarem.pt/
http://www.ips.pt/
http://www.ipt.pt/
http://www.ipvc.pt/
http://www.ipv.pt/
http://www.ipca.pt/
http://www.ipp.pt/
https://www.ipbeja.pt/
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1.3.2. As Escolas Superiores de Educação  

 

As ESE adquiriram capacidade legal no âmbito da criação do ensino superior politécnico 

acima referenciado. De facto, de acordo com o Decreto-Lei n.º 54/90, de 5 de setembro (PT, 

1990), Artigo 2.º: 
 

1 — As escolas superiores são centros de formação cultural e técnica de nível superior, aos 
quais cabe ministrar a preparação para o exercício de atividades profissionais altamente 
qualificadas e promover o desenvolvimento das regiões em que se inserem. 
 (…) 

6 — As escolas superiores têm como objetivos específicos: 
a) A formação inicial; 
b) A formação recorrente e a atualização; 
c) A reconversão horizontal e vertical de técnicos; 
d) O apoio ao desenvolvimento regional; 
e) A investigação e o desenvolvimento.” 
 

De acordo com o n.º 3 do Artigo 2.º do referido de Decreto-Lei: 

“3 — A natureza e o valor académico dos diplomas atribuídos pelas escolas superiores 

são os estabelecidos na Lei de Bases do Sistema Educativo. (PT, 1990) 
 

O Artigo 14.º da Lei n.º 46/86, de 14 de outubro (PT, 1986b) define que “2 — O ensino 

politécnico realiza-se em escolas superiores especializadas nos domínios da tecnologia, das 

artes e da educação, entre outros”. Neste contexto, as ESE, enquanto entidades privilegiadas 

na formação educativa no âmbito da Formação de Professores, num período inicial, apenas 

conferiam o grau de bacharel (PT, 1986b), posteriormente o grau de licenciado (PT, 1997) e, 

finalmente, também, o grau de mestre (PT, 2005c).  

O primeiro objetivo das ESE foi, de facto, a formação inicial de educadores de infância e 

professores do 1.º CEB, e do 2.º CEB no caso dos cursos com variantes e, posteriormente, o 

prolongamento da formação dos professores que, já no exercício da profissão, pretendessem 

a obtenção do grau de licenciado, uma vez que estes, “maioritariamente formados nos 

antigos magistérios primários, apenas detinham o grau de bacharel, servindo assim de apoio 

ao efetivo alargamento da escolaridade” (Ferreira & Mota, 2009, p. 78). 

Dando corpo ao projeto legislativo inicial, Decreto-Lei n.º 59/86, de 21 de março (PT, 

1986a), as ESE iniciaram o seu funcionamento a partir de dois bacharelatos — o de ensino 

primário e o de educação de infância.  

De acordo com o n.º 3 de referido Decreto-Lei, 

 

a) Os cursos de formação de educadores de infância e de professores do ensino primário 

terão a duração de 6 semestres e serão seguidos de um ano de indução; 

http://dre.pt/pdf1sdip/1986/03/06700/06820683.pdf
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b) A formação complementar estenderá por mais dois semestres o respetivo curso aos 

quais se seguirá o ano de indução24. 

Tendo por base o mesmo Decreto-Lei, a Portaria n.º 352/86, de 8 de julho (PT, 1986c)25 

definiu que os planos de estudos dos cursos de formação de educadores de infância e de 

professores do ensino primário, com uma duração mínima de quinze semanas, previam uma 

carga horária total que varia entre as 2250 e as 2500 horas. 

Relativamente à formação de professores do 2.º ciclo do ensino básico, foi referido pelo 

mesmo enquadramento legal que estes cursos se desdobram nas seguintes variantes: 

Português, História e Ciências Sociais; Português e Francês; Português e Inglês; Matemática e 

Ciências da Natureza Educação Visual; Educação Musical; Educação Física, Trabalhos Manuais, 

e que a duração desta formação será de oito semestres, com a duração mínima de quinze 

semanas. A carga horária total das disciplinas, seminários e atividades que integram o plano 

de estudos deveria situar-se entre 3000 e 3300 horas. 

A instalação das ESE26 foi um processo moroso e marcado por vários constrangimentos de 

que resultou uma legislação tardia para o funcionamento da sua atividade, o qual só se 

efetivou em 1986 (PT, 1986a); Portaria n.º 352/86, de 8 de julho (PT, 1986c), com a 

regulamentação de cursos, graus académicos e diplomas, tendo ainda de se aguardar mais 

dois anos pela regulamentação da prática pedagógica dos cursos de formação inicial (Portaria 

n.º 336/88, de 28 de maio (PT, 1988a). Apesar disso, e ainda sem haver regulamentação 

específica27, entra em funcionamento, em 1983, a primeira ESE do país: a ESE de Viseu. 

Embora o âmbito de ação das ESE seja a educação e a Formação de Professores, em 

harmonia com o espírito que esteve na base da sua criação, a verdade é que as vicissitudes da 

sociedade atual, aliadas sobretudo à menor procura destes cursos em função da escassez de 

saídas profissionais no mercado de trabalho, levaram a que estas Unidades Orgânicas das IES 

politécnico procurassem alternativas de formação, acabando por se distanciar, de algum 

modo, do seu projeto formativo inicial. 

De referir que até à implementação do Processo de Bolonha nas IES politécnico portuguesas, 

apenas duas ESE — a Escola Superior de Educação de Lisboa e a Escola Superior de Educação 

de Viana do Castelo — se mantinham exclusivamente ligadas à Formação de Professores.  

                                                 

24 De acordo com o art.º 9.º do mesmo Decreto-Lei, “1 — Para efeitos do presente diploma, o ano de 
indução realiza-se através de formas de apoio a prestar ao novo diplomado pela respetiva instituição 
formadora durante o primeiro ano de exercício autónomo de funções docentes”. 

25 Regulamentou os princípios gerais a que deve obedecer a atuação das escolas superiores de educação 
no respeitante à formação inicial de educadores de infância, professores do ensino primário e 
professores do ensino básico. 

26 A rede escolar das Escolas Superiores de Educação possui, no momento da sua criação, três exceções, 
a criação de Centros Integrados de Formação de Professores (CIFOP), no âmbito de outros tantos 
centros universitários, em Aveiro — já em funcionamento àquela data (criado pelo Decreto-Lei 

432/78, de 27 de dezembro – (PT, 1978), e em Braga e em Évora, respetiva e posteriormente (PT, 
1979a). 

27 No caso da Escola Superior de Educação de Viseu, a funcionar desde o 2.º semestre do ano letivo de 
1982/83, só em setembro de 1986 veria os seus cursos legalizados (Portaria n.º 535/86, de 19 de 

setembro (PT, 1986c).  
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Atualmente, também estas IES, embora privilegiando ainda esta formação, oferecem 

outros cursos28. 

 

 

1.3.3. A Formação de Professores nas Escolas Superiores de Educação 

 

Referidas as principais medidas implementadas ao nível do ensino superior em geral, 

decorrentes do Processo de Bolonha e de um modo mais concreto ao nível do ensino superior 

politécnico e dentro deste das ESE, é importante no contexto desta investigação, aferir e 

refletir sobre as modificações ocorridas ao nível da Formação de Professores em Portugal 

porque se entende que nunca como na atualidade foi tão importante o papel do professor 

enquanto agente de mudança, o qual será ainda mais decisivo no século XXI (Delors et al., 

1996) e, ainda, porque urge modificar opiniões que refletem que  

 

na Europa como na América e um pouco por toda a parte, é severo o diagnóstico sobre a 

escola, acusada de um desempenho medíocre em função das importantes somas 

investidas. A Formação de Professores tem sido especialmente apontada por não ter 

sabido produzir profissionais competentes que tivessem podido inverter ou mitigar a 

situação, melhorando o desempenho dos alunos. (Tardif, Lessard & Gauthier, 1998, citado 

em Formosinho & Niza, 2002, p. 1) 

 

Antes, contudo, far-se-á uma breve retrospetiva da Formação de Professores a partir da 

década de 90, momento em que se reconhece como primordial que qualquer professor, 

independentemente do nível de ensino que leciona, deve possuir a formação mínima de 

licenciatura, correspondendo a mesma a, pelo menos, quatro anos de formação. O 

alargamento desta formação obrigou, por um lado, a uma formação teórica mais sólida e, por 

outro, a uma formação prática mais consistente na respetiva especialidade de docência.  

Até esse momento, a Formação dos Professores dos diferentes níveis de ensino era muito 

diferenciada. De facto, os professores do ensino secundário, formados no ensino universitário, 

detinham, obrigatoriamente, o grau de licenciado e os professores do 1.º ciclo do ensino 

básico e os educadores de infância, formados nas ESE a partir da década de 80, apenas cursos 

médios equivalentes ao bacharelato29. O quadro legislativo reconheceu, pela primeira vez, a 

partir dos anos 90, a necessidade de uma formação de nível académico equivalente para os 

                                                 

28 Com a implementação do Processo de Bolonha, a Escola Superior de Educação de Lisboa, sem descurar 
o curso de Educação Básica, oferece desde 2007/2008 os cursos de licenciatura de Música na 
Comunidade e a licenciatura de Animação Sociocultural em regime pós-laboral, e em 2010/2011, 
também a licenciatura de Artes Visuais e Tecnologias. A Escola Superior de Educação de Viana do 
Castelo, a par do curso de Educação Básica, oferece no ano letivo 2012/2013 os cursos de Educação 
Social e Gerontológica e de Gestão Artística e Cultural.  

29 Excetuam-se aqui os professores do ensino básico formados nas ESE em diferentes variantes. 
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professores e educadores de todos os níveis de ensino (Decreto-Lei n.º 255/98, de 11 de 

agosto (PT, 1998). Estas alterações  

 

surgem justificadas pela necessidade de maior qualificação dos portugueses, seja pelo 

combate ao insucesso e abandono escolares ou pela definição do ensino secundário como 

referencial de formação dos portugueses, que impõe a urgência num corpo docente de 

qualidade, mais qualificado e estável (…) tanto mais que os resultados de aprendizagem 

andam associados à qualificação do corpo docente. (Ferreira & Mota 2009, p. 81) 

 

Esta mudança estrutural na Formação de Professores revela-se extremamente positiva 

para a qualidade do ensino em geral, consubstanciada numa formação de ensino superior e 

idêntica para todos os professores do ensino não superior. Na perspetiva de Ponte (2005), esta 

alteração decorre da compreensão da complexa função do professor na sociedade e nas 

instituições de ensino e, em consequência, da necessidade de este possuir não só uma 

formação científica mais sólida, mas também a capacidade de análise crítica e de 

investigação pedagógica.  

 

 

1.4. A Formação de Professores no contexto do Processo de 

Bolonha  

 

No paradigma do Processo de Bolonha para a Formação de Professores, destaca-se o 

relatório Europa Education and Training 2010 (UE, 2008a), como sendo especialmente 

relevante pela sua pertinência global e pelas suas implicações para a “Formação de 

Professores, teachers and trainers, em particular no desenvolvimento das suas competências 

e qualificações” (Cachapuz, 2009, p.104), bem como a Estratégia Europa 2020 na qual se 

identificam 

 

três vectores fundamentais de crescimento que deverão orientar as ações concretas a 

nível da UE e a nível nacional: crescimento inteligente (promover o conhecimento, a 

inovação, a educação e a sociedade digital), crescimento sustentável (tornar a nosso 

aparelho produtivo mais eficiente em termos de recursos, ao mesmo tempo que se reforça 

a nossa competitividade) e crescimento inclusivo (aumento da taxa de participação no 

mercado de trabalho, aquisição de qualificações e luta contra a pobreza). (PT, 2012a)  

 

Para a prossecução destes objetivos haviam sido definidos ao nível europeu (UE, 2004a) 

alguns princípios orientadores relativos às políticas europeias de Formação de Professores, 

defendendo-se: i) um ensino baseado em competências, envolvendo todos os agentes 

educativos (alunos, professores, curriculum e materiais didáticos) e o desenvolvimento de 

competências transversais sob o paradigma aprender a aprender; ii) uma profissão altamente 

http://dre.pt/pdf1sdip/1998/08/184A00/39073911.pdf
file:///F:/MEIRELES/geral.mec.pt/index.php/educacao-e-ciencia-em-portugal/cooperacao-e-relacoes-internacionais/uniao-europeia/estrategia-europa-2020
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qualificada inserida no contexto da aprendizagem ao longo da vida; iii) a necessidade de os 

professores serem envolvidos no processo de definição de competências de forma a melhorar 

o seu conhecimento.  

No caso concreto de Portugal, a implementação do Processo de Bolonha acontece, tal 

como se expôs, tardiamente, se se considerar a data inicial da criação do projeto a nível 

europeu em 1999. Esta tardia implementação é ainda mais premente no que concerne à 

reestruturação dos cursos de formação de educadores de infância e professores dos ensinos 

básico e secundário que, na prática, resultam na criação de novos cursos, trazendo profundas 

mudanças na formação existente (Sousa Santos & Almeida, 2008; Cachapuz, 2009). 

Partindo da análise da legislação nacional acerca da Formação de Professores, tendo como 

pretensão a concepção de um projeto de formação pensado numa lógica profissionalizante e 

orientada para o saber profissional (Roldão, 2001), e como normativo legal os perfis geral e 

específicos de desempenho profissional do educador de infância e dos professores dos ensinos 

básico e secundário (Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto (PT, 2001a) e Decreto-Lei n.º 

241/2001, de 30 de agosto (PT, 2001b)30, analisar-se-á, numa primeira fase, o enquadramento 

legislativo legal que subjaz à nova Formação de Professores. 

A promulgação da reforma da formação inicial de educadores e professores de educação 

básica e do ensino secundário foi regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de 

fevereiro (PT, 2007c), que determina o Regime Jurídico da Habilitação Profissional para a 

Docência na Educação Pré-escolar e nos Ensinos Básicos e Secundários, a qual surge 

enformada pelo enquadramento legal do Processo de Bolonha em Portugal, nomeadamente o 

Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro (Princípios Reguladores dos Instrumentos para a 

Criação do EEES) (PT, 2005c) e, em particular, o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março 

(Graus Académicos e Diplomas do Ensino Superior) (PT, 2006c). Este contexto legal obrigou a 

uma complexidade acrescida que resultou da necessidade de criação de novos cursos de 

formação inicial de educadores de infância e de professores organizados em dois ciclos de 

estudos, de acordo com o modelo de Bolonha. 

Este último enquadramento legal, no ponto 3 do Artigo 8.º, refere claramente que “no 

ensino politécnico, o ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado deve valorizar 

especialmente a formação que visa o exercício de uma actividade de carácter profissional” 

(PT, 2006c). Assim sendo, o profissional com Licenciatura em Educação Básica poderá iniciar 

                                                 

30 Este enquadramento legal (Decreto-Lei n.º 240 e 241/2001, de 30 de agosto) estabeleceu apenas os 
perfis dos profissionais no âmbito da docência, não sendo lógico inferir deles as saídas profissionais 
para os Licenciados em Educação Básica por se tratar de uma figura emergente dos Decretos-Lei n.º 
43/2007, de 22 de fevereiro e 74/2006, 24 de março que, contudo, nos seus Artigos 8.º e 9.º o 
Decreto-Lei 43/2007 de 22 de fevereiro refere “O perfil geral de desempenho profissional do 
educador de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário é o aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 240/2001, de 30 de Agosto (…) Os perfis específicos de desempenho profissional do educador de 
infância e do professor do 1.º ciclo do ensino básico são os aprovados pelo Decreto-Lei n.º 241/2001, 
de 30 de Agosto”. 
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uma atividade de cariz social no âmbito alargado da educação31, ajudando os docentes em 

tarefas complementares de apoio à escola e à família ou estará apto a ingressar num dos 

domínios do 2.º ciclo (grau de mestre) que o habilitará para a docência, de acordo com o 

domínio da sua opção (do 1 ao 4, referidos no Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro 

(PT, 2007c)  

O «43/2007» (Decreto-Lei nº 43/2007), como é comummente designado nos contextos 

académicos de Formação de Professores, foi antecedido pela revisão do Estatuto da Carreira 

dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário operada pelo 

Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro (PT, 2007a)32 que fdeixava antever a orientação de 

política educativa governamental no sentido do reforço das exigências ao acesso e ao próprio 

exercício profissional docente, num quadro de valorização global da profissão, elevando o 

nível académico da habilitação profissional de acesso à profissão, comum a todos os níveis e 

grupos de recrutamento. 

Deste modo, “pela primeira vez em Portugal se aborda a Formação de Professores (…) de 

uma forma integrada e articulada, através de uma maior abrangência de níveis e ciclos de 

ensino, possibilitando a mobilidade de docentes entre os mesmos” (Ferreira & Mota, 2009, p. 

81). 

Esta nova legislação alterou os pressupostos da Formação de Professores, sobre os quais 

importa refletir, porque para além do alargamento desta formação superior para dois ciclos 

decorrentes do Processo de Bolonha (1.º ciclo — licenciatura e 2.º ciclo — mestrado), se 

verificam outras alterações substanciais introduzidas pelo referido Decreto-Lei, definindo-se: 

 

as condições necessárias à obtenção de habilitação profissional para a docência num 

determinado domínio e determina, ao mesmo tempo, que a posse deste título constitui 

condição indispensável para o desempenho docente, nos ensinos público, particular e 

cooperativo e nas áreas curriculares ou disciplinas abrangidas por esse domínio, 

esclarecendo que com este Decreto-Lei, a habilitação para a docência passa a ser 

exclusivamente habilitação profissional, deixando de existir a habilitação própria e a 

habilitação suficiente. (PT, 2007c)  

 

Na origem deste enquadramento legal está a preocupação crescente que “atribui 

prioridade às políticas que visam superar os défices de qualificação da população portuguesa, 

através do combate ao insucesso e abandono escolares”, obrigando à existência de um “corpo 

docente de qualidade, cada vez mais qualificado e com garantias de estabilidade, estando a 

qualidade do ensino e dos resultados de aprendizagem estreitamente articulados com a 

qualidade dos educadores e professores” (PT, 2007c).  

Nesta perspetiva, o objetivo desta nova Formação de Professores é privilegiar  

                                                 

31 Nomeadamente no âmbito do apoio social ou no âmbito de apoio à gestão e administração das escolas 
e/ou agrupamentos. 

32 Esta Lei resulta da necessidade do Governo português promover uma profunda alteração do Estatuto 
da Carreira Docente. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2007/02/03800/13201328.pdf
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uma maior abrangência de níveis e ciclos de ensino a fim de tornar possíveis a mobilidade 

dos docentes entre os mesmos [o que permite] o acompanhamento dos alunos pelos 

mesmos professores por um período de tempo mais alargado (…) no alargamento dos 

domínios de habilitação conjunta para a educação pré-escolar e para o 1.º ciclo do ensino 

básico ou a habilitação conjunta para o 1.º e o 2.º ciclos do ensino básico. (Ferreira & 

Mota, 2009, p. 91) 

 

Por outras palavras, a lei é explícita no que concerne à exigência de existir habilitação 

profissional para a docência, não permitindo que outros “setores” de atividade possam 

exercer a profissão de professor, como aconteceu durante décadas em Portugal. Esta medida 

representa, sem dúvida, um benefício assinalável na política educativa nacional, na medida 

em que a melhoria do ensino em geral e, consequentemente, do sucesso educativo aumenta 

na proporção direta da especialização da profissão docente, que resultará certamente num 

melhor desempenho profissional.  

Retomando a essência do Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro (PT, 2007c), pode 

dizer-se que a consequência mais visível desta lei foi a da divisão da formação em dois ciclos:  

1. O 1.º ciclo, conducente ao grau de licenciado em Educação Básica, prepara 

genericamente os estudantes para área(s) de lecionação futura(s), mas não lhes 

possibilita o exercício da profissão. Esta formação estrutura-se em 180 créditos 

ECTS, e possui a duração de seis semestres; 

2. O 2.º ciclo profissionalizante, conducente ao grau de mestre, concede a 

habilitação para a docência propriamente dita em quatro perfis profissionais de 

especialização:  

 Mestrado em Educação Pré-Escolar (M1), com a duração de 2 semestres e 

60 créditos ECTS; 

 Mestrado em Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico (M2), com a duração de 

2 semestres e 60 créditos ECTS; 

 Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

(M3), com a duração de três semestres e 90 créditos ECTS; 

 Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º ciclo do Ensino Básico (M4), com a 

duração de 4 semestres e 120 créditos ECTS33. 

 

Criou-se, assim, a figura de um professor generalista, privilegiando-se 

 

neste novo sistema, uma maior abrangência de níveis e ciclos de ensino a fim de tornar 

possível a mobilidade dos docentes entre os mesmos. Esta mobilidade permite o 

                                                 

33 O Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º CEB abrange todas as áreas do 1.º ciclo do ensino básico bem como 
as áreas das Ciências da Natureza, História e Geografia de Portugal, Matemática e Língua Portuguesa 
do 2.º ciclo do ensino básico. 
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acompanhamento dos alunos pelos mesmos professores por um período de tempo mais 

alargado (…). É neste contexto que se promove o alargamento dos domínios de habilitação 

do docente generalista que passam a incluir a habilitação conjunta para a educação pré-

escolar e para o 1.º ciclo do ensino básico ou a habilitação conjunta para os 1.º e 2.º ciclos 

do ensino básico. (PT, 2007c)  

 

A par destas mudanças instalou-se, numa fase inicial, nas escolas e nas IES que formam 

professores, alguma informação difusa acerca da criação de uma prova de ingresso à 

profissão, a qual veio apenas a ser regulamentada em 2008, através do Decreto Regulamentar 

n.º 3/2008, de 21 de janeiro (PT, 2008b), o qual definiu que 

 

a prova de avaliação de conhecimentos e competências que o presente diploma vem 

regulamentar, sendo uma prova nacional que incide sobre competências transversais às 

diversas áreas de docência e sobre conhecimentos de ordem científica e tecnológica 

próprios de cada disciplina/domínio de habilitação, separa a fase de formação realizada 

nas instituições de ensino superior competentes, da fase de selecção e recrutamento 

realizada pelo empregador interessado. Introduz-se, assim, um novo dispositivo em 

reforço do quadro existente tendo em vista assegurar que o exercício efectivo de funções 

docentes fica reservado a quem possui todos os requisitos necessários a um desempenho 

profissional especializado e de grande qualidade. 

 

No fim do processo formativo, este novo professor com habilitação profissional para a 

docência terá de realizar a uma prova nacional de avaliação de conhecimentos e 

competências (PT, 2007a), a qual passa a ser também um requisito habilitacional, e sem a 

qual lhe é negado o acesso ao exercício da profissão. Em relação a esta nova realidade, 

sentida como benéfica por exigir maior rigor científico na profissão docente, pode inferir-se 

também uma enorme alteração na carreira: o controlo desta formação que “pertencia” até 

ao momento apenas à IES passa agora a ser também controlado a nível externo. Aparece 

assim um duplo controlo, não só o da instituição de formação mas também o de outra 

instância através de uma prova nacional, à semelhança do que acontece já em outros países 

da UE o que, podendo representar a garantia de uma maior qualidade, não deixa também de 

ser sentido com apreensão, não só por partes dos estudantes, novos futuros professores, que 

já este ano (2012/2013) terão de submeter-se à prova para poder aceder ao exercício da 

profissão, mas também pelas próprias IES formadoras que indiretamente acabarão também 

por ser avaliadas. A par disso, e provavelmente sentido de modo mais injusto, também os 

docentes já em exercício profissional, que ainda não tenham completado quatro anos de 

serviço efetivo, terão igualmente de se submeter à realização desta prova.  
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Esta nova realidade levantou inúmeras vozes, não tanto quanto à sua realização mas antes 

relativamente ao modo como foi aplicada34. 

Face a todas estas mudanças, as IES que nos seus curricula possuem cursos de Formação de 

Professores foram obrigadas à recriação de todos estes cursos. Efetivamente, se Bolonha 

obrigou apenas à restruturação/adequação das restantes formações superiores35, respondendo 

às orientações imanadas pela UE, o mesmo não aconteceu em relação aos cursos de Formação 

de Professores, os quais foram completamente criados de raiz, obedecendo assim ao novo 

enquadramento legal. Esta realidade trouxe, naturalmente, bastante apreensão por se tratar 

de um processo extremamente complexo que, mesmo legislado, demorará tempo para ser 

“afinado” nas práticas efetivas das IES onde, em relação a esta formação, tudo representa 

uma novidade. 

Esse facto explica também que, embora o processo de adequação da maioria dos cursos 

em grande parte das IES, se tenha iniciado no ano letivo 2006/2007, no que concerne à 

Formação de Professores este processo foi mais lento, não só pela indefinição legislativa, que 

só seria colmatada em 2007, mas também pela necessidade de se criarem novos cursos, 

assentes em novos pressupostos, para os quais poucos estavam realmente preparados. 

Estes aspetos envolvem, naturalmente, mudanças profundas e estruturantes na tradicional 

cultura académica dos docentes das IES. Sendo certo que várias instituições já se encontram 

imbuídas neste novo paradigma, muito está ainda por fazer. Cachapuz (2009) refere que sem 

tais mudanças, que não serão de curto prazo, uma importante dimensão do Processo de 

Bolonha ficará adiada.  

É, decerto, demasiado cedo para se avaliar na totalidade o impacto destas medidas, porque 

os primeiros professores apenas concluíram agora o seu período de formação e, exceção feita 

aos docentes que já possuem um percurso profissional, os “novos” professores ainda nem 

sequer iniciaram a sua incursão no mundo profissional36, não estando esta realidade 

relacionada, pelo menos para já, com esta nova formação, mas antes com a escassez de 

saídas profissionais, fruto de uma conjuntura económica adversa onde se assevera difícil a 

                                                 

34 De referir por exemplo a posição de algumas estruturas sindicais, entre as quais a FENPROF segundo a 
qual “a criação de uma prova de ingresso com as características da que o ME impôs constituirá, 
efetivamente, um novo requisito habilitacional, o que poderá constituir uma violação da Lei de Bases 
do Sistema Educativo. Isto porque, salvo as situações de exceção consideradas (ter 5 anos de serviço 
e, nos últimos 4, ter trabalhado em 2, no momento de realização da primeira prova) todos os 
docentes terão de se submeter a este "exame" para poderem lecionar em escolas públicas ou 
privadas, desde que, neste caso, existam acordos com o Estado e/ou pretendam ter o designado 
"paralelismo pedagógico" in http://www.spra.pt/?aba=27&cat=24&doc=613&mid=115, 20 de março de 
2012. 

35 Excetuam-se aqui os cursos ligados à formação dos profissionais de saúde, que foram sujeitos a 
legislação específica. 

36 Atendo a que as primeiras formações destes novos professores apenas se efetivam em 2012, também 
este será o momento de, pela primeira vez, se realizar a prova nacional de acesso à profissão 
(Decreto Regulamentar n.º 3/2008, de 21 de janeiro (PT, 2008b),o que está a criar muitas expetativas 
não só no seio dos estudantes, que não sabem com o que contar, como junto das IES que oferecem 
cursos de Formação de Professores e que estão expectantes perante um processo que é, também para 
elas, completamente novo.  

http://www.spra.pt/?aba=27&cat=24&doc=613&mid=115
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articulação entre formação e mercado de trabalho, e em que os candidatos à docência 

excedem em muito a procura do mercado. Na perspetiva de Ferreira e Mota (2009, p. 86) 

“este é um problema que volta a estar em discussão e que obriga a equacionar as questões a 

montante e a jusante, ou seja, por um lado, o sobredimensionamento da rede escolar de 

ensino normal, por outro, a questão da procura social da educação”.  

 

1.5. Síntese reflexiva 

 

Pelo exposto, facilmente se conclui que o ensino superior europeu vive uma fase de 

transformação, que conta já com mais de uma década e cujo início remonta antes mesmo da 

Declaração da Sorbonne, à publicação, em 1995, do Livro Branco sobre a Educação e 

Formação (UE, 1995), onde, pela primeira vez, a Comissão Europeia tentou propor uma 

convergência das políticas educativas para fazer face à globalização crescente. Depois desse 

momento, que acabou por se concretizar e revelar-se crucial no início do século XXI por força 

de dinâmicas transnacionais justificadas pela necessidade e competitividade do espaço 

económico e político europeu, assiste-se a uma reforma impar no ensino superior. 

Muito aconteceu desde então na Europa da globalização e do conhecimento, e embora 

nem todas as metas tenham sido atingidas no modo e no tempo previsto, é indiscutível que as 

mudanças ocorridas no ensino superior europeu apenas foram possíveis porque houve uma 

política concertada comum. Volvida mais de uma década sobre o projeto inicial, é possível, 

neste momento, iniciar reflexões concretas e fazer uma avaliação acerca do que foi, é e 

poderá ainda ser o Processo de Bolonha. 

No que concerne especificamente à Formação de Professores em Portugal,e embora a 

legislação se aplique a todas as IES (universitário e politécnico, público e privado) (PT, 

2007c), e os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, corpus central desta 

investigação, sejam obrigatórios para todas as IES (PT, 2008c), foi opção do investigador, 

sobretudo por condicionalismos temporais inerentes a uma investigação desta índole, analisar 

apenas os cursos de Formação de Professores das ESE, podendo dizer-se que, para estas IES, o 

Processo de Bolonha redesenhou um novo modelo de formação para os primeiros seis anos do 

Ensino Básico. De facto, como ficou explícito, a partir deste momento, a Formação de 

Professores das ESE, organiza-se em torno de um sistema que vai do ensino pré-escolar ao 2.º 

ciclo do ensino básico, com os professores a concluírem, nestas IES, a sua formação inicial 

com o grau de mestre. Contudo, se é verdade que, por um lado, este novo sistema permite 

uma maior mobilidade dos professores entre os ciclos e durante um período mais longo, 

prevalecem algumas dúvidas quanto às “garantias de estabilidade” expressas na lei, 

sobretudo face à conjuntura económica adversa que se vive atualmente (Ceia, 2007). 
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Por outro lado as formações de 1.º ciclo nascidas do Processo de Bolonha37, assentes no 

paradigma do aprender-fazendo e em modelos de ensino mais centrado no estudante, 

baseados no desenvolvimento de competências, sendo mais curtas do que as anteriores para a 

obtenção do mesmo grau académico (licenciatura), não deixam de criar algumas expetativas 

acerca da preparação real científica/profissional dos estudantes para o mercado de trabalho. 

Especificamente no que concerne à Formação de Professores pode dizer-se que apesar de 

se ter aumentado o nível académico para a habilitação profissional, o que é extremamente 

positivo uma vez que deixa de “existir a habilitação própria e a habilitação suficiente que, 

nas últimas décadas, constituíram o leque de possibilidades de habilitação para a docência” 

(PT, 2007c), e sendo o exercício da profissão determinado pela conclusão de um 2.º ciclo de 

estudos em um dos domínios definidos pelo enquadramento legal, a par da obrigatoriedade de 

realização de um exame nacional de acesso à profissão, não é ainda vinculativo de que tenha 

aumentado na mesma proporção a excelência do exercício da profissão, pois o processo é 

ainda demasiado recente para que dele se retirarem ilações definitivas. 

  

                                                 

37 Deliberadamente optou-se por não se referirem as designações das formações pré-Bolonha e pós-
Bolonha usualmente empregues, por se considerar existir alguma carga pejorativa no seu uso, não só 
nos contextos académicos mas também nos contextos profissionais. 
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CAPÍTULO 2  

Metodologia de investigação 

 

Neste capítulo desenhar-se-á o procedimento metodológico concretizado neste estudo com 

a finalidade de alcançar os objetivos propostos para o mesmo. Deste modo, num primeiro 

momento, será realizada uma breve descrição da metodologia qualitativa, apresentando 

sucintamente as suas potencialidades e limitações para, posteriormente, se descrever o 

método de recolha de dados usado no âmbito desta investigação. 

 

2.1.  Paradigma qualitativo 

A investigação, enquanto processo rigoroso e sistemático de descrição e interpretação da 

realidade, exige do investigador um conhecimento absoluto das técnicas de análise que lhe 

permitem examinar uma determinada realidade. Assume-se, contudo, que não existem 

métodos bons nem métodos maus; existem apenas métodos mais adequados do que outros à 

investigação de um problema em função dos objetivos definidos para a abordagem 

explicitação e/ou resolução do mesmo. 

 Nessa óptica, a opção metodológica adotada neste estudo insere-se no paradigma 

qualitativo. Não obstante as suas limitações ao nível da objetividade, a investigação 

qualitativa é o paradigma dominante da investigação em educação. Denzin e Lincoln (2006) 

defendem que a pesquisa qualitativa é, em si mesma, um campo de investigação que envolve 

o estudo e o uso de uma variedade de materiais empíricos e que, como um conjunto de 

atividades interpretativas, não privilegia nenhuma única prática metodológica em relação a 

outra, definindo-a genericamente como “uma atividade situada que localiza o observador no 

mundo” (Denzin & Lincoln, 2006, p. 17). Tratando-se, portanto, de colocar o foco da 

investigação na compreensão mais profunda dos problemas. Nesta metodologia não existe, em 

geral, grande preocupação com a dimensão das amostras ou com a generalização dos 

resultados. O investigador surge como o instrumento de recolha de dados por excelência. 

Assim, e por oposição ao paradigma positivista que caracteriza os estudos quantitativos, 

surgem os estudos qualitativos para a análise e estudo do comportamento e atividade humana 

(Coutinho, 2005). A investigação qualitativa utiliza várias técnicas de análise, tais como 

entrevistas detalhadas, as observações minuciosas ou apenas, em associação ou de modo 

autónomo, a análise de produtos escritos, entre os quais se destacam os relatórios e as leis. 

Na perspetiva de Bogdan e Biklen (2010, pp. 47-50), na investigação qualitativa “a fonte 

direta dos dados é o ambiente natural”; trata-se de uma investigação “descritiva”, em que o 

maior interesse está no “processo” em detrimento dos “resultados”, sendo a análise dos 

dados feita de “forma intuitiva” e em que o significado adquire uma “importância vital”. 
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Nesta perspetiva, pode aferir-se que a investigação qualitativa “proporciona aos 

investigadores em educação um conhecimento intrínseco aos próprios acontecimentos, 

possibilitando-lhes uma melhor compreensão do real (Pacheco, 1995, citado em Campos, 

2009, p. 63). 

Este paradigma pretende substituir as noções cientificas de explicação, previsão e controlo 

predominantes no paradigma positivista, pelas de compreensão, significado e ação (Coutinho, 

2007). A investigação qualitativa recusa, deste modo, 

 

olhar para a educação exclusivamente à luz do modelo das Ciências Exatas, com a 

preocupação da quantificação e da generalização, contrapondo novos pontos de vista 

através do levantamento de questões e procura das respectivas respostas e sugerindo a 

compreensão de modo a valorizar o conhecimento subjectivo. (Pacheco, 1995, citado em 

Campos, 2009, p. 63)  

 

A vertente qualitativa privilegia o valor do texto enquanto objeto de pesquisa, embora 

reconheça o valor simbólico das informações nele contidas, cujo sentido e significado podem 

variar consoante a perspetiva de quem o analisa (Bogdan & Biklen, 2010). Assim, os objetos 

da análise não são nem os textos, nem tão pouco os discursos, mas sim, como refere Hiernaux 

(1997), o conteúdo que o mesmo apresenta, representando o texto apenas um material de 

observação que serve para ser analisado e possibilita a emergência de conteúdos que podem 

ser descritos. 

É nesta linha de pensamento que nesta investigação se adotou um procedimento 

qualitativo. Com efeito, realizou-se uma investigação descritiva na qual se privilegiou 

sobretudo o processo. Os dados recolhidos partem do texto e assumem a forma de palavras, 

recorrendo frequentemente a transcrições fidedignas apresentadas na sua forma original, 

sejam os textos oficiais como as leis, sobejamente referidas, sejam os Relatórios de 

Concretização do Processo de Bolonha nas IES politécnico que possuem Formação de 

Professores, documentos centrais sobre os quais recaiu a análise. Nesta perspetiva, e 

referindo-se a este tipo de documentos, Saint-Georges (1997, p. 21) refere que “do ponto de 

vista estritamente delimitado, é oficial uma fonte que depende de uma autoridade pública”, 

o que reflete a realidade dos textos observados. As leis são, efetivamente, os documentos 

oficiais por excelência; são-no também, todavia, os relatórios emitidos por entidades públicas 

como o são a IES. A opção por uma abordagem qualitativa deve-se então ao facto de se 

considerarem os documentos (leis, despachos, memorandos e relatórios) objetos centrais 

desta investigação, indo de encontro ao defendido por Bogdan e Biklen (2010, p. 180) ao 

referirem que “nesses documentos os investigadores podem ter acesso à perspectiva oficial” 

sobre o assunto. Em relação a essa “perspetiva oficial”, e referindo-se explicitamente às leis 

como fonte de investigação, Ozga (2000, p. 188) argumenta que 
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a leitura de textos políticos é (…) uma técnica de investigação ainda pouco desenvolvida, 

e uma técnica que deveria ser mais usada. Os textos ajudam a contribuir para uma 

narrativa formal das políticas e podem contribuir com informação útil sobre as fontes 

políticas, o seu campo de acção assumido e a detecção de um qualquer padrão político. 

 

Em termos conceptuais, adotou-se a perspetiva de Campos (2009) e Coutinho (2007) uma 

vez que o objeto de estudo desta investigação é a análise de ideias e a descoberta de 

sentidos e “significados” (Campos, 2009, pp. 6-7; Coutinho, 2007, p. 82) respeitando, “tanto 

quanto possível, a forma em que estes foram registados ou transcritos” (Bogdan & Biklen, 

2010, p. 48).  

 

 

2.2. A análise documental e a análise de conteúdo 

 

A recolha de dados deste trabalho de investigação foi realizada através da análise de 

documentos textuais (Quivy & Campenhoudt, 2003), principalmente dos Relatórios de 

Concretização do Processo de Bolonha, emitidos pelas IES politécnico portuguesas que 

oferecem cursos de Formação de Professores, pela legislação nacional que lhe conferiu 

suporte legal e ainda, de modo mais indireto, pelas diretrizes europeias que estiveram na 

base da europeização dos currículos do ensino superior. O corpus desta investigação 

determinou, assim, o método de análise utilizado porque “o tipo de pesquisa que será 

empreendido dependerá de fatores como a natureza do objeto, o problema de pesquisa e a 

corrente de pensamento que guia o pesquisador” (Sá-Silva et al., 2009, p. 2) e porque o que 

“determina como trabalhar o problema é o problema que se quer trabalhar” (Goldenberg, 

2002, citado por Sá-Silva et al., 2009, p. 2).  

No âmbito desta investigação foi usado de modo predominante a pesquisa documental com 

recurso à análise de conteúdo. O método da análise documental é uma técnica utilizada na 

investigação qualitativa, que se serve da técnica da análise de conteúdo para a obtenção de 

resultados, sendo uma metodologia que é “pouco explorada não só na área da educação como 

em outras áreas das Ciências Sociais” (Lüdke & André, 2002, p. 38). 

Assim, neste estudo, a recolha de dados será feita exclusivamente através da análise de 

“documentos oficiais” (Bogdan & Biklen, 2010); de “textos políticos” (Ozga, 2000) e de 

documentos de “forma textual” (Quivy & Campenhoudt, 2003), produzidos pelas instâncias 

europeias, pelos governos nacionais e pelas IES politécnico que possuem cursos de Formação 

de Professores. 

Deste modo, a atenção foi centrada na autenticidade dos documentos e na exatidão das 

informações neles contidas (Quivy & Campenhoudt, 2003). Sendo os documentos oficiais38 

                                                 

38 Neste contexto, entende-se por documentos oficiais os Relatórios de Concretização do Processo de 
Bolonha das IES que constituem o corpus do presente estudo. 
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(Bodgan & Biken, 1994) e os textos políticos39 (Ozga, 2000) as principais fontes de análise, os 

mesmos apresentaram-se como “um método de recolha e verificação de dados” (Saint 

George, 1997, p. 30), pelo que não houve recolha direta de informação dos sujeitos (Lee, 

2002) mas apenas indireta através dos documentos produzidos. Por outro lado, a seleção dos 

documentos foi feita em função dos objetivos definidos para esta investigação, tendo-se por 

isso procurado, na recolha dos dados, reunir apenas os materiais julgados relevantes e úteis 

para o estudo, com a finalidade de responderem aos objetivos previamente definidos e 

obedecerem “aos princípios da representatividade, da pertinência e da homogeneidade” 

(Bardin, 2007, pp. 90-92). 

Segundo Calado e Ferreira (2005), nas investigações educacionais, a análise de 

documentos pode ser usada segundo duas perspetivas, podendo servir para complementar a 

informação obtida por outros métodos ou ser o método de pesquisa central, ou mesmo 

exclusivo, de um projeto, sendo, neste caso, os documentos “alvo de estudo por si próprios” 

(Bell, 1993, citado em Calado & Ferreira, 2005, p. 2). É sob esta última perspetiva que se 

desenvolve a presente investigação, uma vez que os documentos constituíram os únicos polos 

de análise. 

Na pesquisa documental as informações extraídas dos documentos podem ser 

extraordinariamente ricas, constituindo “o documento escrito (…) uma fonte extremamente 

preciosa para todo o investigador das ciências sociais” (Cellard, 2008, p. 195). Deste modo, a 

pesquisa documental pode ser entendida como um “procedimento que se utiliza de métodos e 

técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos” (Sá-Silva et al., 2009, p. 

5), caraterizando-se pela procura de “informações em documentos que não receberam 

nenhum tratamento científico, como o relatório” (Oliveira, 2007, p. 69). 

O objetivo da análise documental é, assim, identificar, em documentos primários, as 

informações que servem de referência para dar resposta a uma questão de pesquisa, devendo 

ser utilizada quando a linguagem dos documentos se constitui o elemento fundamental da 

investigação, extraindo deles “toda a análise, organizando-os e interpretando-os segundo os 

objetivos da investigação proposta” (Pimentel, 2001, p. 180). 

 Assim, no contexto desta investigação, procedeu-se à análise documental que se recorre, 

para a sua exploração, da análise de conteúdo para a interpretação dos documentos que 

constituem o seu corpus. Trata-se de uma metodologia “de procedimentos explícitos de 

análise textual para fins de pesquisa social [sendo] a análise de conteúdo uma técnica para 

produzir inferências de um texto focal para o seu contexto social de maneira objetivada” 

(Bauer, 2004, p. 191). 

A análise de conteúdo é, portanto, uma de entre várias formas possíveis de interpretar o 

texto. Na perspetiva de Bardin (2007, p. 37) a análise de conteúdo “é um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e 

                                                 

39 Os textos políticos referem-se aos documentos produzidos pelas Instâncias Europeias e às Leis Oficiais 
emanadas ao Estado Português.  
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objectivos de descrição o conteúdo das mensagens”. Assim, a análise de documentos permite 

inferir significados de modo lógico e explícito em conteúdos devidamente inventariados e 

sistematizados. Na óptica de Saint-George (1997) a análise de conteúdo, enquanto técnica de 

investigação, permite enunciar a partir da mensagem alguns aspetos pertinentes sobre a 

problemática da investigação, permitindo de algum modo desmontar um discurso existente e 

produzir um novo discurso sobre uma problemática. 

Partindo do pressuposto de que qualquer técnica de investigação possui limitações 

consideram-se, todavia, as inúmeras vantagens da análise de conteúdo, a qual obriga o 

investigador a manter-se distanciado do objeto de estudo e das possíveis interpretações 

espontâneas, levando-o a deter-se na mensagem implícita da organização interna do discurso 

(Quivy & Campenhoudt, 2003). Por outro lado, uma vez que se serve do objeto de 

comunicação geralmente reproduzido em suporte material — quase sempre escrito — permite 

que haja, por parte do investigador, um controlo posterior do trabalho de investigação. Na 

perspetiva de Vala (2007, p. 107), o principal benefício da análise de conteúdo reside no 

facto de a mesma “poder exercer-se sobre material que não foi produzido com o fim de servir 

a investigação empírica”. No contexto concreto desta investigação, este pressuposto existe na 

medida em que o corpus textual que serviu de estudo ao objeto investigado, partiu de 

Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, os quais foram tornados obrigatórios por 

um enquadramento legal específico e não foram redigidos com a finalidade de serem 

analisados. 

Para a análise e interpretação destes documentos recorreu-se, então, à análise de 

conteúdo sendo os documentos sujeitos a uma análise categorial que, de acordo com Bardin 

(2007), é um tipo de análise que envolve a classificação dos elementos de significação, 

constitutivos de um texto, de acordo com determinadas alegorias suscetíveis de introduzir 

ordem na aparente desordem dos dados brutos. As categorias são definidas em função do que 

se procura ou espera encontrar, proporcionando uma representação simplificada e 

condensada dos dados brutos. Este processo envolve a comparação das diferentes unidades de 

informação com o objetivo de se detetarem regularidades recorrentes entre os dados 

disponíveis (Bardin, 2007; Campos, 2009; Bogdan & Biklen, 2010). 

O processo e análise de conteúdo dos documentos inicia-se quando se define a unidade de 

análise. Na perspetiva de Lüdke e André (2002) existem dois tipos de unidade de análise: a 

Unidade de Registo e a Unidade de Contexto. Nesse sentido, um investigador pode selecionar 

segmentos específicos do texto para analisar, por exemplo, em termos de frequência, ou 

pode apenas atender ao contexto e à compreensão da informação.  

Assim, dependendo dos objetivos da investigação, pode ser mais importante explorar o 

contexto em que ocorre uma determinada unidade de conteúdo do que a frequência com que 

ocorre (Sá-Silva et al, 2009), como é o caso nesta investigação. Após a definição da unidade 

de análise, o investigador deve proceder a anotações e/ou sínteses do corpus textual como 

primeiro momento de classificação e, a posteriori, proceder à organização de dados, num 
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processo de numerosas leituras que culmina na construção de categorias ou tipologias (Lüdke 

& André, 2002). A construção de categorias é um processo sinuoso e difícil, estas surgem, 

num primeiro momento, dos aspetos teóricos que sustentam a investigação e podem 

transformar-se, ao longo da mesma, “num processo dinâmico de confronto entre empiria e 

teoria” (Sá-Silva et al, 2009, p. 12). Deve acrescentar-se que embora tratando-se de um 

processo complexo, não existem, todavia, normas fixas e objetivas, nem tão pouco 

procedimentos padronizados para a criação de categorias (Lüdke & André, 2002). A sua 

definição resulta da verificação de vários temas afins que podem ser agrupados numa 

categoria, embora seja sempre necessário proceder a uma análise de conjunto e 

redimensionar as categorias à medida das necessidades do investigador. Realizado o primeiro 

conjunto de categorias iniciais, a fase seguinte 

 

envolve um enriquecimento do sistema mediante um processo divergente, incluindo as 

seguintes estratégias: aprofundamento, ligação, ampliação. Baseado naquilo que já 

obteve, o pesquisador volta a examinar o material para aumentar o seu conhecimento, 

descobrir novos ângulos ou aprofundar a sua visão. (Sá-Silva et al, 2009, p. 13) 

 

Nesta linha de pensamento, o investigador procurará ampliar o campo das informações 

contidas no texto até perceber, na etapa final de análise, que não dispõe de mais documentos 

para analisar e que a exploração de novas fontes traz informações redundantes, aferindo que 

“quando há um sentido de integração na informação já obtida, é um bom sinal para concluir o 

estudo” (Lüdke & André, 2002, p. 44). 

 

 

2.3. Técnica de recolha do corpus  

 

Pelo exposto, no contexto desta investigação, optou-se por seguir o desenho metodológico 

da análise documental que, com recurso à necessária análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2007), para o desenho de pesquisa que compreende três momentos: i) a pré-análise; ii) a 

exploração do material; e iii) o tratamento de resultados, os quais sumariamente se 

explicitam. 

A pré-análise, e após a recolha dos documentos que integraram o corpus central desta 

investigação: os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha nos institutos 

politécnicos públicos portugueses que oferecem cursos de Formação de Professores, fez-se 

em paralelo com a análise da documentação supranacional, produzida pelas instâncias 

europeias relativas às diretrizes da UE para a implementação do Processo de Bolonha, e a 

documentação nacional, sobretudo aquela que diz diretamente respeito à implementação do 

Processo de Bolonha nas IES em Portugal e a que se refere à Formação de Professores, 

havendo sempre o objetivo de dissecar a informação sobre as consequências da 
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implementação do Processo Bolonha nas IES em geral, e nos institutos superiores politécnicos 

que possuem Formação de Professores em particular. 

Assim, partindo do estipulado no Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho (PT, 2008c), 

mais especificamente no que concerne ao Artigo 66.º-A40, que define a obrigatoriedade das 

IES produzirem e divulgarem estes relatórios, iniciou-se a pesquisa dos referidos documentos, 

tendo sido constatado que muitos não se encontravam disponíveis para livre acesso nas 

páginas Web das IES. A primeira dificuldade surgiu assim desta constatação, o que dificultou a 

pesquisa inicial, obrigando a que os relatórios tivessem de ser pedidos institucionalmente via 

correio eletrónico para as direções/presidência da IES em causa. Realizada esta primeira 

abordagem institucional, deve referir-se que uma instituição recusou formalmente o pedido 

por escrito e que outras três não sabiam onde se encontrava essa documentação, nem de 

quem era a competência da elaboração da mesma. Apesar de tudo, estas últimas acabaram 

por disponibilizar alguns documentos. Outras ainda forneceram apenas pequenas sínteses da 

implementação do Processo de Bolonha na instituição. Face a esta realidade, foi assumido 

que sempre que se acedeu a algum tipo de documento relativo à Concretização do Processo 

de Bolonha nas IES em análise, independentemente do seu formato e extensão, a informação 

foi contabilizada como válida para o estudo. 

Assim, das 13 IES politécnico que possuem cursos de Formação de Professores, foi possível 

aceder a 12 intituições num total de 29 Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, 

embora o processo de recolha tenha sido difícil e os documentos encontrados apresentassem 

algumas disparidades quer na forma, quer no conteúdo (Saint-George, 1997) e mesmo na 

organização do discurso (Quivy & Campenhoudt, 2003), o que sustenta a ideia apresentada de 

que “quem trabalha com documentos deve superar alguns obstáculos (…) é impossível 

transformar um documento, é preciso aceitá-lo tal como ele se apresenta, às vezes, tão 

incompleto, parcial ou impreciso” (Sá-Silva et al, 2009, p. 8). 

Deste modo, no primeiro momento que se definiu como sendo de pré-análise, procedeu-se 

à recolha dos documentos, os quais foram produzidos, independentemente da pesquisa (Vala, 

2007).  

Os restantes documentos foram acedidos, maioritariamente, através das páginas Web, 

visto serem constituídos por legislação nacional e documentação europeia, tal como se 

apresenta no quadro n.º 3.  

 

 

 

 

                                                 

40 De acordo com o Decreto-Lei supracitado, a IES têm de elaborar um relatório acerca da concretização 
dos objetivos do Processo de Bolonha, devendo o mesmo estar publicado na página web da 
Instituição. Mais do que uma obrigação legal, trata-se de um importante instrumento para tomar 
consciência do que foi feito e do que há ainda a fazer face à “nova” realidade do ensino superior. 
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Tipo de documento Designação 

Relatórios de Concretização do  
Processo de Bolonha de12 IES 

(29 Documentos) 

 Instituto Politécnico de Bragança (IPBr) 
 Instituto Politécnico de Beja (IPB) 
 Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPVC) 
 Instituto Politécnico da Guarda (IPG) 
 Instituto Politécnico de Leiria (IPL) 
 Instituto Politécnico de Lisboa (IPLx) 
 Instituto Politécnico de Portalegre (IPPt)  
 Instituto Politécnico do Porto (IPP) 
 Instituto Politécnico de Santarém (IPS) 
 Instituto Politécnico de Setúbal (IPSt) 
 Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) 
 Instituto Politécnico de Viseu (IPV) 

Legislação Nacional 

 Decreto-Lei n.º 42/2005 de 22 de fevereiro  
 Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de março 
 Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro 
 Decreto-Lei n.º 107/2008 de 25 de junho 
 Outra legislação acessória 

Documentação Europeia 

 Documentos europeus emanados da UE acerca 
da implementação do Processo de Bolonha 

 Comunicados das reuniões de acompanhamento 
 Créditos ECTS 
 Suplemento ao Diploma 
 Descritores de Dublin  
 Outros documentos complementares 

Quadro n.º 3 — Principais documentos utilizados no contexto da investigação  

Fonte: Elaborado pelo investigador 

 

Retomando a teoria de Bardin (2007), os documentos selecionados, tiveram assim em 

conta as regras da homogeneidade, uma vez que obedecem a critérios de escolha objetivos, 

as regras da pertinência por se adequarem aos objetivos que originaram a análise, bem como 

as regras da representatividade, por serem suficientemente representativos da realidade 

factual que se pretendeu estudar. 

Nos documentos escolhidos para a investigação, procurou-se assegurar ainda o princípio da 

credibilidade (Quivy & Campenhoudt, 2003) porque o objeto de análise foi constituído por 

fontes primárias, os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha nas IES, a legislação 

nacional e algumas diretrizes europeias, tendo-se procurado seguir com rigor e exatidão as 

informações veiculadas pelos mesmos.  

Nesta sequência, na documentação institucional, na legislação nacional e nos documentos 

de trabalho europeus, houve a preocupação de ter em conta as linhas gerais das diretrizes 

emanadas de uns, como foi o caso dos documentos supranacionais, e de outros, como as leis 

nacionais, com vista a sistematizar as informações veiculadas, as quais foram sendo 

comentadas e enformadas a partir da contextualização mais teórica deste trabalho.  

No segundo momento, que se definiu como sendo de exploração de material, procedeu-se 

à leitura do objeto de análise central da investigação — os Relatórios de Concretização do 

Processo de Bolonha — tendo sempre em conta a legislação nacional e a documentação 

europeia que está na base do Processo de Bolonha, agrupando-se a informação recolhida em 

categorias. É a designada “fase da codificação” (Bardin, 2007, p. 97), momento em que os 

dados brutos são transformados em dados organizados “de forma lógica, coerente e sucinta” 

(Pacheco, 1995, citado em Campos, 2009, p. 72). Para Bardin (2007, p. 98), a unidade de 
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registo é “uma unidade de significação a codificar e corresponde ao seguimento de conteúdo 

a considerar como unidade de base, visando a categorização”. Verifica-se, desta forma, pela 

prática, que a codificação e a categorização fazem, de facto, parte da análise de conteúdo. 

Nesta fase, partiu-se da análise do requisito legal expresso pelo Decreto-Lei n.º 107/2008 

de 25 de junho — Artigo 66.º-A (PT, 2008c) que, definindo a obrigatoriedade das IES 

elaborarem, anualmente, um Relatório de Concretização do Processo de Bolonha, é explícito 

acerca da informação que genericamente devia ser considerada na elaboração dos mesmos. 

Partindo do exposto no enquadramento legal foram então definidas as primeiras seis 

categorias e cinco subcategorias que, agrupadas numa primeira matriz (Matriz Geral 1), 

constituíram a primeira fase de análise.  

Tratou-se de uma fase de categorização que, na perspetiva de Bardin (2007, p. 111), é 

uma “operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação 

e, seguidamente, por reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios 

previamente definidos”. Neste sentido, a categoria não é mais do que uma rubrica que reúne 

um grupo de elementos com características comuns, o que possibilita a esquematização de 

informações com vista à sua correlação para assim se proceder à sua ordenação lógica. Desta 

forma, as unidades de amostragem podem ser físicas, sintáticas, proposicionais ou semânticas 

e “a representação, o tamanho das amostras e a divisão em unidades dependem, em última 

instância, do problema da pesquisa, que também determina o referencial de codificação” 

(Bauer, 2004, p. 198). 

Na perspetiva de Flores (1994) a codificação é o processo físico através do qual se realiza a 

categorização, sendo os códigos representativos das categorias representados em números ou 

abreviaturas de palavras dos respetivos nomes das categorias. Ainda na perspetiva do mesmo 

autor, as categorias podem ser definidas a priori de acordo com as questões da investigação 

ou a posteriori de acordo com os dados obtidos, enquadrando-se este último procedimento 

em uma análise de natureza interpretativa.  

No caso desta investigação, privilegiou-se a categorização das unidades 

temáticas/semânticas, uma vez que o interesse do investigador se situou ao nível da 

interpretação geral do conteúdo, tendo em conta as diferentes temáticas abordadas, mais do 

que o nível da análise sintática e, consequentemente, da existência e/ou repetição de uma 

determinada palavra. A definição das categorias foi realizado através das abreviaturas de 

palavras e a sua definição foi realizada a posteriori, uma vez que, partindo do 

enquadramento legal, resultou da análise interpretativa do investigador. 

Assim, a primeira definição de categorias constantes na Matriz Geral 1, designada de 

Categorias definidas pela Lei (CdL), resultou em seis categorias e cinco subcategorias, e 

baseou-se no enquadramento legal que determinou a obrigatoriedade de produção dos 

relatórios. Contudo, à medida que se exploraram os documentos, encontraram-se outras 

informações suscetíveis, também elas, de serem categorizadas, pelo que se criou uma 

segunda matriz de análise (Matriz Geral 2), na qual foram definidas duas grandes categorias 
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(C1 e C2) e dentro das quais foram criadas catorze subcategorias (nove para a primeira 

categoria e cinco para a segunda). 

Na determinação das categorias foram tidas em consideração alguns pressupostos 

(Campos, 2009) de que se destacam: a regra da “pertinência”, adaptada ao objeto de estudo 

e ao respetivo conteúdo; a regra da “exclusividade”, no sentido em que cada elemento só é 

considerado numa única categoria; a regra da “objetividade e da fidelidade”, tendo por base 

codificadores diferentes para se chegar a resultados iguais; a regra da “homogeneidade”, em 

que cada conjunto de categorias foi construído com um critério único; a regra da 

“produtividade”, que permite fazer inferências e deduções lógicas; e a regra da 

“exaustividade”, que possibilita a análise todas as unidades de registo pertinentes para o 

objeto de investigação (Bardin, 2007, pp. 90-92; Esteves, 2006, pp. 112-113; Campos, 2009, 

p. 73).  

Finalmente, no sentido de tornar a pesquisa mais específica e de restringir a análise para a 

tornar mais consonante com o objeto de pesquisa — a Formação de Professores, foram 

analisados os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha exclusivamente produzidos 

pelas Unidades Orgânicas (ESE) que lecionam cursos de Formação de Professores, tendo-se 

iniciado uma terceira fase de análise crítica destes documentos (Calado & Ferreira, 2005, p. 

6), na qual se preteriu a criação de uma terceira matriz de análise, por se considerar que a 

mesma poderia revelar-se demasiado redutora na análise deste corpus nuclear. Assim, 

realizou-se uma análise com vista a “destabilizar a integridade imediata da superfície textual, 

evidenciando os seus aspectos que não são directamente intuitivos mas estão presentes” 

(Delgado & Gutiérrez, 1995 citado em Calado & Ferreira, 2005, p. 8). 

Atendendo à diversidade de documentos encontrados — relatórios-sínteses Institucionais, 

relatórios Institucionais e relatórios das Unidades Orgânicas, ou apenas relatórios das 

Unidades Orgânicas — o corpus de análise, inicialmente constituído por 29 relatórios de 

concretização do Processo de Bolonha de 12 instituições de ensino superior politécnico 

público que lecionam cursos de Formação de Professores e analisados nas Matrizes Gerais 1 e 

2, ficou reduzido a 8 IES, num total de 14 relatórios. 

Deste modo, metodologicamente, na análise do corpus nuclear foi, inicialmente, realizada 

a análise dos factos constantes nos documentos acerca da formação do Curso de Educação 

Básica (CEB), em função das informações veiculadas pelos Relatórios de Concretização do 

Processo de Bolonha sendo, a posteriori, analisados, na sua versão oficial de Diário da 

República, os planos curriculares destes cursos no que concerne aos 1.º ciclos (licenciatura) e 

os 2.º ciclos (mestrado) oferecidos por cada uma das instituições em análise. Em jeito de 

síntese foi ainda realizado um processo de redução de dados com vista à simplificação da 

informação e à melhor percepção dos mesmos. Assim, é apresentada uma tabela com vista à 

sistematização dos resultados para cada uma das IES analisadas, com vista à obtenção de 

conclusões assentes em pressupostos menos intuitivos, mais realistas e quantitativos. 
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Finalmente é realizada uma abordagem a alguns dados considerados mais significativos 

tendo em conta os pressupostos do Processo de Bolonha: a autonomia do estudante revelada 

nos planos de estudo dos cursos e as horas de Orientação Tutorial, derivada da análise mais 

quantitativa dos dados revelados nas tabelas. 

Traçado este caminho metodológico, é propósito do investigador aferir, por um lado, se as 

exigências legais foram integralmente cumpridas por parte das IES analisadas e, por outro, de 

que modo cada IES agilizou efetivamente esse cumprimento. 

 

 

2.4. Síntese reflexiva 

 

No âmbito de uma investigação a definição metodológica do trabalho é uma etapa de 

máxima importância. De facto, é a partir do rigor metodológico que gira todo o procedimento 

investigativo. É em função da clareza da sua definição que se possibilita a compreensão de 

todo um trabalho, se traça o percurso dos objetivos e se inferem resultados. 

A opção metodológica deste trabalho, sendo relativamente óbvia, uma vez que foi 

determinada pelo tipo de corpus escolhido, utilizou um método de pesquisa exclusivo, em que 

os documentos foram objeto de estudo por si próprios (Bell, 1993).  

Não obstante as limitações que podem ser apontadas ao método de análise documental, 

sobretudo ao nível dos critérios de objetividade, considera-se que a mesma é uma 

metodologia que possui enormes vantagens numa investigação desta índole, na qual o 

investigador assume um papel primordial, porque mais do que os resultados importa o 

caminho percorrido (o processo) para a obtenção dos mesmos. 

Ainda assim, foi inserida na última parte da análise nuclear, um pressuposto quantitativo 

que apenas permitiu uma análise mais pragmática, verosímil e fiável dos dados. Deste modo, 

adotou-se uma postura próxima da triangulação dos dados, uma vez que foram analisadas, por 

um lado, as informações constantes nos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, 

por outro, os respetivos planos de estudos dos cursos em análise de que emergiu, finalmente, 

uma tabela quantitativa dos resultados que permitiu deduzir de modo mais objetivo algumas 

conclusões oportunas para investigação. 
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CAPÍTULO 3  

Descrição e análise dos documentos 

 

O capítulo 3, sem qualquer depreciação dos anteriores, constituiu o cerne da investigação, 

sendo o objetivo analisar o corpus que constitui o objeto central do estudo: os Relatórios de 

Concretização do Processo de Bolonha das ESE das IES politécnico portuguesas, previstos no 

Artigo 66.º-A da republicação do Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março (PT, 2006c), na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho (PT, 2008c) especificamente das 

que oferecem cursos na área da Formação de Professores, regulamentadas pelo Decreto-Lei 

n.º 43/2007, de 22 de fevereiro (PT, 2007c).  

Como foi referido no enquadramento metodológico, pretende-se neste ponto realizar a 

análise das informações acerca da formação do CEB em função das informações veiculadas 

pelos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha sendo, posteriormente, analisados, 

em relação a cada instituição, na sua versão oficial do Diário da República, os planos 

curriculares destes cursos no que concerne aos 1.º ciclos (licenciatura) mas também aos 2.º 

ciclos (mestrado) oferecidos por cada uma das instituições em análise. 

 

 

3.1 Descrição do Corpus e explicitação dos procedimentos 

metodológicos 

 

3.1.1.  Matriz Geral 1 

 

Os Relatórios de Concretização do Processo e Bolonha cumprem o requisito legal disposto 

no Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março (PT, 2006c), alterado pelo Decreto-Lei 

n.°107/2008, de 25 de junho (PT, 2008c)41 de que resulta a seguinte redação:  

 

2 — Ao título IV do decreto-lei n.º 74/2006, de 24 de Março, é aditado um capítulo V, com 

a epígrafe «Concretização do Processo de Bolonha», integrado por um Artigo 66.º-A”, que 

define, no n.º 1, a necessidade de os estabelecimentos de ensino superior elaborarem 

“anualmente, um relatório acerca da concretização dos objectivos do Processo de 

Bolonha.  

 

                                                 
41 Nas citações a seguir transcritas e referentes a este enquadramento legal, encontra-se 

deliberadamente omissa a referência bibliográfica (PT, 2008c), já referenciada. 
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Por outro lado, e ainda segundo o mesmo enquadramento legal, passou a estar 

regulamentada a necessidade das IES acompanharem a implementação do Processo de 

Bolonha ao longo do tempo, através da publicação de um relatório anual das estratégias 

prosseguidas, das metodologias aplicadas, dos métodos de trabalho desenvolvidos, com a 

dupla finalidade de aprofundar a concretização efetiva deste processo e de transmitir as 

experiências a outras instituições42. Neste contexto, o n.º 7 do mesmo Decreto-Lei refere que 

“o relatório é elaborado para os anos lectivos de 2006-2007 a 2010-2011, inclusive, e é 

publicado no sítio da Internet do estabelecimento de ensino até 31 de Dezembro seguinte ao 

término do ano lectivo a que se reporta”  

Definido o corpus de análise de trabalho da investigação, e partindo do pressuposto de que 

todas as IES teriam cumprido essa exigência legal e que, consequentemente, elaboraram e 

tornaram públicos nas suas páginas Web os Relatórios de Concretização do Processo de 

Bolonha, o primeiro objetivo foi procurar os documentos nas respetivas páginas das IES 

politécnico, onde são oferecidos cursos de Formação de Professores. 

Numa primeira análise, verificou-se que, no panorama nacional, são 13monitorização as 

IES politécnico que possuem cursos de Formação de Professores, encontrando-se todos 

estruturados segundo o novo modelo definido para esta formação, em função do estabelecido 

pelo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março (PT, 2006c) que, no sentido da construção de 

um EEES, define que a meta nacional é que “no ano letivo 2009/2010 todos os ciclos de 

estudos estejam organizados de acordo com o novo modelo”.  

Os documentos encontrados foram muito diversos, não só no que concerne à data da sua 

publicação, à sua estrutura e ao conteúdo (Saint-George, 1997), mas também ao modo como 

se encontravam organizados. Houve, deste modo, várias dificuldades iniciais. Por um lado, 

nem todas as IES publicaram nas suas páginas Web os Relatórios de Concretização do Processo 

de Bolonha, o que pode não significar que não os tenham elaborado (informação que não foi 

possível comprovar), mas a diversidade de páginas Web encontradas, nem sempre permitiu 

aceder diretamente aos relatórios; por outro lado, as IES que redigiram os seus relatórios, 

nem sempre os disponibilizaram para acesso público, estando os mesmos, em alguns casos, 

disponíveis numa área reservada, e por isso apenas acessíveis ao público interno da IES. 

Houve portanto a necessidade de, em algumas situações, contactar diretamente as 

instituições, através de correio eletrónico numa primeira fase e, em alguns casos, de contacto 

telefónico posterior, para conseguir aceder às informações pretendidas. Deve dizer-se que, 

devido às condicionantes encontradas, este processo acabou por se revelar mais moroso do 

que o previsto e que o investigador dedicou o 1.º semestre do ano letivo 2010/2011 a recolher 

todos os documentos existentes (ou pelo menos disponíveis), tendo havido uma IES 

                                                 

42 De referir, neste âmbito, um Encontro Nacional realizado no decorrer desta investigação, promovido 
pelo IPCB em 28 de março de 2012, subordinado ao tema A Concretização do Processo de Bolonha em 
Portugal, no qual se procurou fazer o ponto da situação acerca do processo de adaptação do ensino 
superior português ao Processo Bolonha.  
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politécnico que recusou formalmente o pedido e, em relação à qual, não se fez, 

consequentemente, qualquer análise. 

De referir ainda que se encontrou uma ESE que, possuindo Formação de Professores, se 

encontra afeta à Universidade do Algarve (UALG) (PT, 2012g). Esta IES congrega, em 

simultâneo, o Ensino Superior Universitário com diferentes faculdades (a Faculdade de 

Ciências e Tecnologia, a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e a Faculdade de 

Economia), e o Ensino Superior Politécnico onde se incluem diferentes escolas (a Escola 

Superior de Educação43 e Comunicação, a Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, a 

Escola Superior de Saúde e o Instituto Superior de Engenharia)44. Contudo, esta instituição 

não foi incluída no corpus por não se encontrar publicado na sua página Web o Relatório de 

Concretização do Processo de Bolonha e também por ser uma IES que não se encontra 

integrada no CCISP. 

Deste modo, o corpus de análise deste trabalho incidiu sobre os 29 documentos das 12 IES 

politécnico que oferecem cursos de Formação de Professores, regulamentados pelo Decreto-

Lei 43/2007, de 22 de fevereiro (PT, 2007c), nomeadamente, o Instituto Politécnico de 

Bragança (IPBr), o Instituto Politécnico de Beja (IPB), o Instituto Politécnico de Castelo 

Branco (IPCB), o Instituto Politécnico da Guarda (IPG), o Instituto Politécnico de Leiria (IPL), o 

Instituto Politécnico de Lisboa (IPLx); o Instituto Politécnico de Portalegre (IPPt), o Instituto 

Politécnico do Porto (IPP); o Instituto Politécnico de Santarém (IPS), o Instituto Politécnico de 

Setúbal (IPSt), o Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) e o Instituto Politécnico de 

Viseu (IPV)45, todos integrados no CCISP. 

Para facilitar o trabalho de leitura, os anos letivos a que este trabalho de investigação se 

reporta serão designados sequencialmente. Assim, datando o enquadramento legal do ano de 

2008, os primeiros relatórios elaborados pelas IES são emitidos, em regra, esse ano. Deste 

modo, quando existe, o primeiro relatório congrega informações relativas aos anos letivos 

2006/2007 e 2007/2008, respetivamente. Assim o ano 1 corresponderá ao ano de 2008, o ano 

2 ao ano de 2009 e o ano 3 ao ano de 2010. Em relação ao ano de 2011, e atendendo ao facto 

da lei prever a elaboração do relatório para os “anos lectivos de 2006-2007 a 2010-2011, 

                                                 

43 De realçar que a Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve é a única ESE 
afeta a uma universidade no panorama nacional. 

44 Esta IES, tal como existe neste momento, resultou da união das duas instituições previamente 
existentes: a Universidade do Algarve, criada pela Lei n.º 11/79, de 28 de março, (PT, 1979a) e o 
Instituto Politécnico de Faro, criado pelo Decreto-Lei n.º 513-T/79, de 26 de dezembro (PT, 1979b) 
(que define a rede de estabelecimentos do ensino superior politécnico que anteriormente se 

designava ensino superior de curta duração) sendo portanto uma instituição diferente das outras 
Universidades, dado coexistirem no seu seio Unidades Orgânicas de Ensino Superior Universitário e de 
Ensino Superior Politécnico. Para mais informações consultar 

  http://www.ualg.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=12507&Itemid=90&lang=pt, 15 de 
março de 2012. 

45 Devido à existência de siglas similares optou-se, para a designação da IES politécnico referidas, por 
utilizar uma nomenclatura adotada pelo investigador a qual, sem ser a usada pela IES, permite uma 
diferenciação das mesmas na investigação. 

http://www.ualg.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=12507&Itemid=90&lang=pt,%201
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inclusive” (PT, 2008c), optou-se por não fazer qualquer análise do mesmo46 verificando-se  

apenas, no  início  de  2012, a  publicação  do  último  relatório nas  respetivas páginas Web 

das IES observadas47.  

Outra dificuldade teve a ver com o facto de os relatórios encontrados serem diversos não 

só em relação à sua estrutura interna mas também em relação à sua tipologia. Assim, foram 

encontradas situações muito diversificadas, num total de 29 documentos48: 

i) Um relatório-síntese institucional, atinente a todos os anos (ano 1, ano 2, ano 3), 

da Concretização do Processo de Bolonha (IPBr); 

ii) Um relatório institucional, relativo apenas aos anos 1 e 2 (IPB);  

iii) Dois relatórios, um institucional e um relatório síntese49 respeitantes ao ano 1 

(IPS);  

iv) Um relatório-síntese (ano 1, ano 2, ano 3) referente a uma das Unidades Orgânicas 

da instituição (IPLx e do IPV);  

v) Dois relatórios institucionais e três relatórios das respetivas Unidades Orgânicas 

(IPSt);  

vi) Dois relatórios (anos 1 e 2) de cada uma das Unidades Orgânicas da IES da 

instituição (IPP);  

vii) Dois relatórios genéricos da IES (ano 1 e 2) e dois relatórios de algumas Unidades 

Orgânicas, nomeadamente da Escola Superior de Educação e Desporto (ano 1 e ano 

2) (IPG);  

viii) Quatro IES cumprem integralmente o disposto no enquadramento legal e 

publicaram nas suas páginas Web, para acesso público, um relatório (institucional 

ou das suas Unidades Orgânicas)50, para cada um dos anos letivos a partir da data 

da promulgação da Lei em 2008, em conformidade com o disposto no Decreto-Lei 

n.°107/2008 (IPCB, IPL, IPVC e o IPPBr51). 

 

                                                 

46 As motivações do investigador para, deliberadamente, não incluir o ano 4 na análise devem-se ao 
facto de a maioria do processo de implementação do Processo de Bolonha estar já concluído em 
todas das IES analisadas, o que foi constatado no relatório do ano letivo anterior (ano 3) e, também, 
devido aos constrangimentos temporais para o desenvolvimento desta investigação. 

47 Relativamente ao ano de 2010/2011, verificou-se apenas a publicação dos Relatórios de Concretização 
do Processo de Bolonha nas diferentes páginas Web das IES em análise, tendo-se constatado que 
somente quatro instituições (o IPBr, o IPCB, o IPL e o IPVC) cumpriram o disposto no enquadramento 
legal, publicando nas suas páginas Web os respetivos documentos. De referir contudo que ainda 
assim, nem todas publicaram um relatório individual para cada ano, como é o caso do IPBr. 

48 De referir que quando foram encontrados vários relatórios das Unidades Orgânicas das instituições 
analisadas, apenas se procedeu à análise do(s) relatório(s) das Escolas Superiores de Educação. 

49 Este relatório, embora não contendo informação relevante, foi contabilizads no total dos documentos 
encontrados. 

50 O enquadramento legal não é explícito em relação a esse aspeto. 

51 De referir que nesta última IES o cumprimento foi apenas parcial, visto que se trata do documento 
apresentado no ano 3, tendo apenas sido alteradas as datas do mesmo. 
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O texto do Decreto-Lei é bastante objetivo ao referir-se ao “relatório” no singular, o que 

mostra a necessidade de existir um relatório anual, relativo aos anos letivos de 2006/2007 e 

2007/2008 (ano 1, publicado em 200852); outro documento, relativo ao ano letivo 2008/2009 

(ano 2, publicado em 2009), outro ainda respeitante ao ano letivo 2009/2010 (ano 3, 

publicado em 2010), e um último concernente ao ano 2010/2011 (ano 4) que no âmbito deste 

estudo não foi sujeito a qualquer análise pelos motivos explicitados, tendo apenas sido 

confirmado que quatro instituições publicaram atempadamente, e como previsto pelo 

enquadramento legal, este último relatório.  

A par da exigência de publicação de relatórios anuais, o enquadramento legal específica 

também as informações que devem constar nos documentos:  

 

2 — O relatório deve incluir informação sobre as mudanças operadas, designadamente em 

matéria pedagógica, (…) sistema europeu de transferência e acumulação de créditos 

(ECTS) (…)  e a aquisição de competências transversais (…) 3 — O relatório deve incluir 

informação e indicadores que evidenciem o progresso das mudanças realizadas na 

instituição (…) 4 — O relatório deve incluir indicadores objectivos que considerem (…) a 

evolução do peso das várias componentes do trabalho do estudante 5 — O relatório deve 

ainda referir (…): a) As medidas de apoio à promoção do sucesso escolar; b) As acções de 

apoio ao desenvolvimento de competências extracurriculares; c) As medidas de estímulo à 

inserção na vida activa. 6 — O relatório deve integrar o contributo dos estudantes e 

docentes, através de inquéritos.  

 

Apesar da clareza das informações, as diversas interpretações da Lei (Ozga, 2000) 

originaram realidades diferentes por parte das IES, o que colocou um problema de análise 

acrescido: observar relatórios mais gerais e relatórios mais específicos, com prováveis 

dissemelhanças.  

Face a esta constatação, a primeira opção metodológica foi a de tomar como referência o 

decretado pelo enquadramento legal para estabelecer e definir as categorias de uma primeira 

matriz de análise (Matriz Geral 1) (Bardin, 2007; Campos, 2009; Bogdan & Biklen, 2010). Esta 

etapa, sendo apenas de constatação/verificação de, nos documentos, encontrar informações 

definidas na Lei, permitiu adotar, tanto quanto possível, uma atitude neutra por parte do 

investigador, sendo a metodologia de análise documental igual para todos os relatórios 

analisados, independentemente das suas tipologias, dimensão ou das informações neles 

veiculadas (Bogdan & Biklen, 2010). 

Nessa sequência, e sem a existência de procedimentos padronizados (Lüdke & André, 

2002), optou-se por estabelecer previamente algumas categorias de análise, estipuladas pelo 

investigador, tendo por base o enquadramento legal. As categorias definidas são especificadas 

                                                 

52 Este primeiro relatório deve referir-se a dois anos letivos (2006/2007 e 2007/2008), visto que o 
Decreto-Lei foi apenas promulgado em 25 de junho de 2008 (PT, 2008c). 
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pela designação CdL (Categoria definida pela Lei) seguidas do número sequencial a que 

correspondem (CdL1 — Categoria definida pela Lei 1), tal como a seguir se explicitam. 

Tendo em consideração a legislação que resulta, como foi referido, do aditamento do 

capítulo V, ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março (PT, 2006c) através do Decreto-Lei 

n.°107/2008, de 25 de junho (PT, 2008c), designado de Concretização do Processo de Bolonha 

(Artigo 66.º-A), definiu-se a primeira categoria de análise, tendo por referencial o n.º 1 e o 

n.º 7 do referido artigo:  

 
1 — Os estabelecimentos de ensino superior elaboram, anualmente, um relatório acerca 

da concretização dos objectivos do Processo de Bolonha. 

7 — O relatório é elaborado para os anos lectivos de 2006-2007 a 2010-2011, inclusive, e é 

publicado no sítio da Internet53 do estabelecimento de ensino até 31 de dezembro 

seguinte ao término do ano lectivo a que se reporta. 

 

Em consonância com o enquadramento legal foi criada a primeira categoria da Matriz 

Geral 1 — a categoria CdL1 com a seguinte redação: Elaboração e publicação dos relatórios. O 

objetivo foi não apenas aferir a elaboração dos documentos exigidos pelo enquadramento 

legal, mas também verificar sua publicação na página Web da IES correspondente.  

A segunda categoria da matriz, designada de CdL2 (Mudanças pedagógicas operadas) segue 

a ordem sequencial do expresso pela Lei ao ser referido que:  

 
2 — O relatório deve incluir informação sobre as mudanças operadas, designadamente em 

matéria pedagógica, no sentido de uma formação orientada para o desenvolvimento das 

competências dos estudantes, organizada com base no sistema europeu de transferência e 

acumulação de créditos (ECTS) e onde as componentes de trabalho experimental ou de 

projecto, entre outras, e a aquisição de competências transversais devem desempenhar 

um papel decisivo. 

 

Deste modo, o objetivo foi constatar, nos relatórios analisados, a referência das mudanças 

efetivamente produzidas no seio da IES ao nível pedagógico. Contudo, devido à complexidade 

do expresso no n.º 2 do referido artigo, entendeu-se subdividir esta categoria em duas 

subcategorias, no sentido de melhor exprimir a realidade da redação. Consequentemente 

foram criadas as categorias CdL2a — Desenvolvimento de competências dos estudantes/ECTS 

e CdL2b — Aprendizagem autónoma/desenvolvimento de competências transversais, por se 

entender tratar-se de competências diferentes, não obstante o objetivo de melhoria 

pedagógica ser implicitamente comum a ambas. 

A Categoria CdL3 (Indicadores de progresso das mudanças realizadas) corresponde à 

terceira categoria da matriz e à seguinte redação da Lei: 

 

                                                 

53 Os sublinhados são da responsabilidade do investigador. 
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3 — O relatório deve incluir informação e indicadores que evidenciem o progresso das 

mudanças realizadas na instituição e em cada curso e que o permita comparar com a 

evolução realizada em outras instituições que se constituam como referência. 

 

Nesse sentido, o objetivo desta categoria é aferir se os relatórios produzidos possuem 

evidências acerca do progresso das mudanças decorrentes das implicações do Processo de 

Bolonha permitindo, simultaneamente, a comparação das evoluções operadas entre as 

diferentes IES. 

A quarta categoria definida (CdL4) traduzida em indicadores objetivos (n.º de horas 

contacto/outras/horas globais) decorre da seguinte redação do texto legal: 

 

4 — O relatório deve incluir indicadores objectivos que considerem, designadamente, a 

evolução do peso das várias componentes do trabalho do estudante no número de horas de 

trabalho total, nomeadamente total de horas de contacto, componente experimental, 

componente de projecto. 

 

O propósito desta categoria foi verificar se, em conformidade com o número de horas 

estabelecido para a reformulação dos cursos adequados/criados segundo o paradigma de 

Bolonha, o qual deve situar-se entre as 1500 e as 1680 horas para cada ano curricular de 60 

créditos ECTS, esta referência é explícita nos relatórios, partindo naturalmente do 

pressuposto que este critério foi observado no processo.  

No que concerne à categoria CdL5 (Medidas de apoio) optou-se por subdividir esta 

categoria em três subcategorias (CdL5a — Medidas de apoio à promoção do sucesso escolar, 

CdL5b — Medidas de apoio ao desenvolvimento de competências extracurriculares e CdL5c— 

Medidas de estímulo à inserção na vida ativa), por se considerar estarem todas contempladas 

no enquadramento legal regulador, tal como a seguir se expressa: 

 

5 — O relatório deve ainda referir, designadamente: 

a) As medidas de apoio à promoção do sucesso escolar; 

b) As acções de apoio ao desenvolvimento de competências extracurriculares; 

c) As medidas de estímulo à inserção na vida activa. 

 

Finalmente a sexta e última categoria definida (CdL6) designada de instrumentos 

institucionais de monitorização (Inquéritos a estudantes e docentes) resulta da seguinte 

redação:  

 

6 — O relatório deve integrar o contributo dos estudantes e docentes, através de 

inquéritos ou outras formas de participação, acerca da concretização dos objectivos 

visados, a promover pelos conselhos pedagógico e científico ou técnico-científico. 
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Esta categoria visa verificar se os relatórios são explícitos em relação a esta avaliação 

objetivada pelo enquadramento legal e se, realmente, em nome de um ensino cada vez mais 

transparente e de qualidade se efetiva a monitorização dos processos de ensino e 

aprendizagem. 

Explicitadas as linhas orientadoras de que resultou a criação da primeira matriz de análise 

(Matriz Geral 1), sintetizam-se as categorias definidas no quadro n.º 4. 

 

CdL1 
Elaboração e publicação dos 
relatórios 

 

CdL2 
Mudanças pedagógicas operadas 

CdL2a Desenvolvimento de competências dos estudantes/ECTS 

CdL 2b 
Aprendizagem autónoma/desenvolvimento de 
competências transversais 

CdL3  
Indicadores de progresso das 
mudanças realizadas 

 

CdL4 
Indicadores objetivos 
(n.º de horas de 
contacto/outras/horas globais) 

 

CdL5  
Medidas de apoio 

CdL5a Medidas de apoio à promoção do sucesso escolar 

CdL5b 
Medidas de apoio ao desenvolvimento de competências 
extracurriculares 

CdL5c Medidas de estímulo à inserção na vida ativa 

CdL6 
Instrumentos institucionais de 
monitorização (inquéritos a 
estudantes e docentes) 

 

 
Quadro n.º 4 — Explicitação das categorias da Matriz Geral 1: Categorias definidas pela Lei (CdL) 

Fonte: Elaborado pelo investigador 

 

Deve dizer-se que, numa primeira abordagem, os relatórios foram previamente sujeitos a 

uma leitura superficial, no sentido de apenas se constatar a sua estrutura, forma e conteúdos 

“aparentes”.  

Posteriormente procedeu-se a uma leitura mais objetiva, criteriosa e atenta verificando, 

por um lado, se as categorias “legais” foram preenchidas a fim de se corporizar a Matriz Geral 

1.  

Na construção da Matriz foi opção do investigador analisar individualmente cada uma das 

IES que constituem o corpus da investigação, adotando um procedimento alfabético e 

cronológico sequenciais, no sentido em que na análise das IES se atendeu à ordem alfabética 

definida pelo nome das IES e se analisaram sequencial e cronologicamente o/os Relatórios de 

Concretização do Processo de Bolonha, conforme os casos, iniciando-se a análise pelo ano 1. 
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3.1.2 Matriz Geral 2 

 

A segunda matriz de análise, designada de Matriz Geral 2, resultou do processo de análise 

documental do investigador e assentou no pressuposto de que as informações constantes nos 

relatórios foram, por vezes, mais ricas do que as exigidas pelo enquadramento legal, não 

obstante serem consideradas na génese do Processo de Bolonha para a criação de um novo 

paradigma para o EEES. 

Deste modo, o objetivo principal foi recolher e agrupar, numa nova matriz, informações 

relevantes acerca da implementação do Processo de Bolonha na IES observadas.  

Nessa sequência, esta segunda matriz, da exclusiva responsabilidade do investigador, 

agrupa diferentes categorias (C), seguidas, à semelhança do que aconteceu no procedimento 

anterior, do número sequencial, embora neste caso tenham sido definidas duas grandes 

categorias (C1 e C2), as quais se subdividiram sequencialmente pelas letras do alfabeto (C1a, 

C1b ou C2a, C2b), num processo sucessivo que se esgotou quando as informações aferidas 

passaram a ser redundantes (Lüdke & André, 2002). 

A primeira categoria (C1) da Matriz Geral 2 designada de “Concretização de Medidas 

Formais do Processo de Bolonha” subdividiu-se nas seguintes subcategorias em função das 

informações encontradas nos documentos sujeitos a análise: i) C1a — Metodologia de 

Concretização do Processo de Bolonha; ii) C1b — Definição de perfis dos alunos; iii) C1c — 

Suplemento ao Diploma; iv) C1d — Estudante a tempo parcial; v) C1e — Regime de ingresso 

dos alunos (maiores de 23 anos/concursos especiais); vi) C1f — Elaboração de regulamentos 

internos diversos (Avaliação de precedências; Creditação da formação e Certificação da 

experiência profissional; regime de tutorias); vii) C1g — Parcerias, projetos e avaliações de 

entidades externas nacionais e internacionais/Sistema de Garantia da Qualidade. 

A segunda categoria (C2) designada de “Concretização de medidas pedagógicas e de ensino 

e aprendizagem”, subdividiu-se nas seguintes subcategorias: i) C2a — Mobilidade de 

professores/alunos (outgoing—incoming); ii) C2b — Aprendizagem ao longo da vida/ 

Programas e formação contínua; iii) C2c — Formação/atualização pedagógica de docentes; iv) 

C2d — Envolvimento/Formação de estudantes no Processo de Bolonha; v) C2e — Estruturas, 

recursos pedagógicos e medidas de apoio a estudantes.  

Para uma melhor compreensão e visualização deste procedimento, a seguir se apresenta 

um breve quadro enunciativo das categorias definidas para a Matriz Geral 2.  
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C1 
Concretização de medidas formais do PB 

C2 
Concretização de medidas pedagógica e de 

ensino e aprendizagem 
C1a — Metodologia de Implementação do Processo de 

Bolonha 
C2a — Mobilidade de professores/ alunos (outgoing – 

Incoming) 

C1b — Definição de perfis dos alunos 
C2b — Aprendizagem ao longo da vida/ Programas e 

formação contínua 

C1c — Suplemento ao Diploma 
C2c — Formação/atualização pedagógica de 

docentes 

C1d — Estudante a tempo parcial  
C2d — Envolvimento/Formação de estudantes no 

Processo de Bolonha 

C1e — Regime de ingresso dos alunos (maiores de 23 
anos/concursos especiais (…) 

C2e — Estruturas, recursos pedagógicos e medidas 
de apoio a estudantes 

C1f — Elaboração de regulamentos internos diversos: 
 - Avaliação de precedências;  
 - Creditação da formação e certificação da 

experiência profissional; 
- Regime de tutorias. 

 

C1g — Parcerias, projetos e avaliações de entidades 
externas nacionais e internacionais/ Sistema 
de Garantia da Qualidade. 

 

Quadro n.º 5 — Explicitação das Categorias da Matriz Geral 2 (C) 

Fonte: Elaborado pelo investigador 

 

De referir ainda que, contrariamente à abordagem que se fará relativamente à matiz 

anterior, a Matriz Geral 2 será apenas tratada em relação às categorias definidas e não por 

cada IES específica. Este procedimento justifica-se por se tratar de uma outra abordagem, já 

decorrente de uma primeira leitura dos documentos o que originou a emergência de novos 

dados que se agruparam em categorias, as quais foram sendo classificadas e ordenadas 

atendendo ao valor da categoria em si e relegando para segundo plano a IES a que 

pertenciam. 

 

3.1.3  Cursos de Formação de professores — Corpus nuclear 

 
A terceira fase metodológica refere-se a análise do corpus nuclear propriamente dito, e 

alude apenas aos documentos produzidos pelas ESE das IES politécnico analisadas que, nos 

Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, tratam explicitamente dos cursos de 

Formação de Professores, o que permitiu obter uma perspetiva mais aprofundada acerca de 

como se processou a criação dos novos cursos de Formação de Professores nas IES politécnico. 

Nessa sequência, o corpus de análise, inicialmente constituído por relatórios imanados de 

12 IES, passou a ser constituído por apenas oito IES, referenciadas no quadro que se segue,e 

de que resultiu a análise de 14 Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha. 
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Escola Superior de Castelo Branco ESE-IPCB 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda ESECD-IPG 

Escola Superior de Educação de Lisboa ESE-IPLx 

Escola Superior de Educação do Porto ESE-IPP 

Escola Superior de Educação de Santarém ESE–IPS 

Escola Superior de Educação de Setúbal ESE–IPSt 

Escola Superior de Educação de Viana do Castelo ESE–IPVC 

Escola Superior de Educação de Viseu ESE-IPV 

Quadro n.º 6 — IES que constituíram o corpus nuclear — análise dos Cursos de Formação de Professores  

Fonte: Elaborado pelo investigador 

 

Como foi explanado anteriormente, os cursos de Formação de Professores constituem, no 

seio da reforma do Ensino Superior, uma situação particular, na medida em que não houve 

nos mesmos lugar a reformulação/adequação dos curricula, visto que todos os cursos de 

Formação de Professores, existentes até então, foram encerrados dando lugar ao novo Curso 

de Educação Básica (CEB), resultante da promulgação do Decreto-Lei n.°43/2007, de 22 de 

fevereiro (PT, 2007c), que aprovou o regime jurídico para a docência na educação pré-escolar 

e nos ensinos básicos e secundários, regulando a aquisição de habilitação profissional como 

requisito mínimo para o exercício da profissão. Este novo enquadramento legal fixou um 

conjunto de domínios de habilitação para a docência conducentes ao grau de mestre (17 no 

total). Posteriormente, o Decreto-Lei n.º 220/2009, de 8 de setembro (PT, 2009a) regulou a 

aquisição de habilitação profissional para a docência alargando os domínios de habilitação, os 

quais foram depois fixados pela Portaria n.º 1189/2010, de 17 de novembro (PT, 2010r), 

indicando-se através da mesma as especialidades do grau de mestre que conferem habilitação 

profissional e fixam os créditos mínimos de formação na área, necessários ao ingresso em 

cada um dos mestrados desses 2.º ciclos de estudos.  

O CEB, correspondendo ao 1.º ciclo de estudos, visa a formação de um profissional que 

possa exercer uma atividade como técnico em educação básica, com funções de apoio e 

colaboração nas atividades curriculares e extracurriculares. Este ciclo de estudos, conferindo 

o grau de licenciatura, permite o posterior acesso a um 2.º ciclo de estudos conducentes ao 

grau de mestre, e resulta da implementação das propostas decorrentes do Processo de 

Bolonha relativamente à estruturação dos graus académicos em dois ciclos de graduação e 

pós-graduação e das orientações contidas na legislação sobre a habilitação para a docência. 

Deste modo, o CEB corresponde a um 1.º ciclo de estudos podendo os diplomados “prosseguir 

estudos ao nível do 2.º ciclo de formação (mestrado) e, neste sentido, permitir o acesso à 

docência, no âmbito da educação pré‐escolar e do ensino básico (1.º e 2.º ciclos).  

Para melhor se perceberem os planos curriculares dos respetivos cursos de 1.º ciclo dos 

planos de estudos dos CEB analisados, alude-se de novo ao enquadramento legal preconizado 

pelo Decreto-Lei n.°43/2007, de 22 de fevereiro (PT, 2007c), que, no seu Artigo 15.º, 

contempla  
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1 — O número de créditos do ciclo de estudos conducentes ao grau de licenciado 

em Educação Básica é de 180. 

2 — Os créditos a que se refere o número anterior são distribuídos pelas 

componentes de formação nos seguintes termos: 

a) Formação educacional geral — 15 a 20 créditos; 

b) Didácticas específicas — 15 a 20 créditos; 

c) Iniciação à prática profissional — 15 a 20 créditos; 

d) Formação na área de docência — 120 a 135 créditos. 

3 — Os créditos relativos à componente de formação na área de docência são, no 

mínimo, os constantes dos n.os 1 a 4 do anexo. 

4 — Os créditos relativos às componentes de formação cultural, social e ética e de 

formação em metodologias de investigação educacional incluem-se nos créditos 

atribuídos às componentes a que se referem as alíneas a) a c) do n.o 2. (PT, 2007c)    

 

A leitura da lei permite aferir que, à semelhança do que acontece com a maioria dos 

cursos criados/adequados  a   Bolonha, também  o  CEB,  correspondendo a  um  1.º ciclo   de  

estudos, possui 180 créditos repartidos ao longo de seis semestres54 por diferentes 

componentes de formação, devidamente especificadas pelo enquadramento legal. 

Em relação aos cursos conducentes ao grau de mestre (2.º ciclo de estudos) resultantes da 

licenciatura em Educação Básica, o mesmo Decreto-Lei é explícito no seu Artigo 16.º, ao 

referir que  

 

1 — O número de créditos dos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre nas 

especialidades a que se referem os n.os 1 e 2 do anexo é de 60.  

3 — O número de créditos dos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre na 

especialidade a que se refere o n.º 3 do anexo é de 90. 

5 — O número de créditos dos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre nas 

especialidades a que se refere o n.º 4 do anexo situa-se entre 90 e 120. (Decreto-Lei 

n.º 43/2007)55 

 

Como se pode deduzir, ao nível do 2.º ciclo de estudos, o enquadramento legal define as 

condições necessárias à obtenção de habilitação profissional para a docência e prevê que as 

ESE confiram atualmente o grau de mestre em diversos domínios de especialização, 

                                                 

54 A divisão dos ciclo de estudos em semestres, sendo um dos pressupostos do Processo de Bolonha, foi 
também prevista na legislação portuguesa, concretamente no Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de março 
(PT, 2006c), que no seu Artigo 8.º, aludindo ao ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado no 
ensino politécnico, refere “1—No ensino politécnico, o ciclo de estudos conducente ao grau de 
licenciado tem 180 créditos e uma duração normal de seis semestres curriculares de trabalho dos 
alunos”.  

55 Os n.ºs 1 e 2 do anexo referem-se ao 2.º ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre nas 
especialidades de Educação Pré-Escolar (domínio 1) ou Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico (domínio 
2); o n.º 3 do anexo refere-se ao 2.º ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre na especialidade 
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico (domínio 3); o n.º 4 do anexo refere-se ao 
2.º ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre na especialidade de Ensino do 1.º e 2.º Ciclo do 
Ensino Básico (domínio 4). 
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constituindo a licenciatura em Educação Básica requisito obrigatório para o acesso aos cursos 

de 2.º ciclo profissionalizantes nos seguintes domínios de especialização: 

 Mestrado 1 (M1) — Educação Pré-Escolar; 

 Mestrado 2 (M2) — Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico; 

 Mestrado 3 (M3) — Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico; 

 Mestrado 4 (M4) — Ensino do 1.º e 2.º ciclo do Ensino Básico56. 

 

Apesar dessa possibilidade, nem todas as IES politécnico optaram pela abertura destes 

quatro domínios de especialização. De facto, algumas oferecem apenas um ou dois mestrados 

habilitadores para a docência nos domínios considerados, e optam por abrir outro tipo de 

formações de 2.º ciclo, algumas das quais previstas no mesmo enquadramento legal, outras 

oferecem formações de 2.º ciclo de caráter académico e não profissionalizantes. 

Nesse sentido, procurou aferir-se, através das páginas Web das IES em análise, quais as 

formações de 2.º ciclo oferecidas por cada uma das IES. Dados os condicionalismos próprios de 

um estudo desta natureza não foi possível aceder à informação de quando e se essas 

formações de 2.º ciclo funcionaram efetivamente, uma vez que contrariamente às formações 

de 1.º ciclo, as formações de 2.º ciclo podem ou não ser oferecidas em anos letivos 

consecutivos e, mesmo sendo oferecidas, podem ou não funcionar em função do número de 

procura dos estudantes, informação que não consta, naturalmente, nas páginas Web das IES.  

Deste modo, é objetivo do investigador analisar as informações relativas aos 2.º ciclos de 

estudos, apenas nos domínios de especialização previstos pelo enquadramento legal, 

constantes nas páginas Web das IES consideradas no ano letivo 2012/201357.  

Na análise dos planos curriculares do CEB, e contrariando o previsto no enquadramento 

legal (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março (PT, 2006c), Artigo 8.º) verificou-se a 

existência, em alguns cursos, de UC anuais, o que originou diferentes tipos de planos de 

estudos publicados em Diário da República. Esta situação peculiar obrigou a uma 

uniformização de procedimentos por parte do investigador, pelo que se optou por se 

apresentarem os planos curriculares do CEB por anos letivos e não por semestres. 

Ao nível dos planos curriculares do 2.º ciclo de estudos, e não havendo similitude no 

número de semestres em cada um dos domínios considerados, a opção metodológica foi, 

inicialmente, a de apresentar os planos curriculares na sua tipologia semestral, tal como seria 

previsível a sua apresentação na respetiva versão do Diário da República. Contudo, o 

investigador confrontou-se com a pouca homogeneidade nos diferentes planos curriculares 

dos cursos de 2.º ciclo e, embora alguns tenham procedido à apresentação das UC repartidas 

pelos diferentes semestres, houve situações em que tal não foi feito, algumas das quais 

                                                 

56 As designações “Mestrado 1 – M1”, “Mestrado 2 – M2”, “Mestrado 3 – M3” e “Mestrado 4 – M4” são da 
responsabilidade do investigador e visam facilitar a leitura no momento em que forem tratados o 2.º 
ciclo profissionalizantes nos quatro domínios de especialização considerados. 

57 A última consulta às páginas Web da respetiva IES, com a finalidade de constatar essa informação, 
data de 24 de agosto de 2012. 
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também pela existência de UC de tipologia anual em alguns planos de estudos. Deste modo, a 

fim de uniformizar os procedimentos, a apresentação dos respetivos planos curriculares dos 

cursos de 2.º ciclo analisados, será apresentada nos respetivos anexos sem que se efetive a 

representação em semestres, embora na análise propriamente dita, se opte, por vezes, por 

fazer referência aos semestres, atendendo a que cada mestrado, pelas suas especificidades 

próprias, possui diferentes semestres tal como a seguir se especifica: 

 M1 — 60 ECTS (2 semestres letivos) 

 M2 — 60 ECTS (2 semestres letivos) 

 M3 — 90 ECTS (3 semestres letivos) 

 M4 — 120 ECTS (4 semestres letivos) 

 

Metodologicamente, ao nível do CEB, serão analisados, primeiramente, os relatórios 

emitidos pelas Unidades Orgânicas e, posteriormente, o plano de estudos dos CEB de cada IES 

considerada. Por sua vez, a análise do 2.º ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre é 

limitada ao plano de estudos do curso, uma vez que em relação a estes não houve a 

obrigatoriedade legal de se emitir outro tipo de documentos por parte das IES. 

No sentido de aprofundar esta análise optou-se ainda por fazer uma síntese geral, 

representada em uma tabela para cada IES, em relação às quais se apresentam e se reflete 

acerca das horas totais do respetivo curso, das horas totais efetivamente constantes do 

mesmo, das horas que, estando omissas do plano, se traduzem em trabalho autónomo do 

estudante e se alude, ainda, à diferente tipologia de horas apresentadas por curso em relação 

a cada IES. 

Neste âmbito, a análise dos dados, até então exclusivamente qualitativa, pretende 

demonstrar através de alguns procedimentos quantitativos, uma perspetiva mais objetiva 

criteriosa e fidedigna da análise concretizada. 

Na sequência desta análise quantitativa, e a concluir este capítulo, serão tecidas algumas 

considerações, resultantes das tabelas criadas, acerca da autonomia do estudante revelada e 

das horas de OT presentes nos planos de estudos analisados. 

 

 

3.2. Apresentação e análise da Matriz Geral 1 

 

Definido e recolhido o corpus, procedeu-se à leitura dos documentos através de uma 

primeira “leitura flutuante” (Bardin, 2007, p. 25), para a familiarização com os mesmos, 

verificando a sua estrutura, constatando similitudes e diferenças de olho nu não treinado. 

Esta primeira abordagem permitiu perceber a existência, independentemente das orientações 

explícitas na Lei, de dissemelhanças entre os documentos do corpus no que concerne à 
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estrutura e, também, sem uma leitura mais profunda, em relação ao conteúdo (Saint-George, 

1997) e à organização interna do discurso (Quivy & Campenhoudt, 2003). 

Realizada uma leitura mais objetiva e atenta, verificou-se que, apesar das aparentes 

diferenças, todas as IES observadas perceberam que, face às transformações verificadas no 

ensino superior segundo o paradigma de Bolonha, os Relatórios de Concretização do Processo 

de Bolonha deveriam ter em consideração uma componente formal para garantir uma 

formação orientada para o desenvolvimento de competências específicas e transversais, 

tendo em conta as medidas de apoio à promoção do sucesso escolar e as medidas de estímulo 

à vida ativa, e uma componente pedagógica, relativa à percepção e expetativas dos principais 

agentes envolvidos neste processo — docentes e estudantes. 

Esta última componente, de caráter mais avaliativo do processo pedagógico, é 

determinada pela Lei de 38/2007, de 18 de agosto (PT, 2007e), que prevê a obrigatoriedade 

da avaliação (Artigos 7.º e 8.º) e a autoavaliação (Artigo 10.º) realizada por cada 

estabelecimento de ensino superior (Artigo 11.º). Esta Lei estipula ainda que nela devem 

participar docentes, estudantes e entidades externas (Artigo 12.º) considerando que os 

estabelecimentos de ensino superior devem adotar uma política de qualidade dos seus ciclos 

de estudo (Artigo 17.º), consagrando o procedimento de autoavaliação (Artigo 18.º) e exigindo 

a posterior publicitação dos resultados da avaliação (Artigo 16.º). 

O quadro que se segue apresenta a Matriz Geral 1, na qual se encontram expressas as 

categorias definidas pelo enquadramento legal (PT, 2008c), designadas de CdL e explicitadas 

no ponto anterior. 
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IES – IP 
 
 
 
 
 
 

Categorias 

CdL1 
Elaboração e 
publicação 

dos relatórios 

CdL258 
Mudanças 

pedagógicas 
operadas 

CdL3 
Indicadores de 
progresso das 

mudanças 
realizadas 

CdL4 
Indicadores 
objetivos 

(n.º de horas 
contacto/ 
outras/ 

horas globais) 

CdL559 
Medidas de apoio 

CdL6 
Instrumentos 
institucionais 

de 
monitorização 
(inquéritos a 
estudantes e 
docentes) 

% 

  CdL2 a CdL2 b   CdL5 a CdL5 b CdL5 c   

IPBr x x        22% 

IPB x x x     x x x 67% 

IPCB x x  x x x x x x 89% 

IPG x x x x x x  x x x 100% 

IPL x x x x x x  x x x 100% 

IPLx x x     x x  44% 

IPPt x x x x x x  x x x 100% 

IPP x x  x x x  x x x 89% 

IPS x x x   x  x x x 78% 

IPSt x x x x x x x x x 100% 

IPVC x x  x  x   x 56% 

IPV x x       x 33% 

Quadro n.º 7 — Síntese da Matriz Geral 1 (Categorias definidas pela Lei —CdL)  

Fonte: Elaborado pelo investigador 

 

Antes de se iniciar a análise da matriz propriamente dita, realça-se o facto de em relação 

à categoria CdL1 (Elaboração e publicação dos relatórios), nem todas as IES terem tido a 

mesma interpretação da Lei, o que foi evidente pela variedade de situações e documentos 

encontrados. Contudo, assumem-se como tendo preenchido esta primeira categoria, ainda 

que  por vezes  apenas   parcialmente e contrariando  de  algum  modo o  que  foi  referido no  

procedimento metodológico em relação a esta categoria, todas as IES em relação às quais foi 

possível  aceder aos  documentos pretendidos, estando esses  ou  não  disponíveis nas  páginas  

Web das IES, e independentemente da tipologia de documentos encontrados60. 

Uma primeira observação da matriz permite aferir que das 12 IES que constituem o corpus 

de análise, quatro instituições (IPG, IPL, IPPt, IPSt) preencheram todas as 

categorias/subcategorias criadas (100%), o que permite afirmar que seguiram de perto o 

disposto no enquadramento legal. Verificou-se ainda que duas instituições (IPCB e IPP) 

                                                 

58 A categoria CdL2 — Mudanças pedagógicas operadas, divide-se em CdL2a — Desenvolvimento de 
competências dos estudantes/ECTS e CdL2b — Aprendizagem autónoma/desenvolvimento de 
competências transversais. 

59 A categoria CdL5 — Medidas de apoio, subdivide-se em CdL5a — Medidas de apoio à promoção do 
sucesso escolar, CdL5b — Medidas de apoio ao desenvolvimento de competências extracurriculares e 
CdL5c — Medidas de estímulo à inserção na vida ativa, visto estrem todas contempladas no 
enquadramento legal regulador, e serem consideradas medidas de apoio para o estudante. 

60 Em relação a esta categoria foi inicialmente expresso que o objetivo era aferir a elaboração dos 
documentos exigidos pelo enquadramento legal bem como a sua publicação na página Web da IES 
correspondente. Contudo, esta postura inicial teve de ser abandonada sob pena do corpus poder ficar 
substancialmente reduzido à partida, devido à variedade de situações encontradas. 
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ocuparam oito das nove categorias definidas (89%), o IPS preencheu sete categorias (78%), o 

IPB seis categorias (67%), o IPVC preencheu cinco categorias (55%), uma instituição (IPLx) 

preencheu quatro categorias das nove definidas (44%), outra ainda (IPV) preencheu três 

categorias (33%), e uma instituição (IPBr) preencheu apenas duas categorias (22%). 

Realizada esta primeira constatação, passa a analisar-se cada IES em particular, tendo por 

orientação as categorias definidas no quadro apresentado e o seu respetivo preenchimento.  

 

 

3.2.1. Instituto Politécnico de Bragança  

 

O IPBr apresentou, na sua página Web (PT, 2012f1)61, um relatório-síntese relativo aos 

diferentes anos de implementação do Processo de Bolonha na Instituição, não sendo possível 

aferir a data de publicação do documento, visto que a versão acedida se refere aos anos 1, 2 

e 3 respetivamente. Em 2012, e em consonância com o procedimento de verificação 

estipulado, verificou-se ter havido pequenas atualizações do documento, mantendo-se 

contudo o mesmo formato. Constatou-se, todavia, na última página do mesmo, uma 

incorreção das datas que não haviam sido atualizadas e se referiam a 2008/2010. Apesar 

disso, pode dizer que esta IES, embora preenchendo apenas parcialmente a categoria CdL1, 

uma vez que apenas emitiu um breve relatório institucional relativo a todos os anos previstos 

pela lei, cumpriu os requisitos mínimos exigidos, e publicou o relatório na sua página Web.  

O documento encontrado é, contudo, bastante incompleto em relação às especificidades e 

recomendações legais a partir das quais foram criadas as presentes categorias de análise. 

Assim, e embora apresente algumas informações importantes no que concerne ao 

funcionamento da instituição relativamente ao que é preconizado pelo Processo de Bolonha, 

nomeadamente ao nível das adequações dos cursos aos 1.º e 2.º ciclos de estudos e à criação 

de novos cursos, concretamente o CEB, nos prazos previstos, o modo como abordou os 

assuntos é bastante incipiente e superficial, sendo consequentemente pouco explicativo. De 

facto, o documento remeteu quase exclusivamente para o enquadramento legal que legislou a 

obrigatoriedade de produção dos relatórios, de que decorreram naturalmente as alterações 

surgidas, e para os regulamentos internos desta IES, criados para dar resposta às mesmas. 

Apresentou ainda a distribuição dos alunos por ciclo de estudos, referindo a transição do 

número de alunos entre “Bolonha” e “não Bolonha”, respondendo concretamente à segunda 

categoria de análise definida (CdL2 — Mudanças pedagógica operadas). Todavia, constata-se 

que o relatório apenas deu resposta parcial à categoria CdL2a (Desenvolvimento de 

                                                 
61 Apesar de na bibliografia final os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha se encontrarem 

devidamente referenciados PT (2011a,) ou PT (2011b) seguindo a ordem alfabética das IES 
analisadas, foi opção do investigador de,  nas citações que emergem diretamente dos relatórios, 
citar a fonte “primária” (IPCB, 2009, p.1) ou (ESE-IPCB, 2009 p.1), conforme os documentos. Esse 
procedimento, meramente prático e prepositado visa facilitar o trabalho de leitura, e explica a o 
desfasamento entre estas citações e as referências bibliográficas finais, apenas no que concerne a 
estes documentos. 

http://portal.ipb.pt/portal/page?_pageid=235,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
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competências dos estudantes/ECTS), ao referir-se ao número de ECTS e indicadores do 

sucesso educativo a que o aluno obtém aprovação em cada um dos anos analisado, embora 

isso não reflita concretamente, de modo explícito, nenhum tipo de mudança operada em 

matéria pedagógica. A informação foi contudo incluída nesta categoria por se perceber que a 

instituição seguiu o definido pelo Processo Bolonha ao nível da conversão académica das UC 

em número de créditos ECTS.  

A par destas informações “legais” iniciais, e apesar da fácil leitura, porque esquemática e 

sucinta, o documento é pouco explicativo e pouco revela da dimensão do processo nesta IES, 

cumprindo apenas dois dos nove requisitos estipulados na matriz (22%). Conclui-se, portanto, 

que houve, por parte desta IES, a preocupação de cumprir parcialmente o requisito legal que 

obriga à existência e publicitação do relatório. A título meramente informativo e para a 

compreensão do tipo de documento encontrado, refere-se que quando se encontrou este 

relatório na página Web da instituição, julgou tratar-se apenas de uma breve apresentação 

institucional do Processo de Bolonha em PowerPoint, o que levou efetivar um contacto 

pessoal com o responsável pelo processo na Instituição, o qual confirmou ser, de facto, o 

único documento produzido. 

 

 

3.2.2. Instituto Politécnico de Beja  

 

O IPB (PT, 2012f2) publicou, tal como previsto na Lei, os relatórios de Concretização do 

Processo de Bolonha. Contudo, esse cumprimento foi apenas parcial, uma vez que na página 

Web da instituição se encontravam apenas disponíveis dois relatórios compilados num único 

documento. O primeiro documento referia-se a dezembro de 2008 e sintetizava a informação 

dos anos letivos 2006/2007 e 2007/2008 respetivamente (ano 1); o segundo documento, 

publicado em dezembro de 2009, referia-se ao ano letivo 2008/2009 (ano 2). Na página Web 

da instituição foi ainda possível constatar que o momento da disponibilização de ambos os 

documentos data apenas de 24 de agosto de 2011. Assim, a par da data tardia de publicação 

não existe, também, o relatório de 2009/2010 (ano 3), nem se encontra publicado o relatório 

do ano letivo 2010/2011, tal com consignado na alínea 7 do Decreto-Lei n.°107/2008, de 25 

de junho (PT, 2008c). 

Um dos relatórios referiu explicitamente ser bastante sintetizado, uma vez que “se dirige 

ao público em geral, e que procura objectivamente dar conta das mudanças operadas durante 

o ano lectivo a que se refere” (IPB, 2009, p. 3). 

A leitura do relatório do ano 1 permitiu perceber que “em cada curso, foram desenhados 

os objectivos educacionais de cada unidade curricular a partir do perfil de competências que 

lhe está associado (…) e que as estruturas curriculares foram construídas com base nas áreas 

de Classificação Nacional das Áreas de Educação e Formação” (IPB, 2008, p. 17), de acordo 

com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de março (PT, 2005e).  

https://www.ipbeja.pt/Paginas/default.aspx
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Por outro lado, aferiu-se o modo como os relatórios disponibilizados cumpriram o 

estipulado legalmente. Embora não existissem referências explícitas, através de uma leitura 

atenta a algumas das categorias definidas em função do enquadramento legal, verificou-se 

que houve mudanças pedagógicas (CdL2) tanto ao nível do desenvolvimento de competências 

dos estudantes/ECTS (CdL2a), como da aprendizagem autónoma/desenvolvimento de 

competências transversais do estudante (CdL2b). Em relação a essas mudanças é referido que 

a “imediatamente mais visível ocorreu nas horas semanais de contacto” (IPB, 2009, p. 20) e 

que houve “mudanças na utilização de métodos pedagógicos mais consentâneos com uma 

aprendizagem centrada no aluno” (IPB, 2008, p. 21). É acrescentado que existiu a “adopção 

do European Credit Transfer System (ECTS) — referencial para a (…) carga de trabalho do 

estudante [o qual] assentou nos seguintes pressupostos: 1 crédito equivale a 27 horas de 

trabalho global do estudante” (IPB, 2008, p. 18).  

No entanto, é referido que apesar de se terem operado mudanças pedagógicas que 

incrementam e desenvolveram a aprendizagem autónoma e o desenvolvimento de 

competências transversais, “ainda há campo para a implementação de mudanças que levem 

ao incremento da aprendizagem destas competências genéricas, de carácter transversal a 

todos os cursos e unidades curriculares” (IPB, 2009, p. 9). A par disso, evidenciam-se 

“mudanças relativas às competências extracurriculares (…) e o apoio à empregabilidade”. 

Entende-se também que a instituição implementou medidas tendentes a propiciar aos alunos 

o apoio ao desenvolvimento de competências extracurriculares (CdL5b) incentivando à 

participação em eventos de caráter científico e/ou académico. Verificaram-se ainda medidas 

de estímulo à inserção na vida ativa (CdL5c), considerando-se “o estágio e o contacto com as 

empresas durante o curso (…) os grandes meios que os estudantes apontam para a promoção 

da empregabilidade” e salientando-se “os encontros sobre empreendedorismo e aulas dadas 

por representantes de empresas” (IPB, 2008, pp. 26-27) como fatores importantes em matéria 

de emprego. No apoio a estas medidas, constatou-se a existência, na instituição, de um 

Gabinete de apoio ao Empreendedorismo e à Inserção na Vida Ativa. 

De salientar que todas as evidências referenciadas foram objeto de monitorização através 

de inquérito, pelo que foram levadas “em linha de conta as opiniões dos estudantes, e o 

Know-how dos docentes” (IPB, 2008, p. 28), sobretudo no que concerne à matéria 

pedagógica. Embora o tipo de instrumento de medição não tenha sido devidamente 

explanado, explicado e citado no relatório, percebeu-se que a instituição fez uma análise 

criteriosa do mesmo, terminando o relatório com recomendações importantes para a 

prossecusão dos objetivos de Bolonha. De realçar ainda que ambos os documentos 

encontrados são bastantes similares nas informações que veiculam, pelo que se optou, 

conciliando as leituras dos dois relatórios, por apontar apenas os aspetos considerados 

relevantes em função do estipulado pelo enquadramento legal. 

A finalizar, refere-se que esta IES preencheu seis requisitos definidos pelo enquadramento 

legal, correspondendo a 67% dos nove definidos. 
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3.2.3. Instituto Politécnico de Castelo Branco  

 

O Relatório de Concretização do Processo de Bolonha no IPCB (PT, 2012f3) seguiu de perto 

os imperativos legais, publicando todos os relatórios previstos na Lei (incluindo o relatório do 

ano 4, atempadamente disponibilizado na página Web da instituição em consonância com o 

previsto no enquadramento legal), respondendo desta forma integralmente à categoria CdL1. 

Assim, para além dos documentos estarem facilmente acessíveis ao público, a página web 

encontra-se bem organizada sendo de fácil consulta. Um dos documentos, refere 

explicitamente que os relatórios têm como propósito  

 

analisar as acções que têm sido desenvolvidas pelo IPCB na implementação e 

concretização do Processo de Bolonha no seio da sua comunidade académica. Tem ainda 

como objectivo analisar as opiniões dos docentes e dos estudantes sobre o impacto 

daquelas acções em termos da inserção dos princípios de Bolonha no funcionamento 

corrente e estratégico da Instituição. Finalmente, procura lançar desafios para um futuro 

muito próximo, através da identificação de possíveis áreas de melhoria. (IPCB, 2009, pp. 

9-10) 

 

No ano 1 (2008) foi publicado um relatório referente a cada uma das Unidades Orgânicas 

separadamente, os quais refletem, sucintamente, o procedimento de implementação formal 

do Processo de Bolonha em cada uma das escolas.  

Nos anos seguintes, o IPCB entendeu adotar uma estratégia institucional baseada na 

centralização da coordenação do Processo de Bolonha, a qual foi implementada em 2009, 

constituindo para o efeito uma comissão que incluiu um representante de cada Unidade 

Orgânica da instituição. A criação dessa comissão teve por objetivo concertar esforços para 

permitir adaptar processos e métodos ao desafio do processo de ensino/aprendizagem que 

decorreu do Processo de Bolonha, assim como garantir um efetivo acompanhamento das 

etapas do mesmo. Deste modo, no ano 2 (2009) e no ano 3 (2010) foram concretizados, pela 

comissão nomeada, e tornados públicos os Relatórios de Concretização do Processo e Bolonha 

institucionais. A par da elaboração e emissão dos documentos nos prazos estipulados pela Lei, 

confirmou-se também que, anualmente, a comissão elaborou um plano de atividades do 

processo e um relatório-síntese da concretização do Processo de Bolonha, o qual foi 

apresentado a toda a comunidade educativa e se encontra também disponível para consulta 

pública. A comissão referiu claramente que  

 

o relatório (…) pretende ser uma síntese da forma como a Instituição tem interpretado 

Bolonha e como tem aplicado o processo. Constitui-se, neste sentido, como um 

documento fundamental de diagnóstico das deficiências de implementação deste novo 

modelo de ensino/aprendizagem, assim como de identificação das práticas que 

http://www.ipcb.pt/index.php/ensino/processo-bolonha
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redundaram em resultados satisfatórios para os intervenientes neste processo. (IPCB, 

2009, p. 10) 

 

A instituição cumpriu, portanto, a categoria CdL1 relativa à elaboração e publicação de 

todos os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha de um modo que se qualifica de 

exemplar, face às exigências legais.  

No que concerne às restantes categorias da matriz, verificou-se que ocorreram 

 

 mudanças pedagógicas operadas ao longo do tempo de implementação do Processo de 

Bolonha (…)mudanças operadas em matéria pedagógica (…) para permitir um processo de 

aprendizagem centrado no estudante, no desenvolvimento de competências previamente 

definidas e no seu contributo para o seu próprio percurso formativos (…). De uma forma 

resumida, mudança para um percurso formativo que deve traduzir competências 

adquiridas ou resultados alcançados. (IPCB, 2009, p. 39) 

  

Verificou-se portanto que tanto a subcategoria CdL2a como a subcategoria CdL2b se 

encontram perfeitamente fundamentadas “no que estritamente diz respeito à implementação 

do modelo de ensino-aprendizagem baseado nos pressupostos e directrizes constantes da 

Declaração de Bolonha (e seguintes), bem como de todo o articulado legal que o 

institucionalizou” (IPCB, 2009, p. 11), e nas competências transversais que lhe estão 

associadas. 

Constatou-se, ainda, uma constante valorização dos indicadores de progresso das 

mudanças operadas na instituição (CdL3) em consonância com o definido pelo Processo de 

Bolonha. Esta atitude está patente em reflexões como “no trabalho autónomo foi tido em 

conta o cálculo dos ECTS de cada unidade curricular (UC), considerando a sua natureza (…) o 

nível de complexidade, exigência e (…) dificuldade percepcionado pelo estudante” (IPCB, 

2009, p. 12). 

Posteriormente, no que se refere às medidas de apoio consignadas na matriz (CdL5), 

verificou-se que se analisaram com bastante pormenor 

 

as medidas para promoção do sucesso escolar e combate ao insucesso, absentismo e 

abandono escolar (…) e a aquisição de competências transversais e extracurriculares, 

analisando-se as diversas estratégias implementadas (…) para promover aptidões e 

capacidades que ultrapassam os saberes técnicos específicos numa determinada área (…) 

(IPCB, 2009, p. 39), 

 

preenchendo assim as subcategorias CdL5a e CdL5b. Foi ainda considerada a medida CdL5c, 

ao serem referenciadas as medidas de apoio à inserção na vida ativa. De salientar que todo 

este processo foi sempre sustentado por instrumentos de monitorização coerentes e 

devidamente fundamentados ao longo do relatório. 
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A análise dos documentos, permitiu deduzir uma opinião extremamente crítica por parte 

da Instituição, não tanto em relação ao que já foi feito mas ao que há ainda por fazer, 

referindo-se sempre que apesar “das realizações já conseguidas” restam muitos “pontos ainda 

a trabalhar institucionalmente para que os objectivos inerentes ao Processo de Bolonha 

possam ser efectivamente atingidos muito existe por fazer” (IPCB, 2009, p. 42). 

De referenciar que foi citado deliberadamente sempre o relatório do ano letivo 

2008/2009, publicado em dezembro de 2009, não só por ser o primeiro relatório elaborado 

pela comissão institucional nomeada mas, também, por constituir a matiz dos relatórios 

seguintes que, no essencial, refletem, para além da estrutura, os mesmos itens de análise, 

com as naturais evoluções inerentes ao processo. 

O IPCB é uma das duas IES que ocupou oito (89%) das nove categorias definidas pela Lei. 

 

 

3.2.4. Instituto Politécnico da Guarda  

 

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) elaborou e publicou na sua página Web (PT, 

2012f5) alguns Relatórios de Concretização do Processo e Bolonha, cumprindo assim, 

parcialmente, o requisito legal a que se encontrava obrigado. De facto, verificou-se que 

apenas se encontram disponíveis os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha 

referentes ao ano 1 e ao ano 2. Foram também encontrados dois tipos de relatório em relação 

aos períodos acima especificados: dois relatórios institucionais generalistas, da 

responsabilidade do IPG e dois relatórios, relativos ao mesmo período, de cada uma das suas 

Unidades Orgânicas. 

Pode assim dizer-se que, no caso desta Instituição, a Lei foi apenas parcialmente 

cumprida, visto não terem sido publicados os relatórios relativos ao ano 3 (2009/2010), e o 

relatório do ano 4 (2010/2011), que também não se encontrava disponível na página Web. 

Apesar disso, e sendo coerentes com o procedimento metodológico adotado, considerou-se 

preenchida a categoria CdL1, visto que foram elaborados e disponibilizados alguns Relatórios 

de Concretização do Processo de Bolonha nesta IES. 

Uma análise sumária dos relatórios disponíveis permitiu concluir que os documentos 

seguiram de perto o enquadramento legal que lhes está na origem, uma vez que na sua 

organização, constatada primeiramente através do próprio índice do documento, foram 

encontradas todas as categorias previamente definidas em função da leitura da Lei. De notar, 

contudo, que três dos quatro documentos encontrados, quer os Institucionais quer os 

referentes à Unidade Orgânica da Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto 

(ESECD), se referem à Lei de modo errado ao referirem “(…) com as alterações do Decreto-lei 

107/2008, de 15 de julho” (IPG, 2008, p. 3; IPG, 2009, p. 3; ESECD, 2009, p.1), quando a lei 

data efetivamente de 25 de junho. Excetuando este aspeto, constatou-se que os relatórios 

http://twintwo.ipg.pt/webapps/portal/frameset.jsp
http://twintwo.ipg.pt/webapps/portal/frameset.jsp
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preencheram os requisitos, dando informações muito completas e discriminativas acerca dos 

diferentes itens.  

De realçar, ainda, que a implementação do Processo de Bolonha decorreu, no IPG, em 

diferentes momentos temporais nas quatro Unidades Orgânicas que o constituem. Assim “a 

preparação de implementação durante o ano letivo 2005/2006 iniciou-se nas Escolas Superior 

de Tecnologia e Gestão (ESTG) e na Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH). A Escola 

Superior de Educação Comunicação e Desporto (ESECD) apenas no ano de 2006/2007 deu 

início ao processo (…). A Escola Superior de Saúde (ESS) apenas iniciou o processo de 

adaptação durante o ano de 2007/2008 (IPG, 2008, p. 3).  

Realça-se, contudo, que, apesar da implementação do Processo de Bolonha ter acontecido 

em momentos diferenciados, a adequação dos cursos em qualquer uma da escolas se iniciou 

“com a definição de perfis de competências por cada curso, a elaboração dos planos 

curriculares, a fixação de ECTS respetivos e as fichas de Unidades Curriculares” e, ainda, que 

as mudanças foram analisadas “em várias dimensões: a estrutura dos cursos, a cultura 

formativa, o contexto e dinâmica de formação, os processos pedagógico-didáticos e o modelo 

de avaliação” (IPG, 2008, p. 4). 

Relativamente ao desenvolvimento das competências dos estudantes (CdL2), constatou-se 

que se realizaram mudanças de ordem pedagógica também resultantes da implementação dos 

respetivos créditos ECTS nos planos curriculares. Verificou-se que, embora esses dados não 

constassem do relatório institucional, porque mais generalista, esses indicadores foram 

tratados em pormenor no relatório da Unidade Orgânica analisada (ESECD). Assim, por 

inerência do Decreto-Lei 42/2005, de 22 de fevereiro (PT, 2005c), citado várias vezes ao 

longo do documento, “os créditos atribuídos devem corresponder ao volume de trabalho 

desenvolvido pelo estudante” (ESECD-IPG, 2008, p. 10). 

Foi possível também verificar pela leitura do documento que houve um esforço para 

implementar metodologias que potenciem a aprendizagem autónoma dos estudantes e o 

reforço de desenvolvimento de competências transversais (CdL2b). Nesse sentido, e para 

facilitar a compreensão do processo, houve a preocupação de desenvolver medidas que 

facilitassem as mudanças pedagógicas por parte dos docentes e o esclarecimento adequado 

dos alunos em relação às mudanças em curso. 

Em relação à categoria CdL3 (indicadores de progresso das mudanças realizadas), também 

unicamente tratada no relatório da Unidade Orgânica, comprovaram-se os indicadores da 

evolução do número de estudantes inscritos, os indicadores do sucesso educativo, das 

componentes de trabalho dos estudantes e dos diplomados por curso, respetivamente.  

Os indicadores objetivos (CdL4) foram também referenciados nesse documento. Contudo, 

a análise dessa realidade não é generalista e antes realizada de um modo particular em 

relação a cada um dos cursos lecionados, pelo que sendo um aspeto que se pretende analisar 

isoladamente, apenas se constatou o preenchimento dessa categoria. 
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Verificou-se, também, a referência às medidas de apoio à promoção do sucesso escolar 

(CdL5a) através da realização de diversas ações de formação destinadas aos docentes com 

vista, sobretudo, à introdução de mudanças metodológicas no processo de ensino e 

aprendizagem mais diversificas e centradas no estudante; as medidas de apoio ao 

desenvolvimento de competências extracurriculares (CdL5b), concretamente referenciadas na 

realização de visitas de estudo, participação em eventos de caráter diverso, entre outras; e 

as medidas de estímulo à inserção na vida ativam (5CdLc), através do estabelecimento de 

diversas parcerias/protocolos com outras instituições, com vista à incrementação da inserção 

profissional dos estudantes e, ainda, através da criação de estruturas internas de apoio aos 

alunos com essa finalidade. 

Verifica-se ainda a existência de instrumentos de medição/monitorização (CdL6), através 

de inquéritos distribuídos aos estudantes, no ano de 2008, no sentido de se aferir o seu nível 

de satisfação relativamente à formação recebida, e um outro inquérito destinado “apenas aos 

estudantes que frequentaram também o plano de estudos anterior à adaptação aos princípios 

da Declaração de Bolonha, pretendendo-se, assim, apurar o grau de satisfação dos alunos 

relativamente ao processo de transição” (ESECD-IPG, 2008, p. 50). Já no que concerne ao ano 

de 2009, foram elaborados dois questionários, um para os estudantes, outro para os docentes, 

no sentido de se avaliar a implementação do Processo de Bolonha em geral pelos dois 

principais públicos especialmente visados: estudantes e docentes. 

Pelas informações referidas e reiterando o facto de esta IES ter seguido de perto o 

normativo do enquadramento legal, constatou-se que o IPG preencheu todos os requisitos 

definidos pelo enquadramento legal (100%) e expressos na Matriz Geral 1. 

 

 

3.2.5. Instituto Politécnico Leiria 

 

O IPL foi uma das IES observadas que possuía publicados, na sua página Web (PT, 201f6), 

todos os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha (CdL1), sendo referenciado 

explicitamente o enquadramento legal que obrigou à sua elaboração e publicação. 

Todos estes relatórios sendo emitidos pelo IPL, são institucionais, não aprofundando 

qualquer uma das Unidades Orgânicas. Contudo, constatou-se que os documentos foram 

complementados com anexos que pormenorizam alguns aspetos particulares, referindo-se, 

nomeadamente: à correspondência entre as unidades curriculares e às competências a 

adquirir nos diferentes cursos; às ações de apoio ao desenvolvimento de competências 

extracurriculares e aos questionários disponibilizados aos estudantes e respetivos resultados 

obtidos.  

É referido também que “de acordo com a legislação em vigor a adequação dos cursos deve 

ser realizada até ao final do ano lectivo 2008/2009, para que no ano lectivo de 2009/2010 

todos os ciclos de estudos estejam organizados de acordo com o novo modelo” (IPL, 2008, p. 

http://www.ipleiria.pt/Paginas/default.aspx
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12). Nessa sequência, foram apresentados todos os cursos de 1.º ciclo da instituição já em 

funcionamento segundo o modelo de Bolonha, explicitando-se os 180 ECTS/curso, previstos 

para o mesmo. De realçar, todavia, a existência de um curso de 1.º ciclo que tem a duração 

excecional de quatro anos62, uma realidade não encontrada em qualquer outro dos relatórios 

analisados63. A par disso, e relativamente às mudanças pedagógicas operadas (CdL2a) o 

documento referiu que “a utilização de ECTS não é (…) propriamente uma novidade nacional. 

Este sistema é já utilizado. Mas a sua utilização limitava-se muitas vezes aos programas de 

mobilidade dos estudantes, como o Sócrates/ERASMUS, no âmbito dos quais era um 

instrumento importante para o reconhecimento académico dos estudos efectuados no 

estrangeiro. Agora este passa a ser o único sistema de creditação em vigor” (IPL, 2008, p. 16). 

Foi ainda observado que se encontravam referenciadas as competências transversais a par 

da aprendizagem autónoma “exigida” ao estudante no paradigma de Bolonha (CdL2b). Esta 

abordagem remeteu para o anexo do relatório de 2008/2009, onde são explicitamente 

referenciadas as competências a adquirir e a indicação das horas de contacto, experimental e 

de projeto (CdL4). Ainda a respeito desta categoria, é referido que, em conformidade com o 

estabelecido no despacho n.º 7287-A/2006, do Diário da República n.º 65, de 31 de março 

(PT, 2006e), 

 

a implementação do Processo de Bolonha fez-se por uma formalização da tipificação das 

metodologias possíveis nas horas de contacto com os estudantes no processo formativo. 

Assim, os planos de estudo passaram a distinguir entre as seguintes metodologias: ensino 

teórico (T), ensino teórico-prático (TP), ensino prático e laboratorial (PL); trabalho de 

Campo (TC); seminário (S), estágio (E)64; orientação tutorial OT) e outra (O). (IPL, 2010, 

p. 2) 

 

Relativamente aos indicadores de progresso (CdL3), no relatório do IPL é referido que “foi 

efectuada uma análise às diferentes instituições que se constituem como referência a cada 

um dos cursos (…) que são objecto de análise [mas] não se encontrou qualquer estudo que 

evidenciasse o progresso das mudanças operadas com a implementação do Processo e Bolonha  

e que permitisse estabelecer qualquer análise comparativa” (IPL, 2008, p. 15)65. Esta 

constatação permitiu aferir a preocupação desta IES a esse nível, apresentando o relatório 

uma súmula dos resultados e progresso atingidos com a concretização do Processo de Bolonha 

                                                 

62 Trata-se da licenciatura em tradução e interpretação Português/Chinês – Chinês/Português. 

63 Sabe-se todavia que os cursos das Escolas Superior de Saúde possuem 1.º ciclos de quatro anos 
respeitando os 240 créditos ECTS, os quais não foram naturalmente objeto de análise no âmbito desta 
investigação. 

64 Embora não tenha sido observado nos planos curriculares da Formação de Professores, muitas vezes a 
designação (E) refere-se a horas de Estudo do estudante. 

65 De todas as IES analisadas, esta Instituição foi a única que se referiu explicitamente ao consignado no 
n.º 3 do enquadramento legal que refere “O relatório deve incluir informação e indicadores que 
evidenciem o progresso das mudanças realizadas na instituição e em cada curso e que o permita 
comparar com a evolução realizada em outras instituições que se constituam como referência” 
(Decreto-Lei n.°107/2008). 
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na instituição, não só no relatório de 2008 (ano 1), mas também, naturalmente, nos relatórios 

subsequentes.  

No que concerne à implementação de medidas implementadas ao nível do apoio à 

promoção do sucesso escolar (CdL5a), foi possível aferir algumas medidas incrementadas pela 

Instituição, concretamente através de um projeto de promoção ao sucesso escolar e de 

combate ao abandono escolar, designado de Trajectos com sucesso no IPL, que consistiu no 

desenvolvimento de duas ações fundamentais: i) o serviço de apoio ao estudante, 

desenvolvido através de medidas de criação de grupos e programas de apoio aos estudantes 

com dificuldades específicas e a promoção de competências de estratégias de estudo, por 

exemplo; e, ii) a formação pedagógica de docentes, concretizada através de diversas ações 

de formativas. 

Verificou-se também a existência de ações de apoio ao desenvolvimento de competências 

extracurriculares (CdL5b), que se encontraram sempre expressas nos anexos dos diferentes 

relatórios. Contudo, constatou-se que esta análise é apresentada individualmente em relação 

a cada um dos cursos existentes, em função, naturalmente, das especificidades de cada um, 

em vez de ser realizada globalmente. Também as medidas de apoio à inserção na vida ativa 

(CdL5c) se encontram concretizadas, nomeadamente através da criação de bolsas de emprego 

online, entre outras.  

A finalizar, constatou-se a existência de instrumentos institucionais de medição (CdL6), 

uma vez que cada um dos relatórios contemplou, em anexo, os resultados da monitorização, 

realizada através do inquérito tanto aos estudantes como aos docentes, sendo esta análise 

apresentada em relação a cada uma das Unidades Orgânicas, e definida como sendo um 

“mecanismos de garantia de qualidade no funcionamento dos ciclos de estudo (IPL, 2010, p. 

3). 

A leitura realizada permitiu assim, nesta IES, confirmar o cumprimento de todas as 

categorias estipuladas pelo enquadramento legal (100%), incluindo a categoria Cdl1 que foi 

integralmente cumprida.  

 

 

3.2.6. Instituto Politécnico Lisboa 

 

O IPLx (PT, 2012f7), à semelhança de outras instituições, apenas publicou um relatório 

relativo a algumas das suas unidades orgânicas, nomeadamente da Escola Superior de 

Educação (PT, 2012e3), tratando-se contudo apenas de uma síntese genérica do acontecido 

entre 2006 e 2009, acerca da Concretização do Processo de Bolonha, num documento 

publicado em agosto de 2010.  

Trata-se, portanto, de uma situação que, embora respondendo ao normativo legal, uma 

vez que procedeu à elaboração e publicação de um relatório (CdL1), tal como exigido no 

Decreto-Lei n.°107/2008, de 25 de junho (PT, 2008c), o fez apenas parcialmente, visto que 

http://www.eselx.ipl.pt/Eselx/Default.aspx
http://www.eselx.ipl.pt/Eselx/Default.aspx
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não emitiu relatórios anuais, não existindo na página Web da instituição nenhum outro 

documento relativo aos anos em falta. Esta situação mostra, mais uma vez, que a Lei nem 

sempre foi cumprida conforme o exigido ou pode, de facto, ser passível de várias leituras. 

No que concerne ao relatório propriamente dito pôde ver-se que se tratou de um relatório 

bastante sintético que, em consequência, não responde completamente ao definido pelo 

enquadramento legal. 

Verificou-se todavia que foram abordados alguns aspetos relativos ao exigido legalmente, 

pelos quais a escola passou no seu processo de adequação ao Processo de Bolonha, que se 

iniciou no ano letivo 2006/2007. Foram, nesta sequência, referidos os ECTS bem como a 

criação dos cursos de 1.º e 2.º ciclos (CdL2a). 

Verificou-se também que têm igualmente sido implementadas medidas de apoio ao 

desenvolvimento de competências extracurriculares (CdL5b), através da realização de ações 

abertas ao exterior com a participação dos estudantes, como sejam “conferências, 

seminários, concursos e espetáculos” (IPLx, 2010, p. 17). Verificam-se, ainda, ações de 

estímulo à inserção na vida ativa (CdL5c), através da implementação de um observatório de 

diplomados, entre outras.  

Finalmente foi referido que embora “as coordenações de cursos, em articulação com o 

Conselho Pedagógico, [procurem] monitorizar e aferir a adequabilidade dos currículos, a sua 

execução e a (…) adequabilidade dos currículos” estes aspetos são apenas “ainda” realizados 

de modo qualitativos, havendo a intenção expressa de se implementar um processo de 

monitorização quantitativo, pelo que embora exista a intenção de colmatar esta lacuna, não 

se encontra ainda preenchida, no documento analisado a categoria CdL6. 

Face ao exposto, constata-se que esta IES preenche quatro das nove categorias definidas 

pelo enquadramento legal, correspondendo a 44% do total. 

 

 

3.2.7. Instituto Politécnico de Portalegre  

 

O IPPt tornou público na sua página Web (PT, 2012f8) três relatórios institucionais 

relativos aos ano 1 (2007/2008), onde se divulgou também informação relativa ao ano letivo 

2006/2007, como aliás tem sido prática de todos os relatórios encontrados, ao ano 2 

(2008/2009) e ao ano 3 (2009/2010). Contudo, não se encontra disponível para acesso público 

o relatório relativo ao ano letivo 2010/2011, embora no relatório precedente seja dito, 

explicitamente, que “no Relatório seguinte e último, esperamos ser possível dar conta da 

implementação de outras medidas e alterações, como seja a plena utilização do Suplemento 

ao Diploma e da Escala Europeia das Classificações, bem como de um guia de ECTS bilingue” 

(IPPt, 2010, p. 33). 

Esta informação, para além de permitir aferir a intenção e provável existência de um 

outro relatório, referiu-se explicitamente à interpretação da Lei, informação não encontrada 

http://www.ipportalegre.pt/html1/home.aspx
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em qualquer outro relatório, ao referir no n.º 7 que “o relatório é elaborado para os anos 

letivos 2006-2007 a 2010-2011, inclusive” (PT, 2008c), o que confirmou a exigência legal de 

serem apresentados e publicados os relatórios apenas até ao ano de 2011.  

Os relatórios representados sintetizaram as adequações do Processo de Bolonha, o qual se 

assumiu 

 

como uma oportunidade para centrar o ensino nas aprendizagens, proporcionando as 

condições de aquisição e desenvolvimento de competências no percurso formativo dos 

estudantes (…) [sendo] para tal (…) constituída uma comissão de doentes das diferentes 

Unidades Orgânicas. (IPPt, 2008, p. 5) 

 

Partindo de uma descrição global das fases pela qual a implementação do Processo de 

Bolonha passou, o relatório do ano 1 referiu-se aos procedimentos genéricos relativos à 

preparação e implementação do Processo de Bolonha na Instituição (CdL2a).  

A categoria CdL2b, foi apenas referida no relatório de 2009, visto que  

 

 

o primeiro relatório, publicado no final de 2008, se debruçou sobre as transformações 

formais, o segundo (…) sobre as transformações operadas no funcionamento das unidades 

curriculares e nos restantes Processo de ensino de ensino e de aprendizagem, enquanto 

que o terceiro e o seguinte, último (…) sobre a concretização das restantes medidas de 

caráter mais académico relativas ao Processo de Bolonha. (IPPt, 2009, p. 4)  

 

Nesse relatório esta informação derivou de “uma formação que se quer orientada para o 

desenvolvimento das competências dos estudantes (…) deve basear-se em metodologias de 

trabalho que estimulem a autonomia” (IPPt, 2009, p. 5), pela concretização de medidas como 

“a utilização de plataformas de E-learning (Moodle) (…) na realização de “trabalhos 

individuais (IPPt, 2009, pp. 9-10), entre outras. Tudo para que “a autonomia nos processos de 

aprendizagem dos estudantes [seja] uma forma privilegiada de mobilizar as suas 

competências relativas ao ser, nomeadamente pelo apelo à sua responsabilidade, autonomia, 

cooperação e relação com o outro” (IPPt, 2009, p. 9). 

Constatou-se, ainda, a evidência e valorização dos indicadores de progresso das mudanças 

operadas (CdL3) em função dos definidos pelo Processo de Bolonha. 

Observou-se também de modo bastante explícito a adequação dos cursos e a distribuição 

da diferente tipologia de horas de contacto (T, TP, PL, OT, TC, S e E) convertíveis nos 

respetivos créditos ECTS na respetiva organização dos cursos (CdL4). 

Ainda no relatório do ano 1 foram apontadas medidas relativas à promoção do sucesso 

escolar (CdL5a), referindo-se que  

 

as estratégias de apoio à promoção do sucesso escolar são diferentes e diversificadas em 

cada uma das Unidades Orgânicas e, dentro destas, em cada um dos cursos, devido à 

especificidade de cada um dos cursos e aos tipos de competências a adquirir e desenvolve 
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pelos estudantes (…). O IPP dispõe de um Gabinete de Apoio Psicopedagógico cujo 

objetivo é a promoção da adaptação e do sucesso académico, tendo em conta os três 

momento de transição ecológica que os jovens atravessam ao longo do ensino superior: a 

entrada (adaptação) a frequência e a saída (transição para o mundo do trabalho. (IPPt, 

2008, p. 16) 

 

Verificou-se, também, a existência de um conjunto de iniciativas tendentes ao 

desenvolvimento de competências extracurriculares (CdL5b) “como visitas de estudo, 

intercâmbios com instituições de ensino, profissionais e culturais, nacionais e estrangeiras, 

participação e realização de encontros, seminários, jornadas (…)” (IPPt, 2008, pp. 17-18), 

mas também que,  

 

no Modelo de Formação da ESE, por exemplo, estabelecem-se princípios da 

interpenetrabilidade e da transversabilidade, a concretizar na obrigatoriedade de, em 

todos os cursos de 1.º ciclo, serem oferecidas UC no domínio de metodologias de 

investigação, projecto, estágio e língua estrangeira. (IPPt, 2009, p. 5) 

 

Considerou-se também preenchida a categoria CdL5c, relativamente às medidas de 

estímulo de inserção na vida ativa, apesar de ser referido que embora existindo “se 

encontram definidas de modo diferente em cada uma das Unidades Orgânicas, não tendo, por 

enquanto, atingido a fase de harmonização” (IPPt, 2008, p. 18). Contudo, foi criada à 

posteriori “uma plataforma on-line destinada a recolher as ofertas, pedidos e candidaturas de 

emprego, designada de Bolsa de Emprego” (IPPt, 2009, p. 15). 

O trabalho desenvolvido nos primeiros anos pelas IES no âmbito do Processo de Bolonha foi 

“de grande fôlego” (IPPt, 2009, p. 3), mas incidiu sobretudo e de uma forma global nos 

aspetos mais formais e administrativos decorrentes das obrigações legais. Só nos anos 

seguintes se operaram transformações, provavelmente muito mais importantes, nos 

funcionamentos dos processos de ensino e de aprendizagem, exigidas pelo novo paradigma.  

O relatório de 2009 referiu ainda que existiu um processo de monitorização sobre a 

implementação do Processo de Bolonha (Cdl6), tal como previsto pelo enquadramento legal, 

ao referenciar que “de acordo com a legislação aplicável, o (…) relatório procurou obter o 

contributo de docentes e de estudantes, acerca dos objetivos visados pela implementação do 

Processo de Bolonha (…). Nesse sentido, foi construído um questionário (…) dirigido a 

estudantes, por um lado, e a docentes por outro” (IPPt, 2009, p. 16). 

A finalizar, o relatório de 2010 referiu que 

 

o grupo que se responsabilizou pela elaboração deste relatório tem consciência de que 

não é fácil que este dê conta das enormes transformações, especialmente das que se 

referem aos processos de ensino e de aprendizagem e às medidas de apoio existentes (…) 

o Processo de Bolonha é hoje uma realidade palpável e incontornável (…) contudo 
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consideramos que este é um trabalho de todos os dias, que muito há ainda a fazer. (IPPt, 

2010, pp. 32-33) 

 

A leitura dos documentos desta IES permitiu confirmar o cumprimento de todas as 

categorias (100%) estipuladas pelo enquadramento legal. 

 

 

3.2.8. Instituto Politécnico do Porto  

 

O IPP elaborou e publicou na sua página Web (PT, 2012f9) dois Relatórios de Concretização 

do Processo de Bolonha (CdL1), sendo estes respeitantes aos anos de 2007/2008 (ano 1) e 

2008/2009 (ano 2). Os relatórios apresentados referem-se, respetivamente, a cada uma das 

sete Unidades Orgânicas existentes na Instituição, não tendo sido elaborado qualquer 

relatório institucional do IPP.  

Assim sendo, realizou-se apenas uma análise sumária dos relatórios da ESE por ser, no 

âmbito deste estudo, a que assume particular relevância, mas que será retomada e 

aprofundada na análise do corpus nuclear. Assim, à semelhança do que se fez em relação às 

IES que apresentam situações similares, apenas se analisou, neste momento, esta Unidade 

Orgânica numa perspetiva geral, no sentido de verificar se respondeu às categorias definidas 

pelo enquadramento legal. 

À semelhança do que aconteceu também com a maioria dos relatórios analisados, embora 

o relatório do ano 1 tenha sido o primeiro a ser publicado, em dezembro de 2008, a fim de 

responder ao enquadramento legal (CdL1) foi, neste primeiro relatório, sobretudo abordado 

o ano letivo de 2006/2007, por ser esse o ano em que a implementação do Processo de 

Bolonha se iniciou na maioria das IES portuguesas. Nesse documento foi afirmada a 

preocupação de que Bolonha “se trata de um processo complexo cujo sucesso não se 

conseguirá por decreto” (IPP, 2008, p. 3). É acrescentado ainda que “nesse enquadramento, a 

ESE preparou-se para responder à mudança decorrente do compromisso de construção do 

Espaço Europeu de Ensino Superior” (IPP, 2008, p. 4).  

À semelhança de outras instituições, também nesta IES se promoveu a reflexão 

institucional sobre as implicações da mudança. Houve ainda a necessidade do conhecimento 

dos estudos e programas enquadradores do Processo de Bolonha e da criação do EEES, de que 

são exemplo os projetos Tuning, Trends e os Descritores de Dublin. Foi também necessário 

proceder à identificação de áreas e perfis de formação dos 1.º e 2.º ciclos de estudos, e dos 

respetivos quadros de competências genéricas e específicas, e definidas  

 

directrizes institucionais relativamente ao número de horas por ano curricular dos cursos 

— 1680 horas, bem como estabelecer que a 1 ECTS corresponderia 28 horas de trabalho 

total do estudante, e que as horas de contacto não poderiam ultrapassar as 22h/semana. 

(IPP, 2008, p. 5)  

https://www.ipp.pt/index.aspx


As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

81 
 

 

Face a esta constatação, este documento referiu-se às mudanças pedagógicas operadas 

(CdL2a), em particular à passagem “de um ensino baseado na transmissão de conhecimentos, 

para um ensino baseado na transmissão de competências (PT, 2006c), e aos indicadores 

objetivos (CdL4) acerca das horas de contacto, e, a posteriori, das diferentes componentes 

de trabalho a desenvolver pelos estudantes. 

No IPP são encontradas evidências, no relatório do ano 2, de indicadores de progresso das 

mudanças operadas (CdL3), nomeadamente no que se refere a mudanças relativas à 

“avaliação de progresso (…) dos novos cursos e adequados a Bolonha” (IPP, 2009, p. 9). 

O relatório referiu-se também às medidas de apoio à promoção do sucesso escolar 

(CdL5a), nomeadamente através “do apoio tutorial e da disponibilização de Unidades 

Curriculares transversais que colmatassem algumas necessidades mais prementes dos 

estudantes — como a Oficina de Produções orais e Escritas e a Língua Estrangeira (IPP, 2008, 

p. 13), com vista à promoção do sucesso escolar dos estudantes; o desenvolvimento das 

competências extracurriculares (CdL5b) foi promovido através de diversas iniciativas sociais, 

culturais e artísticas (conferências, aulas abertas e seminários, e as medidas de estímulo à 

inserção na vida ativa (Cdl5c) foram fomentadas pelo “trabalho de terreno, a partilha de 

experiências profissionais (…) que continuam a ser algumas estratégias privilegiadas para 

estimular a futura inserção dos diplomados na vida ativa” (IPP, 2009, p. 17).  

A finalizar, constatou-se a monitorização das diferentes fases do processo de 

implementação (CdL6), através de inquérito respondido tanto por parte dos estudantes como 

dos docentes. Contudo, esta monitorização foi realizada apenas em relação a cada curso 

individualmente.  

Neste âmbito, refere-se que a leitura realizada permitiu certificar, no IPP, o cumprimento 

de oito categorias (89%) estipuladas pelo enquadramento legal. 

 

 

3.2.9.  Instituto Politécnico de Santarém  

  

O IPS não dispunha, na sua página Web (PT, 2012f10), dos Relatórios de Concretização do 

Processo de Bolonha, ou pelo menos não permitia o seu acesso público, tal como previsto pela 

Lei, pelo que se revelou difícil aceder à informação. Deste modo, procurou conseguir-se os 

documentos através de contacto pessoal, dirigindo uma mensagem de correio eletrónico ao 

Diretor da ESE- IPS, por ser esta a Unidade Orgânica do interesse do investigador. Nessa 

sequência, foi possível ter acesso a um documento designado de “Resposta à solicitação feita 

pela Comissão Parlamentar de Educação e Ciência relativamente à Implementação do 

Processo de Bolonha”, amavelmente disponibilizado e enviado por correio eletrónico por uma 

docente da instituição. O documento, muito sucinto, referia a implementação do Processo de 

http://www.ipsantarem.pt/


As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

82 
 

Bolonha no ano letivo 2006/2007, aludindo à organização curricular, organização letiva, 

custos, potencialidades e dificuldades da aplicação do Processo de Bolonha.  

Face ao conseguido, e não tendo elementos suficientes para proceder à avaliação do 

Processo de Bolonha nesta instituição, decidiu-se, inicialmente, não a incluir no corpus de 

análise. Contudo, já em 2012, encontrou-se, casualmente no decorrer de uma pesquisa Web, 

um Relatório de Concretização do Processo de Bolonha do IPS, emitido em dezembro de 2008, 

que abordava a implementação do Processo de Bolonha, referindo-se explicitamente à ESE- 

IPS. Este novo dado, possibilitou a análise da Concretização do Processo de Bolonha nesta IES. 

Apesar da dificuldade sentida no acesso ao documento que não se encontrava para acesso 

público na página Web da instituição, foi possível responder parcialmente à categoria CdL1.  

Pela leitura do relatório encontrado, aferiu-se que a instituição possuía, em 2008, 23 

cursos adequados a Bolonha, 21 dos quais entraram efetivamente em funcionamento no ano 

letivo 2007/2008. A concretização do Processo de Bolonha foi transversal a todas as Unidades 

Orgânicas, e teve início em 2006, referindo-se que “o modelo e a metodologia utilizados 

obedeceram ao estipulado no Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, despacho n.º 

10543/05, de 11 de maio e o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março”66 (IPS, 2008, p. 5) 

Assim, foram constituídos grupos de trabalho em cada uma das escolas com o objetivo “de se 

elaborarem propostas fundamentadas de adequação a Bolonha dos respetivos cursos” (IPS, 

2008, p. 5). No documento são afirmadas mudanças pedagógicas no sentido do 

desenvolvimento de competências gerais, experimentais e transversais, encontrando-se assim 

preenchidas as subcategorias Cl2a e Cl2b da categoria CL2. 

O documento referiu-se explicitamente a promoção do sucesso escolar (Cdl5a) através da 

“criação ou reforço de tutorias quer de natureza presencial quer online, através da 

plataforma moodle” (IPS, 2008, p. 8); foram aferidas também as competências transversais 

(CdL5b) “destinadas a promover o desenvolvimento de competências gerais, experimentais e 

transversais dos estudantes [nomeadamente através da] criação de espaços de 

desenvolvimento da pesquisa [numa perspetiva] interdisciplinar do conhecimento e da sua 

construção” (IPS, 2008, p. 32); verificaram-se ainda medidas de apoio à inserção na vida ativa 

(CdL5c) verificada através da existência do projeto “UNIVA, sediado no Instituto a partir de 

dezembro de 2006 [que se] apresenta como uma mais-valia com especial incidência no apoio 

e inserção dos estudantes na vida activa” (IPS, 2008, p. 9).  

Evidencia-se finalmente a monitorização do processo de implementação (CdL6), através de 

questionários dirigidos quer a docentes quer a estudantes. 

Esta IES preencheu sete das categorias definidas pelo enquadramento legal, 

correspondendo a 78% do total. 

 

 

                                                 

66 No relatório o Decreto-Lei n.°74/2006 é citado como sendo de 26 de março, quando efetivamente 
data de 24 de março (IPS, 2008, p. 31). 
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3.2.10. Instituto Politécnico de Setúbal  

 

Em cumprimento do requisito legal que está na sua base, o IPSt elaborou e publicou os 

Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha na sua página Web (PT, 2012f11) 

preenchendo assim a categoria CdL1. Contudo, apenas foi possível aceder a dois relatórios 

institucionais, relativos ao ano 2 (2008/2009) e ao ano 3 (2009/2010), pelo que o 

cumprimento legal foi apenas parcial. Percebeu-se pela leitura de um dos documentos que 

“cada uma das cinco Escolas Superiores [elaboraram] o seu próprio Relatório” (IPSt, 2009, p. 

3). Foi assim também possível aceder a três relatórios da ESE-IPSt (anos 1, 2 e 3 

respetivamente)67. Todavia, não foi possível verificar a existência do relatório do ano 4, uma 

vez que o mesmo não se encontrava disponível na página Web da Instituição. 

Ao nível institucional constatou-se que os relatórios publicados seguiram de perto a Lei 

que lhes está na origem, sendo referido que a realização do “relatório surge no contexto de 

cumprimento do Decreto-Lei n.°107/2008, [sendo] uma oportunidade privilegiada de 

autoconhecimento para o instituto, permitindo-lhe um olhar crítico sobre o trabalho que tem 

vindo a desenvolver, na área pedagógica, em geral e na concretização do Processo de 

Bolonha, em particular” (IPSt, 2009, p. 3). 

Pela leitura do relatório do ano 2, percebeu-se que embora seja este o primeiro 

documento disponível, já desde 2004/2005,  

 

a Presidência do IPS [definiu] com as direcções das suas cinco Escolas, uma estratégia 

institucional que visava o desenvolvimento de novas atitudes em relação ao ensino e à 

aprendizagem, o desencadear de alterações estruturais e a adopção de novos conceitos e 

instrumentos (…) que consistiu na criação de cinco grupos de trabalho transversais às 

Escolas. (IPSt, 2009, p. 10)  

 

Referiu-se, ainda, que “2008/2009 representa a entrada plena de toda a oferta educativa 

no modelo de Bolonha, sendo certo que uma parte significativa se fez no ano 2006/2007” 

(IPSt, 2009, p. 20). Esta informação permitiu concluir que, embora o primeiro relatório 

institucional concerne apenas o ano letivo de 2008/2009, sem que seja feita uma exaustiva 

análise dos anos letivos anteriores, já que “o processo teve início no mês de Janeiro [de 

2009], com uma proposta de um guião de realização dos (…) relatórios a todas as escolas (…) 

e em Julho (…) deu-se início ao processo de realização dos Relatórios, comum às escolas” 

(IPSt, 2009, p. 20), a adequação ao Processo de Bolonha se iniciou muito cedo nesta IES, 

tendo sido transversal a todas as Unidades Orgânicas. 

                                                 

67 De notar, contudo, que o relatório do ano 1, publicado em dezembro de 2008, se refere apenas o ano 
letivo de 2007/2008, não referindo o ano 2006/2007, como aliás vem sendo prática nas restantes 
instituições por ser este o ano em que, na maioria das IES, a implementação do Processo de Bolonha 
se iniciou e também porque se trata de uma exigência do enquadramento legal. 

http://www.ips.pt/ips_si/web_page.inicial
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À comissão, constituída pelos cinco grupos de trabalho referidos, foram atribuídas 

diferentes temáticas, a saber: i) competências gerais transversais dos diplomados; ii) ECTS 

(European Credit Transfer System) e Suplemento ao Diploma; iii) aprendizagem ao longo da 

vida e creditação de competências; iv) novas metodologias de ensino/aprendizagem e 

redução do insucesso; e v) reestruturação curricular e definição de áreas comuns.  

A primeira temática refere-se aos diversos tipos de competências a adquirir pelo estudante 

no sentido de “saber mobilizar recursos cognitivos disponíveis para decidir sobre a melhor 

estratégia de acção perante uma situação concreta” (IPSt, 2009, p. 11), o que remete para o 

conceito de aprendizagem autónoma (CdL2b) e para o desenvolvimento de competências dos 

estudantes (CdL2a). Existiram também referências concretas ao que o Processo de Bolonha 

preconizou para a adequação e conversão dos cursos “medíveis” em ECTS “admitindo que 25 

horas de trabalho semanal correspondem a um crédito ECTS (IPSt, 2009, p. 12)68, que levam à 

implementação de procedimentos padronizados como a “adopção de um novo formato de 

ficha [de unidade curricular] que contemplasse a especificidade das competências adquiridas, 

a respectiva carga de trabalho [e a] operacionalização de alguns instrumentos fundamentais 

(IPSt, 2009, p.12).  

Aferiram-se a longo do relatório indicadores de progresso das mudanças operadas (CdL3), 

sendo referido, no complemento dessas mudanças que “a elaboração deste relatório foi 

considerada pelo IPS como uma oportunidade de melhoria (…) e não como o mero 

cumprimento das obrigações legalmente estabelecidas. Deste modo, o seu conteúdo 

extravasa aquelas obrigações, integrando-se num projecto (…) de um modelo mais amplo que 

suporte a tomada de decisão interna (IPSt, 2009, p. 32).  

Foram referidas, no relatório da Unidade Orgânica observada o número de horas de 

contacto destinadas a cada unidade curricular (CdL4). 

Verificaram-se também diversas medidas de apoio, observadas no relatório, ao serem 

referidas novas metodologias de ensino tendentes a reduzir o insucesso escolar (CdL5a), como 

sendo aulas de apoio, estímulo do trabalho autónomo, regimes de tutoria, entre outras; as 

medidas de apoio de desenvolvimento de competências extracurriculares (CdL5b); e as 

medidas de estímulo de inserção na vida ativa (CdL5c), nomeadamente através da realização 

de seminários, aulas abertas, workshops, eventos culturais e científicos organizados pelos 

estudantes, entre outras, e a criação “de estruturas próprias [e dinamização] de iniciativas no 

que se refere ao acompanhamento dos seus estudantes e ex-estudantes durante o Processo de 

transição da vida académica para a vida profissional” (IPSt, 2009, p. 28).  

No que concerne aos instrumentos institucionais de monitorização (CdL6), verificou-se que 

existiu, no ano de 2008/2009, um inquérito destinados apenas aos docentes, para recolher 

informações acerca das “principais alterações e mudanças de âmbito pedagógico” (IPSt, 2010, 

p. 10), cujos resultados seriam considerados também no ano letivo seguinte, “uma vez que 

“se assistiu a uma consolidação dessas mesmas características e mudanças no processo de 

                                                 

68 Admite-se, como referência, um total de 40 horas de trabalho por semana, a executar pelo estudante. 
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ensino-aprendizagem (IPSt, 2010, p. 10). Assim, no ano letivo 2009/2010, foram apenas 

desenvolvidos mecanismos de monitorização para os estudantes, através da realização de 

inquéritos para aferir “o grau dos de satisfação dos Estudantes, relativamente ao processo de 

ensino-aprendizagem” (IPSt, 2010, p. 10). 

De realçar ainda, que no final do primeiro relatório disponibilizado se encontrava o link de 

acesso direto para consulta dos relatórios das escolas e respetivos cursos.  

O IPSt é uma das quatro IES que, cumprindo integralmente o estipulado pelo 

enquadramento legal, preencheu a totalidade das categorias definidas (100%).  

 

 

3.2.11. Instituto Politécnico de Viana do Castelo  

 

A pesquisa efetuada acerca da implementação do Processo de Bolonha no IPVC mostrou 

que se encontrava disponível, na página Web (PT, 2012f12) da instituição, uma informação 

sobre o enquadramento legal que obriga à elaboração e publicação do Relatório de 

Concretização do Processo de Bolonha, existindo depois os respetivos links para acesso à 

informação específica das respetivas Unidades Orgânicas. Verificou-se que a ESE elaborou e 

disponibilizou os relatórios do ano 1, do ano 2 e do ano 3, respetivamente, estando também 

já publicado o relatório do ano de 2010/2011 (ano 4), tal como previsto na Lei, sendo 

portanto uma das IES que cumpriu integralmente a categoria CdL1. 

Nos relatórios da ESE-IPVC foram apenas, de modo sucinto, abordados todos os cursos 

lecionados, já em relação às restantes Unidades Orgânicas verificou-se a existência relatórios 

para cada curso em particular. Essa constatação reitera o comprovado inicialmente acerca do 

entendimento bastante ambíguo do enquadramento legal, inclusive no seio da mesma 

instituição. 

No que concerne especificamente ao Relatório de Concretização do Processo de Bolonha 

da Escola Superior de Educação desta IES verificou-se que o relatório do ano 1, publicado em 

dezembro de 2008, se referia, como vem sendo habitual na maioria dos documentos 

analisados, aos anos letivos 2006/2007 e 2007/2008.  

Foram encontradas também referências ao desenvolvimento de competências dos 

estudantes/ECTS (CdL2a), no que concerne ao processo de criação de cursos, exigidas pela 

nova legislação “que enquadra todo o processo de funcionamento do Ensino Superior” (IPVC, 

2008, p. 3), decorrente de Bolonha, nomeadamente, o Decreto-Lei n.º 62/2007, de 10 de 

setembro (PT, 2007f) e Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março (PT, 2006c), que legislam a 

Adequação dos Estabelecimentos de Ensino Superior a Bolonha e a Acreditação e entrada em 

funcionamento dos Ciclos de estudos, respetivamente.  

No caso concreto desta Unidade Orgânica, deve dizer-se que não houve qualquer 

reestruturação de cursos segundo o paradigma de Bolonha, uma vez que no período pré-

http://www.ipvc.pt/
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Bolonha só existiam nesta escola cursos de Formação de Professores69. Assim sendo, todos os 

cursos foram criados de raiz, em consonância com o estabelecido no Decreto-Lei n.°43/2007, 

de 22 de fevereiro (PT, 2007c), referente ao novo modelo da Formação de Professores70. 

Em relação à categoria CdL3 (indicadores de progresso das mudanças realizadas), 

referenciada em todos os relatórios da Unidade Orgânica, são evidenciados indicadores de 

mudança, da evolução do número de estudantes inscritos e do sucesso educativo bem como a 

“monitorização do esforço de aprendizagem do trabalho dos estudantes” (IPVC, 2008, p. 8), 

das componentes de trabalho dos estudantes e dos diplomados por curso, respetivamente. 

Constata-se ainda que, no relatório de 2008, se encontram já expressas medidas 

institucionais de apoio à promoção escolar (CdL5a), através a realização de encontros 

promovidos pela Associação de Reflexão e Intervenção Educativa das Escolas Superiores de 

Educação (ARIPESE). Por outro lado, encontravam-se também referenciados os instrumentos 

institucionais de monitorização (CdL6), uma vez que se verificaram medidas e indicadores 

institucionais para a auscultação dos estudantes71. Contudo, embora este processo de 

inquérito tenha sido iniciado ainda no ano letivo 2006/2007, apenas foi realizada uma análise 

dos dados recolhidos no ano letivo 2007/2008, porque no ano 2006/2007 “a participação dos 

estudantes no inquérito foi extremamente baixa (…) não se considerando as respostas obtidas 

estatisticamente significativas” (IPVC, 2008, p. 7). Decidiu-se assim que “para que esta 

situação não voltasse a repetir-se em 2007/08 foram enviados esforços para que os resultados 

sejam definitivamente avaliadores da Instituição” (IPVC, 2008, p. 7).  

A finalizar a análise dos documentos desta IES, constatou-se pela leitura da matriz que, 

quer seja por se tratar de um relatório com uma tipologia diferente, quer seja pelo diferente 

entendimento da Lei, a verdade é que o enquadramento legal não foi grandemente tido em 

conta na elaboração dos relatórios, tendo sido apenas preenchidas cinco das nove categorias 

definidas em função do mesmo (55%).  

 

 

3.2.12. Instituto Politécnico de Viseu  

 

Realizada a pesquisa à página Web do IPV (PT, 2012f13), não foi possível aceder aos 

documentos pretendidos, o que levou a procurar consegui-los por contacto pessoal, 

concretamente, por intermédio de uma docente, que referiu que os relatórios seriam 

brevemente disponibilizados na página Web da Instituição, o que de facto se verificou (CdL1). 

                                                 

69 Uma situação só igualada pela ESE-IPLx. 

70 No período pós-Bolonha foram criados também, em consonância com os pressupostos do Processo de 
Bolonha, os cursos de 1.º ciclo de Educação Artística e Cultural e de Educação Social Gerontológica 
(cf. http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/ese/ese_cursos/ese_licenciaturas, acedido em 24 de 
agosto de 2012). 

71 De notar que não houve nenhum tipo de monitorização explícita para os docentes, contrariamente ao 
que aconteceu em outra IES, embora tenham também sido tidas em conta as opiniões dos mesmos, 
sobretudo no período de implementação inicial do processo. 

http://www.ipv.pt/
http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/ese/ese_cursos/ese_licenciaturas
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Deve dizer-se, contudo, que houve, ainda assim, alguma dificuldade em aceder aos 

documentos na página Web, tendo apenas sido possível consultar o relatório do ano 1 relativo 

apenas à ESE. Apesar disso, foi evidenciado no relatório encontrado que a implementação do 

processo na instituição foi bastante precoce, sendo referido que “o Gabinete de Cooperação 

Internacional e ECTS na ESEV, desde 2004, início da implementação do Processo de Bolonha 

no IPV (…) participou na elaboração de pareceres, nomeadamente, no que respeita ao pedido 

do MCTES no âmbito das funções de “Interlocutor Académico sobre Políticas de Formação de 

Professores” (ESE-IPV, 2008, p. 16).  

O documento consultado é bastante extenso e possui uma estrutura atípica porque 

diferente da dos restantes relatórios observados, tanto em relação à estrutura como à maioria 

dos conteúdos abordados, o que explica que apenas preencha três das nove categorias 

definidas pelo enquadramento legal, correspondendo a 33%, nomeadamente a elaboração e 

(posterior) publicação do relatório (CdL1), o desenvolvimento de competências dos 

estudantes/ECTS) (CdL2a) e os instrumentos institucionais de monitorização (CdL6). 

De referir que no caso desta IES, todas as formulações de propostas de curso tiveram por 

base  

 

a análise do Libro Blanco produzido pela ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación) [o] Programa de Convergência Europeia (…) e o estudo de 

documentação/legislação produzida a nível nacional e internacional no âmbito da 

implementação do Processo de Bolonha (ESE-IPV, 2008, p. 23),  

 

bem como a opinião dos estudantes relativamente ao seu trabalho desenvolvido nas 

diferentes UC, o que se verificou quer na adequação/criação de cursos se atendeu aos 

pressupostos definidos por Bolonha, quer no que concerne a adaptação dos ciclos de estudos 

aos modelos europeus definidos e à sua conversão em ECTS (CdL2a).  

No que concerne aos instrumentos institucionais de monitorização (CdL6) e atendendo ao 

enquadramento legal (Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto (PT, 2007e) que “prevê a 

obrigatoriedade da avaliação (Artigo 7.º e 8.º) e da autoavaliação (Artigo 10.º) realizada por 

cada estabelecimento de ensino superior (Artigo 11.º) ” observou-se que foram 

implementados, no próprio ano letivo de 2007/2008, “processos e procedimentos de auto-

avaliação” (ESE-IPV, 2008, p. 15). 

A finalizar a análise ao documento emitido por esta IES, e apesar do relatório ser bastante 

extenso e pormenorizado, é possível dizer, provavelmente pela sua estrutura atípica, que o 

IPV não teve em conta o determinado pela Lei a este nível, tendo preenchido apenas três 

categorias definidas (33%). 
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3.3. Apresentação da Matriz Geral 2 

 

Como ficou explícito, à medida que se foi aprofundando a leitura dos documentos em 

análise, encontraram-se novas informações que, no seguimento dos pressupostos do Processo 

de Bolonha, se revelaram, na perspetiva do investigador, de interesse para o estudo. Essa 

constatação levou à criação de uma nova matriz de análise (Matriz Geral 2), apenas destinada 

à apresentação destas “novas categorias”, as quais são designadas de C (Categorias) seguidas 

do número sequencial, à semelhança do modo como foram operacionalizadas as categorias da 

matriz anterior e tal como ficou explícito no capítulo metodológico deste estudo72. Nesta 

nova matriz de análise as informações serão apenas abordadas em relação às categorias 

definidas não havendo a preocupação de as organizar por IES (ainda que estas se encontrem 

naturalmente referenciadas), como aconteceu na matriz anterior, pelos motivos já 

explicitados.  

Para melhor se visualizar e compreender o âmbito desta segunda matriz, o quadro n.º 8 

sintetiza as categorias e as respetivas subcategorias definidas. 

 

Categorias Subcategorias  

C1 

 Metodologia de Concretização do Processo de Bolonha 

C1a Medidas de adequação ao Processo de Bolonha 

C1b Definição de perfis dos alunos 

C1c Suplemento ao Diploma 

C1d Estudante a tempo parcial 

C1e 
Regime de ingresso dos alunos (maiores de 23 anos e concursos 
especiais) 

C1f Elaboração de regulamentos diversos 

C1g 
Parcerias, projetos e avaliações de entidades externas nacionais e 
internacionais/Sistema de Garantia da Qualidade 

C2 

 Concretização de medidas pedagógicas e de ensino e aprendizagem 

C2a Mobilidade de professores/alunos (outgoing – incoming) 

C2b Aprendizagem ao longo da vida/Programas e formação contínua 

C2c Formação/atualização pedagógica de docentes 

C2d Envolvimento/Formação de estudantes no Processo de Bolonha 

C2e Estruturas, recursos pedagógicos e medidas de apoio a estudantes 

Quadro n.º 8 — Apresentação das categorias da Matriz Geral 2 — categorias e subcategorias definidas 
pelo investigador (C) 

Fonte: Elaborado pelo investigador 
 

Realizada esta primeira apresentação das categorias e subcategorias que originaram a 

Matriz Geral 2, a seguir se expõe, de um modo mais exaustivo, após a leitura dos respetivos 

relatórios de concretização do Processo de Bolonha relativos às IES, uma análise atinente à 

comparação das duas matrizes (Matriz Geral 1 e Matriz Geral 2). Inicialmente far-se-á uma 

breve comparação das duas matrizes no que concerne às categorias preenchidas. De seguida, 

serão analisadas individualmente as categorias que resultaram na Matriz Geral 2, que serão 

                                                 

72 Esta segunda matriz, da inteira responsabilidade do investigador, define duas grandes categorias, C1 e 
C2, as quais se subdividem sequencialmente pelas letras do alfabeto (C1a, C1b ou C2a, C2b), até se 
esgotarem todas as informações consideradas relevantes para o objeto de estudo. 
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comentadas reflexiva e sequencialmente, e de que resultou esquematicamente o quadro n.º 

9. 

 

IES 
 
 
 
 

Categorias 

C1 
Concretização de medidas formais do  

Processo de Bolonha 

 
C2 

Concretização de medidas pedagógica 
e de ensino e aprendizagem 

C1a C1b C1c C1d C1e C1f C1g C2a C2b C2c C2d C2e 

IPBr             

IPB             

IPBC   x  x x  x  x  x 

IPG     x   x  x   

IPL x  x  x   x  x  x 

IPLx  x   x   x     

IPPt  x x   x x    x x 

IPP    x x  x      

IPStt x     x    x   

IPSt   x  x x  x x    

IPVC        x  x x x 

IPV   x   x x x x  x x 

Quadro n.º 9 — Síntese da Matriz Geral 2 — Categorias apuradas pela leitura dos relatórios — (C)  

Fonte: Elaborado pelo investigador 

 

A análise do quadro permite aferir que não preencheram qualquer nova categoria o IPBr, 

que na matriz anterior preencheu também apenas duas categorias (cf. Matriz Geral 1), o que 

provavelmente se deve, como se constatou, à publicação de um relatório único e muito 

sucinto, e o IPB, embora este tenha preenchido seis categorias do enquadramento legal na 

Matriz Geral 1.  

Por outro lado, verificou-se que algumas instituições, que na elaboração dos seus 

relatórios menos corresponderam ao enquadramento legal, foram em regra as que mais 

categorias permitiram criar na Matriz Geral 2. Destaca-se a este nível o IPV que, tendo apenas 

preenchido três dos elementos consignados na lei, foi a instituição que mais elementos novos 

apresentam — sete no total. De realçar, também, o IPPt e o IPL e o IPSt73 que, 

correspondendo a todos os elementos previstos no enquadramento legal, apresentaram ainda 

outras informações consideradas relevantes. Destaca-se também o IPCB que, tendo 

preenchido oito elementos na Matriz Geral 1, apresenta seis novos elementos na Matriz Geral 

2. De qualquer modo, e excetuando-se as duas instituições que não apresentam qualquer nova 

informação (IPBr e IPB), todas as outras IES apresentam novos elementos a ser considerados 

na segunda matriz análise, a quais se passam a explicitar com maior pormenor nos pontos que 

se seguem. 

                                                 

73 O IPPt e o IPL apresentam seis novos elementos respetivamente, e o IPS cinco novas informações que 
foram consideradas relevantes na elaboração da Matriz Geral 2. 
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3.4. Análise da Categoria 1 — Concretização de Medidas 

Formais do Processo de Bolonha  

 

Como foi referido no enquadramento metodológico deste estudo, a primeira categoria (C1) 

da Matriz Geral 2, designada de “Concretização de Medidas Formais do Processo de Bolonha” 

refere-se ao modo como foi adequado formalmente o Processo de Bolonha nas diferentes IES, 

subdividindo-se em sete subcategorias em função das informações encontradas nos 

documentos analisados, as quais se passam a referenciar. 

 

 

3.4.1. Medidas de adequação ao Processo de Bolonha — C1a 

 

A primeira subcategoria designada de “Medidas de adequação ao Processo de Bolonha” 

refere-se às evidências encontradas, nos documentos analisados, relativas ao modo como foi 

adequado o Processo de Bolonha na diferente IES. Embora estas estejam naturalmente 

implícitas em todos os documentos, foi possível, em dois relatórios (IPL e IPS), constatar 

explicitamente a metodologia utilizada para a adequação ao Processo de Bolonha (C1a), 

obedecendo ao enquadramento legal estipulado (PT, 2005c e PT, 2006c). 

A implementação do Processo de Bolonha levou, naturalmente, ao desenvolvimento de 

uma ação concertada das IES, “quer para a adequação dos cursos ao Processo de Bolonha, 

quer para regulamentação e definição dos respetivos instrumentos de suporte” (IPS, 2008, p. 

5). Nesse sentido, é expresso, que mais do que uma reorganização formal dos ciclos de 

estudos, o Processo de Bolonha “significa reorganizar o processo formativo em torno de novos 

valores: as competências (e não só os conteúdos), as aprendizagens (e não simplesmente o 

ensino), a participação e o envolvimento de todos os agentes implicados (e não apenas a 

participação de professores nas aulas e de estudantes no estudo e nos exames)” (IPL, 2009, p. 

8). 

Não obstante essas evidências que preenchem cabalmente a C1a, está implícito na maioria 

dos textos observados que grande parte das instituições realizou reuniões periódicas entre os 

diferentes órgãos/chefias da IES, no sentido de se estruturarem e monitorizarem os 

processos, com o objetivo de se elaborarem propostas fundamentadas de adequação dos 

planos de estudos dos cursos ao Processo Bolonha tendo em conta os respetivos regimes de 

transição74 

 

                                                 

74 É importante considerar neste contexto o despacho 7287-A/2006, de 31 de março, que define as “1 — 
as normas de organização dos processos referentes ao registo de alterações de planos de estudos e 
outros elementos caracterizadores de um ciclo de estudos, as quais constam do anexo ao presente 
despacho e que dele fazem parte integrante”. 
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3.4.2. Definição de perfis dos alunos — C1b 

 

Esta subcategoria decorre da necessidade de, resultante do Processo de Bolonha, as IES 

terem reformulado, ou criado no caso dos cursos de Formação de Professores, ciclos de 

estudos tendo de, para o efeito, definir os perfis profissionais dos estudantes dos diferentes 

cursos, em conformidade com a obrigatoriedade legal específica. 

Assim, relativamente a esta subcategoria, e embora esta informação esteja explícita em 

apenas dois relatórios75, pôde implicitamente aferir-se que os cursos se pautaram pela 

definição de perfis dos alunos (C1b), pelo que  

 

foram criados com base nas competências e/ou perfis profissionais, emanados quer pelas 

Ordens/Associações Profissionais, com base em referenciais europeus de competências, ou 

visando o perfil constante na Classificação Nacional de Profissões, editado pelo Instituto 

do Emprego e Formação Profissional ou seguindo as recomendações das entidades 

empregadoras, nomeadamente o Ministério da Educação através de legislação específica. 

(IPPt, 2008, p. 10) 

 

Nesse sentido, foram uniformizados processos e procedimentos, sendo criada, por 

exemplo, para cada Unidade Curricular (UC) uma “ficha curricular”76 contendo as 

competências a adquirir e a desenvolver pelos estudantes, os conteúdos programáticos que 

contribuem para essa aquisição, a metodologia pedagógica a ser concretizada, sendo ainda 

discriminadas as horas de contacto direto e as horas totais que incluem as horas de orientação 

tutorial e de trabalho individual do estudante e os critérios de avaliação determinados para 

cada UC. Algumas instituições apresentam, igualmente, nesse documento, um espaço 

destinado à integração/contributo de cada UC para a aquisição e desenvolvimento de 

competências. Em algumas situações, contudo, verificou-se que apenas se referem, nos 

relatórios, os perfis específicos dos estudantes ao nível do 2.º ciclo de formação, 

concretamente no que concerne aos cursos de Formação de Professores, como é o caso do 

IPLx. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

75 Esta informação é apenas explícita em duas instituições, IPPt e IPLx (cf. Matriz Geral 2). Contudo, a 
leitura da legislação é inequívoca quanto à obrigatoriedade de se obedecer à criação de perfis 
profissionais definidos pelo Decreto-Lei 240/2001, de 30 de agosto. 

76 Este documento, implementado pelo sistema de qualidade das instituições, foi sendo reformulado ao 
longo do tempo, adquirindo inclusive novas designações (no caso do Instituto Politécnico da Guarda, 
designa-se atualmente de Guia de Funcionamento da Unidade Curricular — GFUC). 
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3.4.3. Suplemento ao Diploma — C1c 

 

O Suplemento ao Diploma (C1c) surge normalmente associado à Escala Europeia de 

Classificações77, sendo um documento adicional ao diploma que é conferido no final de um 

ciclo de estudos. Neste documento é caracterizada a instituição que ministrou o ensino e que 

conferiu o diploma, a formação realizada e o seu objetivo, bem como a informação detalhada 

sobre a formação realizada e os resultados obtidos. O Suplemento ao Diploma, de acordo com 

as exigências legais, tem natureza meramente informativa, não substitui o diploma e não 

constitui prova de titularidade da habilitação a que se refere.  

Em Portugal, na sequência dos compromissos assumidos no âmbito do Processo de Bolonha, 

o Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro (PT, 2005c), aprovou os princípios reguladores 

dos instrumentos para a criação do EEES nomeadamente no que concerne ao Suplemento ao 

Diploma78
. Em 10 de janeiro de 2008 foi publicada a Portaria n.º 30/2008 (PT, 2008a) que 

regulamenta o art.º 39º do Decreto-Lei n.º 42/2005 atribuição do Suplemento ao Diploma. 

Deste modo, quando um estudante frequenta e é aprovado numa 

 

determinada unidade curricular, que não conste de um plano de estudos, é sempre 

certificada através do Suplemento ao Diploma, e os créditos que lhe forem atribuídos 

constituem um valor por si mesmos “ (IPL, 2009, p. 8). Pelo que as IES divulgaram [em 

tempo útil] os procedimentos a adotar para a recolha de dados para o preenchimento do 

Suplemento ao Diploma. (IPV, 2008, p. 69) 

 

Pela análise dos documentos aferiu-se que, embora o Suplemento ao Diploma não se 

encontre ainda efetivado na prática da maioria das IES, pôde observar-se a importância 

atribuída pelas mesmas a este documento. De facto, nos relatórios observados, foi possível 

encontrar a evidência de que cinco instituições mostram preocupações a este nível, ao referir 

por exemplo que “no relatório seguinte e último, esperamos ser possível dar conta da 

implementação de outras medidas e alterações, como seja a plena utilização do Suplemento 

ao Diploma (IPPt, 2009, p. 25). 

 

 

 

 

 

                                                 

77 A Escala Europeia de Classificações foi desenvolvida no âmbito do ECTS e permite a comparabilidade 
das classificações obtidas nos vários sistemas de ensino superior europeu que utilizam escalas 
diferentes. A escala de comparabilidade é constituída por cinco classes de classificações positivas, 
identificadas pelas letras de A a E, e uma classe negativa F, correspondente aos reprovados. 

78  Suplemento ao Diploma 
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/NARICENIC/Reconhecimento+Acad%C3%A9mico
/Suplemento+ao+Diploma/, acedido em 8 de abril de 2012. 

http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/5B10844A-95EA-4EE8-8AF0-E86EBC9497DE/1230/DL_42_2005.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/5B10844A-95EA-4EE8-8AF0-E86EBC9497DE/1251/Portaria_302008.pdf
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/NARICENIC/Reconhecimento+Acad%C3%A9mico/Suplemento+ao+Diploma/
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/NARICENIC/Reconhecimento+Acad%C3%A9mico/Suplemento+ao+Diploma/
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3.4.4. Estudante a tempo parcial — C1d 

 

Outra novidade decorrente do Processo de Bolonha foi a progressiva adequação do quadro 

normativo do ensino superior e a consequente adoção de regulamentação específica relativa, 

entre outras, à figura do “Estudante a tempo parcial”79 (C1d), bem como à possibilidade de 

frequência de unidades curriculares isoladas dos cursos do ensino superior, o que “tem vindo 

a permitir a introdução de alguma flexibilidade na adaptação curricular e na adequação às 

necessidades e percursos anteriores dos estudantes (IPP, 2009, p. 7).  

Nos relatórios observados, apenas se constatou a referência explícita ao Estudante a 

tempo parcial no relatório da ESE-IPP, única instituição que preencheu a categoria, embora a 

ideia esteja também implícita em outros relatórios que referiram o acesso e a frequência de 

estudantes em outras modalidades e a existência de novos públicos nas IES.  

 

 

3.4.5. Regime de ingresso dos alunos (maiores de 23 anos e concursos 

especiais) — C1e  

 

O Regime de ingresso dos alunos no ensino superior foi outra das novidades resultantes do 

Processo de Bolonha. Assim, para além das candidaturas através do concurso nacional de 

acesso, outros regimes de ingresso (C1e) têm merecido a atenção das IES, sendo de “assinalar 

o forte incremento das entradas de novos alunos através dos Concursos Especiais, fruto, 

principalmente dos reingressos de antigos alunos e do acesso de alunos pelo contingente dos 

maiores de 23 anos” (IPG, 2008;6). Esta informação foi, como se pode aferir pela leitura da 

matriz, bastante referenciada nos relatórios analisados, verificando-se que 50% da IES 

analisadas a mencionam. Assim, em muitas IES, assistiu-se ao acesso às licenciaturas por 

parte de novos públicos, “numa lógica de aprendizagem ao longo da vida possibilitando um 

ingresso especial de pessoas maiores de 23 anos” (IPLx, 2008, p. 6), ao abrigo do Decreto-Lei 

64/2006, de 21 de março80 que consagra como “um dos objetivos a prosseguir para a política 

do ensino superior a promoção de igualdade de oportunidades no acesso a este grau de 

ensino, atraindo novos públicos, numa lógica de aprendizagem ao longo de toda a vida”. 

                                                 

79 A Lei do Financiamento do Ensino Superior (Lei n.º 37/2003, de 22 de agosto, alterada pela Lei n.º 
49/2005, de 30 de agosto consagrou, no seu Artigo 5.º o “Regime de Estudos a Tempo Parcial”. O 
Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho que veio introduzir alterações ao Decreto-Lei n.º 74/2006, 
de 24 de março (2006c), definindo os critérios a que deve obedecer o regime legal do estudante a 
tempo parcial, sendo remetida para as IES a respetiva regulamentação. 

80 A Lei encontra-se erradamente citada no relatório do Instituto Politécnico de Lisboa – “64/2006 de 3 
de Abril de 2008” (IPLx, 2008, p. 6). 
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Ainda no âmbito da abertura a novos públicos, destaca-se o concurso especial de acesso 

para candidatos maiores de 23 anos81, com a atribuição de um maior número de vagas 

legalmente permitido para este contingente (20%), mobilizando “um número significativo de 

docentes na coordenação do processo e na organização e realização das provas de acesso” 

(IPP, 2009, p. 19). Numa das instituições observadas constatou-se uma especial preocupação 

em relação a este público que, por possuir necessidades e características específicas, cria 

uma preocupação acrescida no processo de integração desses alunos, havendo “a necessidade 

de reforço da adoção de estratégias diferenciadoras ao nível dos curricula que permitam, a 

esses estudantes, o reforço de atividades em áreas identificadas como deficitárias” (IPSt, 

2009, p. 26-27). 

 

3.4.6. Elaboração de regulamentos diversos — C1f  

 

As mudanças, sejam elas de que índole forem, obrigam necessariamente a novos 

procedimentos e à criação de regulamentos diversos, novos e específicos, a fim de que a nova 

realidade do ensino superior possa ser incorporada na vida das instituições. Essa evidência foi 

explicitamente verificada em cinco dos relatórios analisados, tendo-se constatado a criação 

de diversos regulamentos internos (C1f) que, respondendo a enquadramentos legais 

específicos decorrentes do Decreto-Lei 42/2005, de 22 de fevereiro (PT, 2005c), possibilitam 

a convergência e facilitação dos processos de adequação dos cursos ao Processo de Bolonha.  

Os regulamentos são diretrizes internas que, embora respondendo a um enquadramento 

legal, são da responsabilidade de cada IES. Nos documentos analisados encontrou-se a 

referência a vários regulamentos internos (Regulamento do regime de transição para a nova 

organização dos cursos de bacharelato e licenciatura decorrente da adequação ao Processo 

de Bolonha; o Regulamento de Creditação de Competências e o Regulamento do Regime de 

Prescrições dos cursos de Licenciatura), muitos dos quais foram referenciados nos relatórios 

de cinco IES, com especial relevância no relatório do IPS (2008). De salientar, contudo, de 

entre os diferentes regulamentos encontrados, o “Regulamento de Aplicação do Sistema de 

Créditos Curriculares aos cursos” (IPCB, 2009, p. 13) por constituir um documento orientador 

no processo de transição e de adequação ao Processo de Bolonha e por ser o mais 

referenciado nos relatórios analisados.  

 

 

                                                 

81 O regime de acesso aos estudantes maiores de 23 anos encontra-se legislado pelo Decreto-Lei n.º 
64/2006, de 21 de março, estando a frequência do ensino superior por este público prevista no n.º 5 
do Artigo 12.º da LBSE. 
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3.4.7. Parcerias, projetos e avaliações de entidades externas nacionais e 

internacionais/ Sistema de Garantia da Qualidade — C1g 

 

No que concerne ao estabelecimento de parcerias e avaliações externas da qualidade, foi 

possível constatar a referência, em três instituições, a parcerias, protocolo e projetos com 

entidades nacionais, como por exemplo Câmaras Municipais82 e mesmo internacionais83 (C1g).  

A leitura dos relatórios permitiu também encontrar algumas referências à política de 

garantia da qualidade, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto (PT, 2007e) que 

estabelece no seu Artigo 9.º “1 — A avaliação da qualidade incide sobre: a) Os 

estabelecimentos de ensino superior e as suas unidades orgânicas; b) Os ciclos de estudos”. 

No Artigo 4.º (Parâmetros de Avaliação da Qualidade), do referido Decreto-Lei são definidos 

aspetos relacionados, respetivamente, com 

 

i) a actuação dos estabelecimentos de ensino; ii) os resultados decorrentes da actividade 

dos estabelecimentos, enquadrando os procedimentos nas linhas de convergência europeia 

sobre a Qualidade do Ensino Superior, com referência ao Relatório produzido pelo 

European Association for Quality Assurance in Higher Education — ENQA e restante 

legislação, bem como a outros documentos orientadores. (PT, 2007e) 

 

Nesse sentido, é referido que, para uma garantia de uma política de qualidade efetiva e 

concertada  

 

o entendimento de que a actual legislação valoriza: i) a transparência dos processos; ii) a 

sua divulgação máxima; iii) a respectiva participação de todos os actores (…) e do meio 

envolvente (…); assim como, iv) perspectivar os processos de auto-avaliação como fazendo 

parte de uma estratégia global de competitividade. (IPV, 2008, pp. 90-92) 

 

Ainda no mesmo âmbito, salienta-se outra IES que apresentou referências à A3ES84 ao 

referir que “durante o ano de 2010 e pela primeira vez, os cursos de primeiro e 2.º ciclo em 

funcionamento (…) foram alvo de um processo de creditação preliminar pela Agância de 

Avaliação Acreditação do Ensino Superior” (IPPt, 2010, p. 5). Em qualquer dos casos, e 

                                                 

82 Destaca-se o caso do protocolo estabelecido entre o IPV e o respetivo município para a elaboração da 
Carta Educativa do Concelho de Viseu, instrumento fundamental de ordenamento da rede de ofertas 
de educação e ensino que se encontra legislado pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro (PT, 
2003), e que confere novas responsabilidades aos municípios nos domínios da educação. Este 
documento foi posteriormente aprovado pelo Ministério da Educação e encontra-se atualmente em 
vigor (cf. IPV, 2008, p. 67). 

83 No caso do IPP, são referidas “as parcerias internacionais e a valorização da perspectiva comparativa, 
presente também nos planos de estudo” (IPP, 2008, p. 18), embora não se encontrem especificadas 
quais. 

84 O Sistema Europeu de Garantia da Qualidade do ensino superior foi instituído pelo Governo como a 
Agência de Avaliação e Acreditação para a Garantia da Qualidade do Ensino Superior (A3ES), a qual foi 
legislada pelo Decreto-Lei n.º 369/2007, de 7 de novembro. 
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embora esta informação não esteja presente na maioria dos documentos analisados, sabe-se 

que este será um processo transversal a todas as IES, uma vez que se encontram já em 

processo de avaliação pela A3ES, após uma creditação preliminar, muitos cursos de várias IES 

portuguesas.  

A leitura dos relatórios permitiu ainda aferir que em uma IES alguns cursos foram alvo de 

avaliação por parte de instituições externas, tendo “obtido avaliação positiva, tanto no 

âmbito do processo de avaliação dirigido pela Associação dos Institutos Superiores 

Politécnicos Portugueses (ADISPORT), como mais recentemente pela European University 

Association (EUA) (IPP, 2008, p. 18). 

 

 

3.5. Análise da Categoria 2 — Concretização de medidas 

pedagógicas e de ensino e aprendizagem  

 

A categoria C2 da Matriz Geral 2, referenciada como “Concretização de medidas 

pedagógicas e de ensino e aprendizagem”, refere-se concretamente às evidências 

encontradas, nos documentos analisados, que se relacionam com os parâmetros pedagógicos e 

com o processo de ensino e aprendizagem encontradas, e subdividiu-se em cinco 

subcategorias que se passam a apresentar. 

 

 

3.5.1. Mobilidade de professores/alunos (outgoing – incoming) — C2a 

 

A mobilidade dos estudantes e dos professores no espaço europeu (C2a) foi, desde o início, 

um objetivo primordial do Processo de Bolonha. O interesse e a promoção pela mobilidade, 

bem como o reforço da cooperação internacional, surgem evidenciados em sete das IES 

analisadas, o que atesta bem o interesse atribuído a esta subcategoria, que estimula “a 

competitividade dos sistemas de ensino superior no espaço europeu” (IPVC, 2008, p. 13), 

sendo este um aspeto a dinamizar pelas IES, até porque  

 

o nível de mobilidade é também um reflexo do êxito conseguido, em termos de qualidade 

e promoção das instituições de ensino. É igualmente importante, na medida em que incide 

sobre condições para estimular o desenvolvimento e a aquisição de novas competências. A 

crescente participação no Lifelong Learning Programme — LLP/ERASMUS (antigo 

Sócrates/ERASMUS) é um bom exemplo do impacto que este tipo de programas tem junto 

da comunidade académica. (IPL, 2009, p. 14) 

 

Verificou-se ainda a evidência, em uma IES, da apresentação de uma “candidatura para o 

financiamento de ERASMUS Intensive Language Courses. Estes cursos permitem a frequência 
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de cursos de línguas aos alunos ERASMUS (incoming) ou de outras Instituições de Ensino 

Superior” (IPCB, 2009, p. 13), um aspeto relevante se se considerar a importância que 

Bolonha atribui ao ensino de línguas estrangeiras. 

Deste modo, cada vez mais, têm existido políticas de mobilidade não só destinadas aos 

estudantes e docentes como também aos funcionários não docentes, sendo realizados, com 

cada vez maior frequência, acordos de intercâmbios com instituições congéneres do Espaço 

Europeu. “O programa ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of 

University Students) é, normalmente, o programa mais utilizado” (IPV, 2008, p. 128). Porém, 

há instituições em que o mesmo acontece “através da integração de uma rede de Escolas de 

Formação de Professores (a ETEN — European Teacher Education Network) que integra 

Instituições Europeias e Americanas” (IPVC, 2008, p. 12). Em um dos relatórios analisados, foi 

mesmo referida a existência de “uma Carta Universitária Erasmus (…), que permite a 

mobilidade de estudantes para estudos e para estágios, docentes e não docentes, bem como a 

participação em projectos como os Programas Intensivos” (IPSt, 2009, p. 17). 

Verificou-se contudo que, em algumas instituições, ainda há muito a fazer neste domínio, 

pois se há cada vez mais alunos estrangeiros a procurar instituições portuguesas, a mobilidade 

em sentido contrário é ainda pouco relevante.  

Já em relação aos docentes, os documentos atestam que tem havido uma cada vez maior 

procura de intercâmbios nos dois sentidos e, ainda que sendo pouco significativo, se assume 

em crescendo nos últimos anos, de acordo  

 

com o discurso das entidades oficiais a baixa tradição na internacionalização da 

generalidade das Instituições de Ensino Superior, também se reflecte no número de 

docentes e staff recebidos (…) provenientes de instituições estrangeiras. O trabalho 

intensivo de contacto com outras Universidades da Europa e do Mundo começa a dar 

alguns resultados. (IPG, 2008, pp. 7-8) 

 

Já no que concerne aos funcionários não docentes, sendo menos comum, constata-se pela 

leitura dos relatórios a vontade de se incrementar ainda mais esta política de intercâmbio, 

aumentando o número de ações de sensibilização sobre a importância da mobilidade 

internacional.  

Uma novidade encontrada, reside na constatação da existência de protocolos com alguns 

países lusófonos, sendo referido que  

 

alguns (…) docentes tem sido convidados a lecionar seminários em Instituições 

estrangeiras. Dentro do espaço da comunidade dos países lusófonos, sendo referido que as 

relações entre a ESEVC e Angola, Guiné‐Bissau e Cabo‐Verde têm sido promovidas através 

da acção do seu Gabinete de Estudos para a Educação e Desenvolvimento (GEED) e do 

desenvolvimento do Programa Educar Sem Fronteiras, que tem como objectivos 

desenvolver projectos de mobilidade e internacionalização no âmbito das licenciaturas da 
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ESE tendo nos anos de 2006/07 e 2007/08 enviado 9 estudantes estagiários para Cabo 

Verde e 2 para a Guiné‐Bissau. (IPVC, 2008, p. 13) 

 

3.5.2. Aprendizagem ao longo da vida/Programas e formação contínua — C2b 

 

O Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida85 resultante da decisão n.º 2006/1720/CE 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de novembro de 2006 (UE, 2006b)86 é também 

uma das preocupações expressas em dois dos relatórios analisados (C2b). Este programa  

 

tem como objectivo geral contribuir para o desenvolvimento da Comunidade enquanto 

sociedade do conhecimento avançada (…). Apoiado e completado pela ação dos Estados-

Membros, destina-se a promover os intercâmbios, a cooperação e a mobilidade entre os 

sistemas de ensino e formação na Comunidade, a fim de que estes passem a constituir 

uma referência mundial de qualidade. (UE, 2006b)   

 

Assim, o modelo de ensino e aprendizagem definido pelo Processo Bolonha, baseado na 

utilização de um sistema de créditos fundamentado pela carga de trabalho dos estudantes e 

na definição das formações através dos objetivos ou resultados de aprendizagem (learning 

outcomes) constitui  

 

o referencial, não só para a organização das aprendizagens dos alunos, mas também para 

a atribuição do grau correspondente, mesmo quando uma parte da aprendizagem tenha 

tido lugar fora do contexto escolar. O princípio é o de que um grau ou diploma de ensino 

superior é a forma de dar a conhecer à sociedade que o diplomado detém um dado 

conjunto de conhecimentos, competências e capacidades, que constituem os objetivos de 

aprendizagem, independentemente de terem sido adquiridos por via formal, não formal 

ou informal. (IPSt, 2009, p. 13)  

 

Em alguns dos relatórios analisados, foram encontradas outras referências ao Programa de 

Aprendizagem ao Longo da Vida, com o objetivo de possibilitar a atração de novos públicos 

“implicados em todas as aprendizagens (formais, não formais e informais)” (IPV, 2008, p. 

127), no sentido em o estudante é um “elemento activo no processo de aprendizagem, que se 

pressupõe acontecer ao longo da vida” (IPL, 2009, pp. 8-9).  

 

 

 

                                                 

85 No intuito de facilitar a transição para uma sociedade do conhecimento, a Comissão Europeia apoia a 
aplicação de estratégias e ações concretas para a aprendizagem com vista à realização de um espaço 
europeu da aprendizagem ao longo da vida.  

86 A Decisão n.º 1720/2006/CE que estabelece um programa de ação no domínio da aprendizagem ao 
longo da vida foi posteriormente alterada pela decisão n.º 1357/2008/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de dezembro de 2008 (UE, 2008b).  
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3.5.3. Formação/atualização pedagógica de docentes — C2c 

 

Se hoje o Processo de Bolonha entrou definitivamente na vida das instituições, deve dizer-

se que alguma estranheza foi sentida num momento inicial, pelo que as IES necessitaram de 

um longo período de maturação e de adequação estrutural no seio dos seus cursos, o que 

passou, irremediavelmente, pela sensibilização e formação pedagógica dos docentes para 

fazer face às mudanças a serem operacionalizadas. Este facto explica, provavelmente, que a 

formação/atualização pedagógica de docentes (C2c) seja uma evidência presente em vários 

relatórios, sendo explicitamente referenciada em cinco das IES analisadas. 

Assim, muitas instituições desenvolveram ações e formação destinadas aos docentes, o que 

foi confirmado nos relatórios de diversas instituições (IPCB, 2008; IPG, 2008; IPL, 2008; IPS, 

2008 e IPVC, 2008), com especial incidência no ano letivo de 2006, tendo por objetivo 

informar, esclarecer e formar os docentes acerca dos processos de adequação as mudanças 

que se previam para o ensino superior assentes no novo paradigma de ensino e aprendizagem, 

procurando o ajustamento das suas práticas pedagógicas à nova realidade, sensibilizando os 

docentes para “as novas metodologias de trabalho” (IPG, 2008, p. 6) com o objetivo de 

“reflectir questões de natureza científica e pedagógica e assim contribuir para a formação 

pedagógica dos docentes” (IPS, 2008, p. 8). Houve ainda a preocupação de  

 

os dotar de ferramentas que potencializem a sua capacidade de responder aos novos 

desafios, como sejam (…) a utilização de e‐learning e b‐learning, a formação de docentes 

em Métodos Tutoriais e de Grupos de Métodos de Estudo [ao abrigo do] Programa de 

Inovação Educar com Sucesso. (IPVC, 2008, p. 11)  

 

Constatou-se ainda que, em alguma instituições, existiu também o envolvimento de outros 

públicos que não os docentes nesse processo formativo, pelo que em alguns casos foram 

dinamizadas “sessões de esclarecimento sobre o Processo de Bolonha e o Europass destinadas 

aos vários públicos (docentes, não docentes e discentes” (IPV, 2008, p. 17). 

 

 

3.5.4. Envolvimento/Formação de estudantes no Processo de Bolonha — C2d 

 

Retomando o que acima foi referido acerca do envolvimento de outros públicos no novo 

paradigma, foram encontradas referências explícitas, em três instituições, do envolvimento 

dos estudantes nas reformas de Bolonha (C2d), o que aconteceu nos órgãos próprios, e de que 

se destacam maioritariamente as atividades promovidas pelos Conselhos Pedagógicos e pelas 

Associações de Estudantes que promoveram fóruns de discussão na comunidade académica 

acerca da temática. Em alguns casos, “a contribuição dos estudantes formalizou-se através do 

preenchimento de questionários, concebidos para o efeito, tendo a opinião expressa sido 

devidamente considerada aquando da concepção do plano de estudos em vigor” (IPV, 2008, p. 



As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

100 
 

85) mas, também, através da formação nas plataformas de e‐learning e b‐learning de ensino 

e aprendizagem existentes na maioria das instituições, destinadas a docentes e estudantes. 

 

 

3.5.5. Estruturas, recursos pedagógicos e medidas de apoio a estudantes — 
C2e 

 

A criação de estruturas mais adequadas, de recursos pedagógicos mais versáteis e do 

incremento de diversas medidas de apoio aos estudantes foram uma das medidas mais 

recorrentes nas diversas IES, sempre no sentido do desenvolvimento do paradigma de ensino e 

aprendizagem centrado no estudante. Assim, verificou-se a referência, em cinco instituições, 

ao desenvolvimento de estruturas, medidas e recursos pedagógicos destinados aos estudantes 

(C2e), o que demonstra a preocupação em criar meios para implementar medidas de maior 

responsabilização dos alunos no seu processo de formação, bem como o fomento da 

aprendizagem ao longo da vida.  

Essas medidas de apoio foram diversas, podendo variar de instituição para instituição e, 

embora não tenham sido referidas em todos os relatórios, encontravam-se implícitas e 

procuraram promover e facilitar não só a integração dos estudantes no meio académico, mas 

também o desenvolvimento de medidas de apoio no sentido de criar melhores condições que 

promovam o sucesso educativo.  

De entre estas medidas destacaram-se a criação de diversos apoios como sendo “grupos de 

apoio a dificuldades académicas específicas. Programas de competências de estratégias de 

estudo (…) Programas de competências de comunicação e relação, Orientação e 

acompanhamento pessoal e social (…) apoio psicológico e orientação vocacional” (IPL, 2008, 

p. 17), ou ainda a  

implementação de uma plataforma de gestão da aprendizagem, optando por uma solução 

de opensource, no sentido de racionalizar os investimentos nesta área; (…) dinamização 

de um portal institucional com informação relevante para a comunidade académica e para 

o público em geral; Investimento na aquisição de vários tipos de equipamento para 

apetrechar salas de aulas: computadores, televisores, vídeo e projectores, quadros 

interactivos e telas; sala com computadores de acesso livre para os alunos, todos com 

acesso à internet, e várias tipologias de equipamento que podem ser requisitados por 

docentes e alunos, como computadores portáteis, projectores de vídeo e câmaras digitais, 

entre outros (IPV, 2008, p. 2), 

 

e mesmo a criação de um serviço de “apoio a alunos com Necessidades Educativas Especiais” 

(IPV, 2008, p. 89). A acrescentar também a criação de gabinetes de apoio ao estudante, como 

é o caso do IPPt que criou Gabinete de Apoio Psicopedagógico que tem por objetivo 

 

a promoção da adaptação e do sucesso académico, tendo em conta os três momentos de 

transição (…) que os jovens atravessam ao longo do ensino superior: a entrada 
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(adaptação), a frequência e a saída (transição para o mundo do trabalho) e contemplando 

três vertentes de intervenção complementares e interligadas remediativa, preventiva e de 

investigação. (IPPt, 2008, pp. 16-17) 

 

De referir ainda outras medidas mais simplistas, mas porventura não menos importantes, 

que mostram os esforços da IES para se adaptarem “em termos de investigação, de recursos 

humanos e de recursos materiais como sejam bibliografia e outros materiais pedagógicos, 

necessários a uma implementação com qualidade dos novos cursos (IPVC, 2008, p. 6), e ainda 

que os  

 

recursos materiais afetos aos cursos sofreram adequações emergentes, essencialmente, da 

filosofia paradigmática do Processo de Bolonha, nomeadamente no que se refere a 

equipamento disponibilizado parta os estudantes, caso de material informático com 

acesso à internet, plataformas e-learning. (IPPt, 2008, p. 13) 

 

 

 

3.6. Análise do Curso de Formação de Professores 

 

A análise do curso de Formação de Professores é indubitavelmente o cerne desta 

investigação pelo que é objetivo deste ponto analisar apenas os relatórios das IES politécnico 

que, nos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, tratam explicitamente dos 

cursos de Formação de Professores.  

Nessa sequência, e como foi referido no enquadramento metodológico desta investigação, 

o corpus em análise, inicialmente composto por 12 IES, passa agora a ser constituído por 

apenas oito IES que emitiram 14 Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, 

especificamente das suas ESE, o que permitiu obter uma perspetiva mais aprofundada de 

como se processou a criação dos novos cursos de Formação de Professores nas IES politécnico 

portuguesas.  

Deve acrescentar-se que seis dos relatórios que agora constituem este corpus de análise 

nuclear são, por vezes, recorrentes, uma vez que de trata dos mesmos documentos analisados 

nas Matrizes Gerais 1 e 2. De facto, como foi então referido, algumas instituições apenas 

publicaram Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha das suas Unidades 

Orgânicas87. Neste caso e por serem aqueles que especialmente interessam ao âmbito desta 

investigação, observaram-se apenas os documentos das ESE que possuem cursos de Formação 

de Professores. Contudo, na análise realizada para a definição das Matrizes Gerais 1 e 2 houve 

                                                 

87 Designadamente a ESE-IPLx, a ESE-IPP, a ESE-IPS, a ESE-IPSt, a ESE-IPVC, ESE-IPV. Por sua vez, o IPCB 
emitiu relatórios institucionais e apenas um relatório da ESE-IPCB (relativo ao ano 1), que só será 
analisado neste momento, e o IPG emitiu dois relatórios institucionais e dois relatórios de cada uma 
das suas Unidades Orgânicas, pelo que os dois documentos da ESECD-IPG, não foram anteriormente 
sujeitos a qualquer análise, no que concerne especificamente ao CEB. 



As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

102 
 

a preocupação de, deliberadamente, se omitirem especificamente as referências a esses 

cursos nas respetivas instituições. Nessa sequência, neste novo procedimento metodológico 

que resume a centralidade do estudo desta investigação é possível “revisitar” os documentos 

com o mesmo olhar atento, mas agora focando apenas a atenção no objeto central do estudo: 

a Formação de Professores à luz do paradigma de Bolonha.  

Nesta análise, retoma-se o procedimento adotado para a análise da Matriz Geral 1, 

tratando cada IES individualmente por se pretender fazer uma análise o mais exaustiva 

possível. Metodologicamente neste ponto, e como foi oportunamente referido na explicitação 

dos procedimentos metodológicos, serão inicialmente analisados os 1.º ciclos de estudos 

(CEB), seguidos da análise dos cursos de 2.º ciclo (M1, M2, M3, M4). Posteriormente, no 

sentido de clarificar a análise, apresentar-se-á em tabela uma síntese para cada IES, a qual 

apresentará, numa perspetiva quantitativa, não só a repartição das horas de cada plano 

curricular observado (horas totais, horas descritas e horas omissas), mas também a sua 

distribuição pelas diferentes tipologias (T, TP, PL, OT, TC, S, E, O e P)88.  

 

 

3.6.1. Escola Superior de Castelo Branco  

 

A Escola Superior de Castelo Branco (ESE-IPCB) (PT, 2012e2), individualmente considerada, 

emitiu apenas um Relatório de Concretização do Processo de Bolonha, relativo ao ano de 

2007/2008 (ano 1), uma vez que, como foi referido, a partir desse momento o IPCB passou a 

emitir relatórios institucionais, no sentido da centralização da coordenação do Processo de 

Bolonha, tendo constituído para o efeito uma comissão com um representante de cada 

Unidade Orgânica. Deste modo, relativamente a esta Instituição, procede-se à análise deste 

documento, a qual é complementada com os relatórios institucionais emitidos, sempre que 

estes se referirem especificamente ao curso de CEB.  

O relatório do ano 1 faz sobretudo uma análise dos relatórios de monitorização resultantes 

da aplicabilidade de um questionário aos docentes e aos estudantes, sendo referido que  

 

nos termos do disposto no artigo 66.º-A, do Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de Junho de 

2008, correspondente à Concretização do Processo de Bolonha, a Direcção da Escola 

Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco, procedeu à recolha de 

dados junto dos docentes e dos alunos para a realização de um relatório institucional. 

(ESE-IPCB, 2008, p. 11) 

 

É acrescentado que os questionários foram elaborados tendo sido a posterior análise dos 

dados “repartida em duas partes: Parte A – Docentes e Parte B – Estudantes” (ESE-IPCB, 2008, 

                                                 

88 T= ensino Teórico, TP= ensino Teórico-Prático, PL= Prática Laboratorial, OT= Orientação Tutorial, TC= 
Trabalho de Campo, S= Seminário, E= Estágio, O= Outras e P= Prática. 

http://www.ipcb.pt/ESE/
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p. 11). Afere-se, ainda, pela leitura do documento, que no ano letivo de 2007/2008 funcionou 

pela primeira vez o 1.º ano do CEB, o que é confirmado pelo próprio relatório ao evidenciar 

que se decidiu “que no ano lectivo de 2007/2008, seria importante envolver todos os 

estudantes do 1.º ano do Curso de Educação Básica” (ESE-IPCB, 2008, p. 3). 

O relatório do 1.º ano é bastante pormenorizado na análise dos questionários respondidos 

tanto pelos docentes (parte A) como pelos estudantes (parte B), sendo analisados com alguma 

minúcia os dados obtidos pela leitura dos respetivos questionários. 

Assim, em relação aos docentes, foram distribuídos 42 questionários e obtidas 29 

respostas, sendo o Departamento de Ciências Sociais e da Educação, responsável pelo CEB, o 

segundo mais representativo com 24,1% de respostas obtidas (ESE-IPCB, 2008, p. 12). Uma 

análise dos resultados permitiu concluir que, em geral, os docentes possuem “opiniões muito 

positivas, em relação aos aspectos pedagógicos relacionados com a concretização do processo 

de Bolonha” (ESE-IPCB, 2008, p. 20). Há, contudo, opiniões mais neutrais, segundo as quais 

“os alunos ainda poderão ter uma melhor adaptação ao novo modelo de ensino/aprendizagem 

e que o acompanhamento do trabalho do aluno também deve ser melhorado” (ESE-IPCB, 

2008, p. 21). Finalmente, como aspetos negativos, ressalta a opinião de que “os alunos não 

estão a incrementar as suas competências e a sua preparação académica e científica (…), não 

conferem importância às dimensões tutórias (…) deve haver uma maior insistência na 

utilização da plataforma de e-learning” (ESE-IPCB, 2008, p. 21). 

Relativamente aos questionários dirigidos aos estudantes com o objetivo de aferir o seu 

grau de satisfação em relação à implementação do Processo de Bolonha, é de salientar ofacto 

do CEB ser o mais significativo no número de respostas aos questionários (81 dos 128 

estudantes inquiridos — 63%).  

No que concerne à análise mais detalhada dos resultados dos questionários aplicados aos 

estudantes por curso e por ano, verificou-se que a maioria das respostas ao questionário se 

encontram “a meio da escala” (ESE-IPCB, 2008, p. 27), embora se possa afirmar que as 

opiniões positivas “constituem a grande maioria” (ESE-IPCB, 2008, p. 33). Os aspetos positivos 

referem-se sobretudo ao reconhecimento da existência de uma coordenação “entre unidades 

curriculares que se consubstancia numa adequada relação entre programas, objetivos, 

metodologias e avaliação” (ESE-IPCB, 2008, p. 33). Os aspetos mais negativos “vêm 

acompanhar os aspetos mais `técnicos´ do processo de Bolonha, tal como anteriormente se 

fez referência aos ECTS, os alunos afirmam desconhecer aspetos relacionados com o 

Suplemento ao Diploma e com a Escala Europeia de Classificações” (ESE-IPCB, 2008, p. 33). 

Na última parte do relatório refere-se que “no que diz respeito à concretização do 

Processo de Bolonha `curso a curso´ passam-se a apresentar as informações recolhidas junto 

de cada Coordenação de Curso” (ESE-IPCB, 2008, p. 27). 

Especificamente no que se refere ao CEB, ressalta-se o trabalho desenvolvido no curso no 

âmbito do Processo de Bolonha, referindo-se a realização de uma reunião para explicar aos 

estudantes “os Processos de Tutorias e de Orientação Tutória (…) a explicação da função dos 
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ECTS (…) a definição de conceitos e práticas conducentes à qualidade das aprendizagens (…)” 

(ESE-IPCB, 2008, pp. 36-37), e evidenciando-se “uma adesão dos alunos pouco significativa 

(ESE-IPCB, 2008, p. 27) mostrando ter havido dificuldades na implementação das tutorias na 

instituição sendo reconhecido  

 

que as dificuldades de integração do processo de tutorias na distribuição de serviço dos 

docentes do curso, enquadrado pela dificuldade reconhecida pelo Conselho Científico da 

sua implementação completa e sistémica, a que se acresce a diminuta adesão dos alunos, 

geraram as principais dificuldades e resistências para a execução e promoção das acções 

associadas ao processo. (ESE-IPCB, 2008, p. 38) 

O relatório da ESE finaliza-se referindo que “em termos globais, a percepção relacionada 

com a Concretização do Processo de Bolonha parece ser aceitável, tendo em conta que se 

trata de uma nova realidade onde a experiência ainda é muito reduzida” (ESE-IPCB, 2008, p. 

38). 

Excetuando a referência anterior, e apesar da pouca profundidade de algumas das 

informações veiculadas no relatório inicial (2008), não foram encontrados quaisquer outros 

dados específicos relativos ao CEB, por se tratarem, como se disse, de relatórios institucionais 

e já não da Unidade Orgânica como aconteceu com o primeiro Relatório de Concretização do 

Processo de Bolonha. 

Realizada esta primeira abordagem metodológica ao conteúdo dos Relatórios de 

Concretização do Processo de Bolonha disponíveis em relação a esta IES, analisa-se com maior 

pormenor o plano de estudos do CEB da ESE-IPCB (anexo XII.a). 

O CEB da ESE-IPCB foi criado pela Portaria 1357/2007, de 12 de outubro, tendo sofrido 

uma remodelação através do Despacho 6354/2010, de 9 de abril (PT, 2010o), o qual sofreu 

ainda uma pequena alteração corporizada pela Declaração de Retificação n.º 998/2010 de 20 

de maio. 

Uma análise comparativa dos dois planos de estudos, a partir do enquadramento legal que 

deu corpo ao atual plano de estudos do curso89, verifica-se que não houve grandes mudanças 

entre os dois planos. De facto, constata-se ter havido apenas algumas modificações pontuais 

no número de créditos ECTS atribuídos às diferentes áreas científicas, tendo-se verificado 

pequenas remodelações decorrentes sobretudo da mudança de designação de algumas UC ou 

do seu reposicionamento no plano de estudos, não se verificando, portanto, qualquer 

alteração estrutural do curso.  

O curso de CEB da ESE-IPCB possui 180 créditos ECTS e apresenta um plano de estudos de 

40 UC. Nesta IES 1 crédito ECTS corresponde a 27 horas de trabalho do estudante permitindo, 

a leitura do plano de estudos, deduzir a existência de apenas disciplinas semestrais na 

estrutura do curso. 

                                                 

89 De referir que todos os planos de estudos do CEB apresentados neste trabalho correspondem à última 
versão publicada em Diário da República. 
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As Didáticas Específicas (DE) surgem repartidas ao longo do curso (uma UC no 1.º ano, uma 

UC no 2.º ano) mas de modo mais predominante no 3.º ano (quatro UC). Por outro lado, 

constata-se que o plano de estudos só apresenta uma UC de Iniciação à Prática Profissional 

(IPP) no último semestre do curso, equivalente a 12 créditos ECTS. 

Assim, a formação mais geral acontece nos dois primeiros anos, nos quais se associam 

sobretudo as áreas científicas de Formação Educacional Geral (FEG) e, sobretudo, de 

Formação na Área da Docência (FAD). Já as UC de DE e sobretudo a UC de IPP se localizam no 

último semestre do curso, preparando para a vida profissional ou para o prosseguimento de 

estudos na área profissionalizante da Formação de Professores. 

Realça-se ainda a tipologia variada das horas constantes no plano de estudos, que variam 

predominantemente entre aulas T, TP, OT, existindo também algumas horas de TC, de S e de 

E.  

No que concerne aos 2.º ciclos de estudos, a consulta da página Web da ESE-IPCB90 

permitiu verificar a oferta do M3, o qual foi criado pelo Despacho n.º 32482/2008, de 19 de 

dezembro (PT, 2008d)91, possui a duração de três semestres, cada um com quatro UC 

semestrais respetivamente e de que resulta a obtenção de 90 créditos ECTS, tal como 

previsto pelo enquadramento legal, apresentando curricular apresentada no anexo III.a. 

A análise do plano permite concluir que as UC da Componente de Formação de Prática de 

Ensino Supervisionada (PES) existem no 2.º e 3.º semestres. Destaca-se a Prática Supervisionada 

em Educação Pré-Escolar (2.º semestre) e a Prática Supervisionada em 1.º ciclo do Ensino Básico 

(3.º semestre), como sendo as UC que, pela sua componente prática, maior número de horas 

possuem, representando consequentemente as que maior número de ECTS detêm (18 cada 

uma). Destaca-se também a existência de uma UC de opção em cada um dos semestres, embora 

não seja explicitada a respetiva componente de formação de semestres. Relativamente ao 

plano de CEB da ESE-IPCB, o plano de estudos do M3, naturalmente menos extenso em número 

de UC e de créditos ECTS, apresenta igualmente uma tipologia variada de horas, destacando-se 

naturalmente a componente Estágio (E) relativa à PES já referida. 

A tabela abaixo sintetiza a informação veiculada pelos planos de estudos dos cursos 

analisados na ESE-IPCB na área da Formação de professores (CEB e M3).  

 

 

 

                                                 

90 A consulta da página Web da ESE-IPCB permitiu aferir a oferta dos seguintes mestrados: Actividade 
Fisica; Animação Artística (em colaboração com a ESE de Viseu); Educação Pré-Escolar e Ensino do 
1.º ciclo do Ensino Básico; Ensino de Educação Musical no Ensino Básico; Educação Especial - Dominio 
Cognitivo e Motor; Ensino de Inglês e de Espanhol no Ensino Básico; Ensino de Inglês e de Francês no 
Ensino Básico (Rede7), Gerontologia Social (em parceria com a ESALD); Intervenção Social Escolar; 
Supervisão e Avaliação Escolar In http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/ensino, 24 de agosto de 2012. 

91
 A consulta do enquadramento legal mostra que no mesmo ano foi criado através da portaria 

32483/2008, de 19 de dezembro, o mestrado em Educação Pré-Escolar (M1) para a mesma IES. 
Contudo, o mesmo não se encontra disponível na oferta formativa atual, pelo que não será 
referenciado neste estudo. 

http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/mestrados/actividade-fisica
http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/mestrados/actividade-fisica
http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/mestrados/animacao-artistica
http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/mestrados/educacao-pre-pri
http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/mestrados/educacao-pre-pri
http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/mestrados/ensino-ed-musical
http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/mestrados/educacao-especial
http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/mestrados/educacao-especial
http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/mestrados/ingles-e-espanhol-no-ensino-basico
http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/mestrados/ensino-de-ing-e-fra
http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/mestrados/ensino-de-ing-e-fra
http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/mestrados/gerontologia-social
http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/mestrados/intervencao-social-escolar
http://www.ipcb.pt/index.php/educacao-e-formacao-de-professores/supervisao-e-avaliacao-escolar
http://www.ipcb.pt/ESE/index.php/ensino
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Tabela n.º 1 — Análise comparativa do número e tipologia de horas do CEB e M3 da ESE-IPCB 

ESE-IPCB T TP PL OT TC S E O P 
Créditos 
ECTS 

em DR 

Horas 
do 

Curso * 
em DR 

Horas 
descritas 
no plano 

de 
estudos 

Horas 
omissas 

Autonomia 
do 

estudante 

1.º ano 210 270 150 96 8 0 0 0 0 60 1620 734 -886 -55% 

2.º ano 175 425 60 113 8 0 0 0 0 60 1620 781 -839 -52% 

3.º ano 85 270 20 16 35 0 0 0 0 60 1620 426 - 1194 -74% 

CEB  470 965 230 225 51 0 0 0 0 180 4860 1941 -2919 -60% 

M3  40 200 0 286 45 150 450 0 0 90 2430 1171 -1259 -52% 

CEB+M3 510 1165 230 511 96 150 450 0 0 270 7290 3112 -4178 -57% 

* Na ESE-IPCB 1 crédito ECTS equivale a 27 horas de trabalho do estudante. 

Fonte: Elaborado pelo investigador 
Uma análise do número de horas total do CEB da ESE-IPCB, permite verificar que o curso 

define um total de 4860 horas, equivalendo a 1620/semestre, uma vez que como foi referido, 

no CEB ESE-IPCB, 1 crédito ECTS corresponde a 27 horas de trabalho do estudante, tal como 

se apresenta na tabela 1.  

Contudo, verifica-se que no plano de estudos se encontram apenas descritas 1941 horas, o 

que significa que se encontram omissas 2919 horas as quais representam as horas de trabalho 

autónomo do estudante. Uma análise mais minuciosa por ano curricular mostra que a 

autonomia do estudante, sendo de 55% no 1.º ano, diminui ligeiramente para 52% no 2.º ano, 

mas aumenta para 74% no 3.º e último ano do curso, o que não deixa de ser significativo uma 

vez que, segundo os pressupostos do Processo de Bolonha é desejável que se confira, de 

forma consciente, uma autonomia crescente ao estudante resultante de uma aprendizagem 

ativa baseada na aquisição de competências. 

Relativamente ao M3 da mesma IES, constata-se que das 2430 horas totais do plano de 

estudos do curso apenas 1171 horas (cerca de 48%) se encontram expressas no mesmo, 

correspondendo 1259 horas de trabalho do estudante (52%). Contrariamente ao que 

aconteceu em relação ao CEB, no M3 a percentagem de autonomia decresce para os 52%, o 

que é pouco coerente uma vez que se trata de um 2.º ciclo de estudos, onde o estudante após 

ter concluído um 1.º ciclo de estudos deve estar preparado para ser cada vez mais autónomo. 

Em termos de tipologia de horas verifica-se, no CEB, uma clara predominância de horas de 

TP (965 Horas no total), já no curso de Mestrado predominam as horas de E com 450 horas 

totais, o que é naturalmente determinado pela vertente profissionalizante atribuída ao 2.º 

ciclo de estudos. 

Outra constatação interessante reside no número de horas de Orientação Tutorial (OT), 

uma componente também importante no paradigma do Processo de Bolonha, exigindo novas 

práticas pedagógicas que criam a figura do professor tutor e a prática da Orientação Tutorial 

dando enfâse ao novo paradigma de aprendizagem mais centrado no estudante. A leitura dos 

dados da tabela permite concluir que nesta IES a OT não é significativa no CEB, uma vez que 
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das horas de contacto totais descritas no plano curricular, apenas 225 horas são de OT (não 

atingindo os 12%). Já no curso de M3 a OT atinge quase 25% das horas totais.  

 

3.6.2. Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da Guarda  

 

Como se referiu na análise das matrizes anteriores, no IPG foram encontrados dois tipos de 

relatório: dois relatórios institucionais generalistas, da responsabilidade do IPG, e dois 

relatórios de cada uma das Unidades Orgânicas, sendo que no âmbito desta análise, apenas 

foram considerados os relatórios elaborados e publicados pela ESECD-IPG (PT, 2012e1) 

relativos aos anos 1 e 2, respetivamente. 

O relatório do ano 1, publicado em dezembro de 2008, faz um enquadramento do Processo 

de Bolonha baseando-se na legislação nacional que lhe deu origem, referindo-se 

designadamente ao Decreto-Lei 42/2005, de 22 de fevereiro (PT, 2005c) que preconiza “no 

plano do ensino superior (…) uma importante mudança do paradigma de formação (…) toma 

por referente central os interesses, motivações e actividades do aluno, bem como o 

desenvolvimento das suas competências” (ESECD-IPG, 2008, p. 8), e ao Decreto-Lei n.º 

74/2006, de 24 de março (PT, 2006c), “cuja função foi proceder à regulamentação das 

alterações introduzidas pela Lei de Bases do Sistema Educativo relativas ao novo modelo do 

organização do ensino superior no que respeita aos seus ciclos de estudos” (ESECD-IPG, 2008, 

p. 8).  

A implementação do Processo de Bolonha teve início na ESECD no ano 2 (2007/2008), ano 

em que também se inicia o CEB na instituição, sendo referido que o curso “foi concebido com 

vista a proporcionar uma qualificação de nível superior, assente em competências gerais, 

específicas e transversais que preparem para aceder à profissionalização no domínio da 

docência” (ESECD-IPG, 2008, p. 26).  

O CEB com a duração de três anos, correspondendo a 6 semestres e a 180 créditos ECTS, 

possui um plano de estudos de 36 UC, denotando-se através da leitura dos documentos 

disponíveis a preocupação de definição dos créditos ECTS das UC em função do volume de 

trabalho do estudante.  

No relatório do ano 1 observado encontram-se definidas as competências do curso de CEB 

“de modo a garantir, mediante as metodologias de ensino e formação referidas (…) com vista 

a habilitar para o 2.º ciclo de estudos, profissionalizante” (ESECD — IPG, 2008, p. 28). Embora 

não seja apresentado no relatório o plano de estudos do curso nem o enquadramento legal 

que lhe está na origem, o mesmo refere que  

 

http://www.esecd.ipg.pt/
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o volume total de trabalho despendido pelos alunos totalizará 4633 horas92, 

correspondendo a uma média de 772 por semestre. Por semana são despendidas pelo 

aluno aproximadamente 42,8 horas de trabalho e, em média, 21 horas semanais de volume 

de trabalho lectivo. As unidades curriculares têm em geral 3 horas lectivas, mas algumas 

chegam a 5 horas, sendo a média de 3,5 horas lectivas. O estudo envolvido ocupa o aluno 

com uma média de 38,7 horas por unidade curricular. A Orientação Tutória corresponde a 

cerca de 15,8 horas por unidade curricular, ou seja, pouco menos de 1 hora semanal, 

enquanto que a avaliação representa um envolvimento de cerca de 10 horas por unidade 

curricular. (ESECD-IPG, 2008, p. 32) 

 

Posteriormente o relatório fez uma análise individual a cada um dos cursos relativamente 

ao rácio de aprovados/inscritos e reprovados/inscritos relativamente ao ano de 2008/2009, 

sendo também apresentado um processo de monitorização com vista à avaliação e satisfação 

das licenciaturas em vigor na escola. O inquérito foi dirigido aos estudantes dos 2.º e 3.º anos 

dos cursos adequados a Bolonha, entre os quais o CEB, já no seu 2.º ano de funcionamento, 

embora no que concerne a este curso o inquérito tenha sido apenas aplicado ao 2.º ano, num 

total de 36 estudantes, o que é justificado pelo facto de se tratar de um curso com apenas 

dois anos de funcionamento e de não ser possível, consequentemente, aferir nenhuma 

tendência relativamente ao indicadores de progresso, embora sejam apresentados os dados 

dos inquérito aplicados, referindo-se que 

 

a maioria dos inquiridos entende que a licenciatura é boa (63%). O nível de aprendizagem 

associado às aulas teóricas e teórico‐práticas e a facilidade de contacto surgem como os 

pontos mais fortes da licenciatura, com 59% e 63% (…). Em todos os outros itens 

considerados, a maioria dos alunos revela‐se razoavelmente satisfeita, nomeadamente no 

que respeita à definição dos objectivos do curso, adequação dos conteúdos dos programas 

às unidades curriculares, calendarização dos momentos de avaliação, métodos utilizados 

na avaliação de conhecimentos e apoio aos alunos (…). Em relação aos objectivos do curso 

e ao apoio aos alunos, 46% dos alunos revelaram estar satisfeitos ou muito satisfeitos. Em 

contrapartida, é na adequação à carga horária e na calendarização dos momentos de 

avaliação que encontramos uma maior parte de percentagem de alunos insatisfeitos (…). 

(ESECD-IPG, 2008, p. 55) 

 

Refere-se que esta situação foi similar no relatório do ano 2, no qual foram utilizados os 

mesmos procedimentos de monitorização. 

No documento do ano 1 são ainda referenciadas algumas medidas tendentes à promoção 

do sucesso do processo de ensino e aprendizagem de algumas UC que apresentaram situações 

mais críticas, no que concerne às classificações finais obtidas pelos estudantes. Essa 

referência é também realizada em relação ao CEB, sendo contudo referido que a média de 

                                                 

92 Na análise do plano de estudos do curso do CEB da ESECD-IPG verificou-se que, efetivamente, a 
totalidade de horas do curso é de 4860 horas, uma vez que correspondendo 1 ECTS a 27 horas de 
trabalho, cada semestre possui 1620 horas. 
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curso apresentada “é meramente indicativa, dada a impossibilidade de estabelecer qualquer 

comparação entre os dois períodos em análise, uma vez que o ano lectivo 2007/2008 marca o 

início de funcionamento desta licenciatura (ESECD-IPG, 2009, p. 14). 

No relatório do ano 2 é referido que a Direção da escola constituiu uma comissão 

“encarregada de proceder a algumas alterações nos planos de estudos dos vários cursos de 

licenciatura da ESECD” (ESECD-IPG, 2009, p. 3), já adequados a Bolonha, o que é justificado 

por três ordens de razões: 

 Insatisfação dos alunos com a elevada da carga horária, atendendo a que “o 

excesso de carga horária semanal, 24 a 25 horas lectivas/semana — excluindo as 

orientações tutoriais — implica falta de tempo não lectivo para a elaboração e 

apresentação de trabalhos por parte dos alunos” (ESECD-IPG, 2009, p. 3); 

 Necessidade de redução do número de semanas letivas de 18 para 15 “dado que o 

prolongamento exagerado da parte lectiva é limitador do bom funcionamento do 

processo de ensino e aprendizagem, não permitindo nomeadamente uma 

adequada preparação das avaliações finais e espaços temporais razoáveis para a 

avaliação por exame” (ESECD-IPG, 2009, p. 3); 

 Melhoria da coordenação interdisciplinar entre os vários cursos “tendo em 

consideração que existem várias unidades curriculares com a mesma denominação 

— ou denominação semelhante — que são obrigatórias num curso e optativas 

noutro(s) mas que se encontravam em semestres escolares diferentes e tinham 

cargas horárias diferentes” (ESECD-IPG, 2009, p. 3). 

No que concerne ao curso de CEB estas alterações, depois de aprovadas pelos respetivos 

órgãos, foram publicadas em Diário da República através do Despacho (extrato) n.º 

19299/2009, de 20 de agosto (PT, 2009b)93, com efeitos a partir do ano letivo 2009/2010, e, 

de que resultou o plano de estudos constante do anexo XII.b. 

A comparação dos dois planos de estudos permite depreender que se verificou uma 

redefinição no número de créditos ECTS por área científica, passando por exemplo as áreas 

científicas do Português e da Matemática a ter um peso equitativo na estrutura curricular do 

curso, o que não acontecia na primeira versão. O novo plano de estudos passa também a 

contemplar créditos ECTS optativos. As opções do curso, que existem a partir do 2.º ano, são 

quatro no total e referem-se a um conjunto de UC à escolha dentro de uma área científica 

específica (Matemática, Estudo do Meio, Expressões ou Português). 

Nesta nova versão também se verificam alterações sobretudo no que concerne à repartição 

dos créditos ECTS pelas áreas científicas mantendo-se inalteradas, ao nível da atribuição de 

créditos ECTS, apenas as áreas científicas das Ciências da Educação (CE) e da Iniciação à 

Prática Profissional (IPP).  

                                                 

93 O primeiro plano de estudos do CEB da ESECD-IPG foi publicado pela Portaria n.º 1384/2007, de 23 de 
outubro. 
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No CEB da ESECD-IPG 1 crédito ECTS é, como se referiu, equivalente a 27 horas de 

trabalho do estudante, sendo todas as UC semestrais e variando o número de créditos ECTS 

entre os 3 e os 8 ECTS. As UC de IPP I e IPP II existem apenas no 1.º e 2.º semestres do 3.º 

ano, sendo as UC que possuem mais créditos ECTS (8) no plano de estudos do curso. 

Ao nível dos 2.º ciclos de estudos, a consulta da página Web da ESECD-IPG (PT, 2012e1)94 

permitiu verificar, no âmbito da profissionalização para a docência, a oferta do M3, criado 

pelo Despacho 4896/2009, de 10 de fevereiro (PT, 2009e), e M4, promulgado pelo Despacho 

23314/2009, de 22 de outubro(PT, 2009h). 

O M3 do 2.º ciclo de estudos da ESECD-IPG (PT, 2009e) possui 90 créditos ECTS distribuídos 

pelos três semestres previstos, apresentando a seguinte estrutura curricular exposta no anexo 

III.b. 

Uma análise do plano de estudos permite verificar que o 1.º semestre, constituído por 

quatro UC, é exclusivamente dedicado às Didáticas das diferentes áreas disciplinares destes 

níveis de ensino. Nos 2.º e 3.º semestres, constituídos por três UC respetivamente, predomina 

a PES, naturalmente dedicada à formação profissional do futuro professor, possuindo 496 

horas cada uma e representando, no plano de estudos, 40 créditos ECTS no total, sendo a 

componente de Estágio (E) a que, naturalmente, maior volume de trabalho assume (cerca de 

44 % dos créditos ECTS totais). 

O plano de estudos do M4, criado pelo Despacho n.º 23314/2009 de 22 de outubro (PT, 

2009h), encontra-se representado no anexo III.c. A leitura do mesmo, permite verificar que é 

constituído por quatro semestre e possui 120 ECTS em função da legislação que corporiza este 

curso de 2.º ciclo. O 1.º ano é sobretudo focado na Formação na da Área da Docência (FAD) e 

nas Didáticas Específicas (DID). O 2.º ano (constituído por dois semestres) foca-se 

naturalmente na PES do 1.º CEB e do 2.º CEB, que possuem, respetivamente, 676 horas e 

representam 25 créditos ECTS (42%) na estrutura curricular do curso. Um aspeto a considerar 

neste plano de estudos é a pouca diversidade na tipologia das horas, uma vez que apenas 

existem horas TP e horas OT, excetuando-se naturalmente as horas destinadas a E, 

obrigatórias neste ciclo de estudos. 

A tabela que se seguir se apresenta resulta na síntese da análise realizada acerca dos 

cursos de Formação de Professores ministrados na ESECD-IPG (CEB, M3 e M4). 

 

 

 

 

 

                                                 

94 A consulta da página Web da ESECD - IPG permitiu verificar a oferta dos seguintes mestrados: 
Mestrado em Ciências do Desporto; Mestrado em Educação e Organização de Bibliotecas Escolares, 
Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º ciclo do Ensino Básico, Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino 
do 1.º ciclo do Ensino Básico, in http://twintwo.ipg.pt/webapps/portal/frameset.jsp, acedido em 24 
de agosto de 2012. 

http://www.esecd.ipg.pt/curso.asp?curso=31
http://www.esecd.ipg.pt/curso.asp?curso=34
http://www.esecd.ipg.pt/curso.asp?curso=33
http://www.esecd.ipg.pt/curso.asp?curso=31
http://www.esecd.ipg.pt/curso.asp?curso=30
http://www.esecd.ipg.pt/curso.asp?curso=30
http://twintwo.ipg.pt/webapps/portal/frameset.jsp
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Tabela n.º 2 — Análise comparativa do número e tipologia de horas do CEB, M3 e M4 da ESECD-IPG 

ESECD-IPG T TP PL OT TC S E O P 
Créditos 
ECTS 

em DR 

Horas 
do 

Curso * 
em DR 

Horas 
descritas 
no plano 

de 
estudos 

Horas 
omissas 

Autonomia 
do 

estudante 

1.º ano 0 555 15 157,5 0 0 0 97,5 0 60 1620 825 -795 -49% 

2.º ano 0 510 15 142,5 22,5 0 0 30 0 60 1620 720 -900 -56% 

3.º ano 0 495 67,5 165 22,5 0 150 0 0 60 1620 900 -720 -44% 

CEB  0 1560 97,5 465 45 0 150 127,5 0 180 4860 2445 -2415 -50% 

M3  0 432 54 128 140 74 576 18 0 90 2430 1422 -1008 -41% 

CEB+M3 0 1992 151,5 593 185 74 726 145,5 0 270 7290 3867 -3423 -47% 

M4  0 780 0 187,5 0 0 450 0 0 120 3240 1417,5 -1822,5 -56% 

CEB+M4 0 2340 97,5 652,5 45 0 600 127,5 0 300 8100 3862,5 -4238 -52% 

* Na ESECD-IPG 1 crédito ECTS equivale a 27 horas de trabalho do estudante. 

Fonte: Elaborado pelo investigador 
 

CEB da ESE-IPG possui um total de 4860 horas/curso, correspondendo a 1620 horas/ano. 

No plano de estudos do curso apenas se encontram descritas 2445 horas, estando omissas 

quase 50% das horas totais (2415 horas) as quais representam o trabalho autónomo do 

estudante. Contudo, uma análise por ano curricular do CEB permite aferir que a distribuição 

das horas de trabalho autónomo do estudante é bastante aleatória ao longo do 1.º ciclo: 49% 

no 1.º ano, 56% no 2.º ano, registando-se um claro decréscimo no 3.º ano (44%), o que revela 

que as horas de trabalho autónomo não foram pensadas de forma consciente e coerente. 

 No que concerne ao M3, constata-se que das 2430 horas totais do plano de estudos, 1422 

horas encontram-se descritas no plano de estudos, correspondendo 1008 horas ao trabalho 

autónomo do estudante (41%), mostrando um procedimento pouco lógico para a atribuição 

das horas de trabalho autónomo, se se considerar tratar-se de um 2.º ciclo de estudos. 

Relativamente ao M4, das 3240 horas totais, apenas 1417,5 se encontram descritas no 

plano de estudos do curso, correspondendo a 56% ao trabalho do estudante (1822,5 horas), 

existindo uma maior autonomia em relação ao mestrado anterior, embora esse dado possa 

não ser significativo atendendo a que este curso de 2.º ciclo possui um maior número de 

semestres.  

Ao nível da tipologia das horas verifica-se uma clara predominância de horas de TP no CEB 

(1560 horas totais) repartidas com alguma uniformidade ao longo dos 3 anos.  

No M3 dos cursos de 2.º ciclo a predominância de horas situa-se ao nível da PES, 

enquadrada na tipologia E, com 576 horas totais (cerca de 34%). Já no M4 predominam as 

horas TP (780 horas), seguindo-se as horas de (E) (450 horas) e as de OT (187,5 horas). Esta 

predominância é explicada pelo facto deste mestrado possuir apenas horas TP, OT e E, como 

anteriormente foi referido. 

No que concerne ao número de horas OT, verifica-se que as mesmas são predominantes no 

CEB com 465 horas totais (cerca de 21% das horas de contacto), existindo uma clara 
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diminuição desta tipologia de horas no 2.º ciclo (128 horas no M3 e 187,5 horas no M4, 

respetivamente). 

 

 

3.6.3. Escola Superior de Educação de Lisboa  

 

O relatório da ESE-IPLx (PT, 2012e3) é o mesmo documento utilizado para a análise 

realizada nas Matrizes 1 e 2. Trata-se do único relatório encontrado e refere-se 

exclusivamente a esta Unidade Orgânica. Esta instituição foi uma das duas ESE95 na qual “até 

ao início do Processo de Bolonha, a oferta educativa (…) tinha como objecto apenas cursos de 

Formação de Professores” (ESE-IPLx, 2010, p. 4). 

A promulgação tardia do Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro (PT, 2007c), que 

determina o regime jurídico da Habilitação Profissional para a docência na Educação Pré-

Escolar e nos Ensinos Básicos e Secundários, não constituiu motivo para que a instituição 

aguardasse a legislação para iniciar o “seu” processo interno de adequação a Bolonha, ao 

referir que 

 

a reorganização dos cursos leccionados pela ESE de Lisboa, de acordo  com os princípios 

reguladores de instrumentos para a criação do espaço europeu de ensino superior, 

começou a ser preparada no ano lectivo 2004-2005 com a criação de grupos de trabalho no 

âmbito do Conselho Científico da ESE. Este processo de reorganização curricular culminou 

com a reorganização institucional preconizada pelo RJIES96 de 2007 e cujos efeitos estarão 

também em pleno no ano lectivo 2010-2011. Assim 2009-2010 considera-se como o ano 

charneira desta mudança. (ESE-IPLx, 2010, p. 3) 

 

É referido ainda que as alterações preconizadas pelo Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de 

fevereiro (PT, 2007c), no seu Artigo 26.º: 

 

conduziram ao fecho dos cursos de Licenciatura em Educação de Infância, Licenciatura de 

Professor do 1.º ciclo do Ensino Básico, que admitiram estudantes pela última vez no ano 

lectivo 2006-2007. Este decreto conduziu também ao fecho das Licenciaturas de Professor 

do Ensino Básico — Variantes que admitiram estudantes pela última vez no ano lectivo de 

2005-2006 (Variantes de Português/inglês, Português/Francês, Matemática/Ciências da 

Natureza e Educação Visual e Tecnológica). Foi uma excepção a Variante de Educação 

Musical para a qual ainda foram admitidos estudantes no ano lectivo 2006-2007. Em 2009-

2010 a Escola Superior de Educação tem ainda 207 estudantes inscritos em licenciaturas 

pré-Bolonha. (ESE-IPLx, 2010, p. 3) 

 

                                                 

95 A mesma situação se verificou na ESE- IPVC. 

96 Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior foi aprovado pelo Decreto-Lei n.º 62/2007, de 10 
de setembro (PT, 2007f). 

http://www.eselx.ipl.pt/Eselx/Default.aspx
http://sigarra.up.pt/fpceup/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=1979
http://sigarra.up.pt/fpceup/legislacao_geral.legislacao_ver_ficheiro?pct_gdoc_id=1979
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Contudo, devido às profundas alterações de acesso à profissão docente, “tendo por base o 

Artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro, o Conselho Científico da ESE de 

Lisboa, como órgão competente para estabelecer as regras de transição dos cursos anteriores 

à organização de Bolonha (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março — Artigo 66.º) retificou, 

em novembro de 2009, a possibilidade de todos os estudantes inscritos nestes cursos terem 

mais dois anos para completar a licenciatura em que se encontravam inscritos. Uma decisão 

que tinha tido já “uma primeira versão tomada pelo Conselho Científico em Setembro de 

2006” (ESE-IPLx, 2010, pp. 3-4). Esta constatação permite concluir que apesar de esta IES ter 

iniciado formalmente o processo de adequação dos seus cursos ao paradigma de Bolonha 

muito cedo, acaba por manter em funcionamento os anteriores cursos de Formação de 

Professores, que apenas deixaram de existir, efetivamente, em 2010/2011. 

Verifica-se também que, antecipando a mudança na Formação de Professores,  

 

no ano letivo 2006/2007 a instituição iniciou o processo de novos cursos adequados a 

Bolonha, tendo aberto logo nesse ano a licenciatura em Animação Sociocultural. Em 

2007/2008 iniciou o primeiro curso de mestrado, Mestrado de Educação Especial, no 

seguimento do curso de especialização com o mesmo nome. Progressivamente, ao longo 

destes anos, foram abrindo os novos cursos previstos. (ESE-IPLx, 2010, p. 4) 

 

É ainda colocado em funcionamento, no ano de 2007/2008, em associação com a Escola 

Superior de Música, a licenciatura de Música na Comunidade. Nesse mesmo ano entra em 

funcionamento a licenciatura em Educação Básica e a licenciatura de Animação Sociocultural 

em regime pós-laboral, sendo a primeira a que maior número de estudantes possui no 

universo das licenciaturas oferecidas pela instituição.  

Em 2010/2011, é referida a previsão de entrada em funcionamento da Licenciatura do CEB 

em regime pós-laboral. 

É referido ainda que, mesmo antes do início do Processo de Bolonha, 

 

a formação prestada sempre foi baseada na proximidade com os estudantes estabelecida 

pela organização de turmas de dimensão média (30 a 35 estudantes) e por práticas de 

ensino de cariz teórico-prático. Assim, na realidade o ensino da ESE já se enquadrava no 

espírito da legislação publicada (Decretos-Lei n.º 42/2005 e n.º 74/2006). (ESE-IPLx), 

2008, p. 9)  

 

Por outro lado os 

 

métodos de ensino/aprendizagem adoptados apontam para processos centrados no 

estudante, que se apoiam em estratégias de integração da teoria-prática, com ênfase na 

preparação para a aprendizagem ao longo da vida. Nesta organização, todas as 

licenciaturas contemplam unidades curriculares de iniciação à prática profissional que são 

organizadas em articulação com outras unidades curriculares. (ESE-IPLx, 2010, p. 9) 
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Verifica-se ainda que se consideram relevantes “as turmas com dimensão limitada (…), a 

criação de equipas multidisciplinares de docentes para as unidades curriculares de iniciação 

às práticas profissionais (…), a proximidade entre estudantes e docentes (ESE-IPLx, 2010, p. 

9). 

À data do relatório não se tinha verificado qualquer tipo de monitorização quantitativa, 

uma realidade que é já bem patente nas restantes instituições, sendo este considerado, pela 

instituição, um dos pontos fracos a ser colmatado nos anos seguintes. 

Realizada esta preliminar abordagem ao conteúdo do relatório emitido, apresenta-se, no 

anexo II.c o plano de estudos do CEB da ESE-IPLx. 

O CEB da ESE-IPLx, criado pela Portaria n.º 1553/2007, de 7 de dezembro, tendo 

posteriormente sido alterado pelo Despacho 6808/2010, de 16 de abril (PT, 2010p). 

O curso de CEB da ESE-IPLx possui um plano de estudos de 44 UC, sendo o curso que maior 

número de UC no plano possui no corpus analisado. O curso possui os 180 créditos ECTS 

previstos para o 1.º ciclo de estudos, representando 1 crédito ECTS 25 horas de trabalho do 

estudante, correspondendo a 1500 horas totais.  

Em relação à primeira promulgação do curso, verificam-se diferenças nas designações das 

componentes de área de formação, posteriormente designadas de áreas científicas, nas 

respetivas siglas e também nos créditos ECTS. 

As designações das áreas científicas são um pouco atípicas quando comparadas com as dos 

cursos das restantes IES analisadas, apresentando-se mais como disciplinas do que como áreas 

científicas e diferem um pouco do sugerido pela legislação afim. Mantém apenas em comum 

as designações de DE e de IPP. 

Uma análise comparativa dos dois planos de estudos mostra terem existido substanciais 

alterações nas componentes de formação obrigatórias dos dois planos curriculares. De facto, 

embora se tenham adotado terminologias mais simples na versão mais recente97, a mesma 

surge mais pormenorizada em relação à primeira, apresentando 13 áreas de formação 

(correspondendo a 165 créditos ECTS), a que se acrescenta uma área de opção não 

especificada com 15 créditos ECTS, perfazendo assim os 180 créditos ECTS previstos pelo 

enquadramento legal98.  

Verifica-se ainda o reposicionamento e a adoção de novas designações de algumas UC ao 

longo do curso e de alterações do número de créditos ECTS em determinadas UC. Constata-se 

também que as áreas nucleares, como a Língua Portuguesa e a Matemática são as que maiores 

créditos ECTS detêm no cômputo geral do curso, e que as DE e a IPP possuem respetivamente 

15 créditos ECTS. A IPP, designada no plano de estudos desta IES de Intervenção em Situações 

Educativas, surge no 2.º ano com 5 créditos ECTS e no 3.º ano do curso com 10 créditos ECTS, 

refletindo a importância desta UC na formação final da licenciatura em Educação Básica; as 

                                                 

97 A título exemplificativo a designação de Área de Formação para a Docência — Língua Portuguesa (AD-
LP), da primeira versão, passa a designar-se simplesmente de Língua Portuguesa (LP) na versão atual. 

98 A primeira versão, de 2007, do CEB da IPLx apresenta apenas dez componentes de formação, 
incluindo já uma área de formação opcional. 
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DE surgem exclusivamente no final do 3.º ano e não apresentam número de créditos ECTS 

relevantes (variam entre os 2,5 e os 4 ECTS). Deste modo pode concluir-se que a repartição 

dos créditos ECTS é muito mutável e bastante aleatória, variando entre os 2 e os 6 créditos 

ECTS, exceção feita à IPP que, como foi referido, representa 10 créditos ECTS. As UC de 

opção surgem no 1.º e no 3.º anos e detêm entre 3 ECTS (no 1.º ano do curso) e 6 ECTS no 3.º 

ano. 

Relativamente aos 2.os ciclos de estudos, verifica-se a entrada em funcionamento, no ano 

letivo 2008/200999, dos mestrados em Educação Especial, Supervisão em Educação, Educação 

Matemática na Educação Pré-Escolar e nos 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico e Ensino de 

Educação Musical do Ensino Básico. Em 2009/2010, entram em funcionamento os mestrados 

de Administração Escolar, Didática da Língua Portuguesa no 1.º e 2.º ciclo do Ensino Básico, 

Didática das Ciências da Natureza na Educação Pré-Escolar e nos 1.º e 2.º ciclo do Ensino 

Básico, e no ano letivo 2010/2011, os mestrados académicos de Educação Social e Intervenção 

Comunitária, de Educação Artística, Primeira infância – Intervenção precoce e os mestrados 

profissionais de Educação Pré-Escolar, Ensino do 1.º e do 2.º ciclo do Ensino Básico, Professor 

de EVT no Ensino Básico, Ensino de Inglês e de Francês no Ensino Básico, os quais conferem 

habilitação para a docência de acordo com o Decreto-Lei n.°43/2007, de 22 de fevereiro (PT, 

2007C). 

Até ao ano letivo de 2009/2010, a ESE-IPLx abriu sete cursos de 2.º ciclo, seis dos quais 

mestrados académicos, e apenas um conferia a habilitação profissional para a docência. Só no 

ano de 2010/2011, com a abertura prevista de mais sete mestrados se verifica a entrada em 

funcionamento de mais alguns mestrados habilitadores para a docência, entre os quais o M1 

(Educação Pré-escolar) e o M4 (Ensino do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico), concretizando-se 

assim o objetivo inicial fixado pela instituição ao referir que se espera “que no ano letivo 

2010/2011 se atinja o pleno do funcionamento de todos os cursos da ESE de Lisboa: 4 

licenciaturas, 5 mestrados profissionais e 9 mestrados académicos” (ESE-IPLx, 2010, p. 4).  

Esta constatação permite verificar que a oferta formativa da ESE de Lisboa, ao nível dos 

2.º ciclos de estudos, é bastante atípica quando comparada com a das restantes instituições 

não só porque mantém como predominante a oferta ao nível da Formação de Professores, 

mantendo o seu espírito formativo inicial, exceção feita a alguns cursos de 1.º ciclo iniciados 

fora do âmbito da Formação de Professores, como opta por investir em cursos de 2.º ciclo 

académicos, não enquadrados no Decreto-Lei 43/2007, de 22 de fevereiro (PT, 2007c).  

De referir, contudo, que a informação da página é atualizada frequentemente o que 

provoca alguma dificuldade na percepção exata dos cursos de 2.º ciclo oferecidos ou a 

funcionar na ESE-IPLx. A última consulta da página Web desta IES permitiu verificar que a 

                                                 

99 De referir que se verifica, no relatório, um erro na referência à data de entrada em funcionamento 
destes 2.º ciclos, sendo referido que entraram em funcionamento no ano letivo 2007/2008, o que de 
facto só aconteceu no ano letivo 2008/2009. 
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oferta formativa ao nível do 2.º ciclo apresenta seis mestrados (quatro académicos e dois 

profissionalizantes)100. 

Relativamente a estes últimos, a informação constante na página Web permite aferir que 

embora estejam já publicados em Diário da República, desde 2009101
 despachos 6194/2010 e 

6195/2010 de 7 de abril (PT, 2010m) e (PT, 2010n), os mestrados dos domínios 1 (Mestrado 

em Educação Pré-Escolar — M1) e 4 (Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º ciclo do Ensino Básico — 

M4), nenhum deles funcionou no ano letivo de 2011/2012, embora se mantenha a sua oferta 

para o ano letivo 2012/2013, pelo que, similarmente ao que foi feito em relação às outras 

IES, se analisam seguidamente os respetivos planos curriculares dos mesmos, constantes dos 

anexos III.d e III.e. 

O M1 da ESE-IPLx (anexo III.d) (PT, 2010m) foi criado pelo Despacho n.º 6194/2010, de 7 

de abril (PT, 2010n) e faz parte da oferta formativa desta IES para o ano letivo 2012/2013. O 

mestrado possui 60 créditos ECTS e distribui-se ao longo de um ano letivo. Apresenta a 

especificidade de possuir duas UC anuais102 corporizadas nas UC de Seminário de Apoio à 

Prática Profissional Supervisionada (0-3 e 3-6) e Prática Profissional Supervisionada (0-3 e 3-

6), uma particularidade destas UC é a apresentação das horas de contacto e dos seus ECTS 

como se fossem semestrais, tal como se pode visualizar no quadro abaixo. 

 

Unidades 
Curriculares 

Componente 
de Formação 

Tipo TP OT S E Créditos 

Seminário de Apoio à 
Prática Profissional 
Supervisionada (0-3 e 
3-6) 

EG Anual 
50 

62,5 
1 

1,5 
  

2 
2,5 

Prática Profissional 
Supervisionada (0-3 e 
3-6) 

PPS 
 

Anual 
250 
550 

8 
20 

8 
30 

100 
300 

10 
22 

Quadro n.º 10 — Excerto do plano de Estudo do Curso de Educação Pré-Escolar da ESE-IPLx  

Fonte: Elaborado pelo investigador 
 

Excetuando esta situação particular, o plano de estudos do M1 desta IES possui 11 UC 

(incluindo as duas UC anuais), repartidas entre as componentes de formação de Educação 

Geral (EG) e de Didáticas (DI), a que se acrescenta a PPS103 que representa a UC que maior 

                                                 

100 Uma realidade bastante diferente da enunciada no Relatório de Concretização do Processo do 3.º ano 
de Bolonha desta IES. 

101 Os mestrados correspondentes aos domínios 1 (M1) e 4 (M4) da ESE- IPLx foram inicialmente criados 
através do despacho 1946/2009, de 14 de fevereiro (mestrado em Educação Pré-Escolar) e Despacho 
1948/2009 de 14 de fevereiro (Mestrado em ensino do 1.º e do 2.º ciclo do Ensino Básico. Os mesmos 
foram posteriormente sujeitos a alterações através dos despachos 6194/2010 e 6195/2010 de 7 de 
abril, respetivamente, sendo essa a versão que se apresenta. 

102 Uma novidade relativamente aos planos curriculares de 2.º ciclo até agora analisados. 

103 A ESE-IPLx é também atípica em algumas designações das componentes de formação dos planos de 
estudos em análise, designadamente na Prática Profissional Supervisionada (PPS) em vez de Prática 
de Ensino Supervisionada (PES), mais usual nas restantes IES analisadas. 
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número de créditos ECTS possui, seguindo a tendência natural da formação profissionalizante 

dos estudantes. 

O M4 (anexo III.e) (PT, 2010n) foi criado pelo Despacho n.º 6195/2010, de 7 de abril (PT, 

2010o), obriga à obtenção de 120 créditos ECTS ao longo de dois anos letivos104, possuindo 20 

UC (incluindo uma UC anual). 

Uma análise do plano de estudos mostra que a distribuição dos créditos ECTS pelas 

componentes de formação é bastante similar, embora se destaque a Área de Formação para a 

Docência (nas diferentes áreas curriculares) com 30 créditos ECTS no total, as DE com 25 

créditos ECTS e, naturalmente, a PPS com 54 créditos ECTS, os quais são mais representativos 

no 2.º ano (41 ECTS repartidos pelas tipologias de TP, OT e E), momento em que os 

estudantes exercem a sua PES no 2.º ciclo do Ensino Básico, nas quatro áreas curriculares 

(Português, História e Geografia, Matemática e Ciências da Natureza), tal como previsto pelo 

enquadramento legal. 

A tabela que se segue sintetiza a realidade observada nos cursos de Formação de 

Professores ministrados na ESE-IPLx (CEB, M1 e M4). 

 

Tabela n.º 3 — Análise comparativa do número e tipologia de horas do CEB e M1e M4 da ESE-IPLx 

ESE-IPLx T TP PL OT TC S E O P 
Créditos 
ECTS 

em DR 

Horas 
do 

Curso * 
em DR 

Horas 
descritas 
no plano 

de 
estudos 

Horas 
omissas 

Autonomia 
do 

estudante 

1.º ano 0 354 0 33,5 0 0 0 0 138 60 1500 525,5 -974,5 -65% 

2.º ano 0 422 20 32,5 25 30 0 0 28 60 1500 557,5 -942,5 -63% 

3.º ano 0 412 0 37 75 60 0 0 0 60 1500 606 -894 -60% 

CEB  0 1964 40 169 125 120 0 0 166 300 4500 2584 -2811 -62% 

M1  0 84 0 34 0 38 400 0 0 60 1500 556 -944 -63% 

CEB+M1 0 2048 40 203 125 158 400 0 166 360 6000 3140 -3755 -63% 

M 4  14 339 0 94,5 0 30 530 0 0 120 3000 1007,5 -1992,5 -66% 

CEB+ M4 14 2387 40 297,5 125 188 930 0 166 480 9000 3252,5 -5747,5 -64% 

* Na ESE-IPLx 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabalho do estudante 

Fonte: Elaborado pelo investigador 

 

A observação da tabela permite concluir que o CEB da ESE-IPLx possui um total de 4500 

horas, uma vez que nesta IES, 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabalho do estudante, o 

que diminui, naturalmente, o número de horas total dos cursos lecionados. 

Assim, relativamente ao CEB verifica-se que existem 2584 horas (58%) descritas no plano 

de estudos do curso, que representam 2811horas totais (62%) de trabalho autónomo do 

estudante. Contudo, se se perspetivarem os três anos do CEB individualmente, verifica-se que 

existe um decréscimo significativo e pouco compreensível do trabalho autónomo do estudante 

                                                 

104 Também aqui se optou por não falar em semestres uma vez que o plano de estudos do curso 
apresenta uma UC anual no 2.º ano. 
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(65% no 1.º ano, 63% no 2.º ano e 60% no 3.º ano). Esta constatação mostra que um aluno do 

1.º ano deve ser mais autónomo do que um aluno do 3.º ano, o que sendo pouco lógico 

confirma ter havido aleatoriedade na determinação do trabalho autónomo aquando da 

atribuição dos créditos ECTS/horas às UC no plano de estudos. 

No que concerne ao M1, verifica-se que se encontram descritas 556 horas do plano de 

estudos, que significa que se encontram omissas 944 horas (-63%) que representam o trabalho 

autónomo do estudante, o qual aumenta ligeiramente no M4 para os 66% com 1992,5 de horas 

omissas, embora não se deva descurar o facto de o M4 possuir mais um ano letivo do que o 

M1. 

No que concerne à tipologia de horas, constata-se no CEB um claro predomínio de horas 

de TP (1964 horas totais) as quais são distribuídas ao longo do curso de modo bastante 

semelhante, sendo sempre a tipologia de horas de contacto predominante.  

Nos respetivos cursos de 2.º ciclo desta IES (M1 e M4) a preponderância das horas situa-se 

na tipologia (E) com 400 horas para o M1 e 530 horas para o M4, o que é bastante coerente 

uma vez que a componente prática assume neste ciclo de estudos especial relevo. 

Em relação às horas de OT, constata-se que apesar de existir uma ligeira preponderância 

desta tipologia de horas no CEB (169 horas), a mesma é pouco relevante em relação aos 

mestrados que, no conjunto, somam apenas 128,5 horas totais. De realçar pela negativa o M1 

cujo plano de estudos possui apenas 34 horas de OT, o que representa apenas cerca de 6% das 

horas efetivas de contacto. 

 

 

3.6.4.  Escola Superior de Educação do Porto  

 

Os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha da Escola Superior de Educação do 

Porto (ESE-IPP) (PT, 2012e4) são os mesmos documentos utilizados na construção das duas 

matrizes resultantes da primeira análise. Como foi então referido, para esta instituição 

apenas se encontraram disponíveis dois relatórios respeitantes aos anos 1 e 2, os quais se 

referiam exclusivamente a esta Unidade Orgânica do IPP.  

Nos documentos consta uma abordagem geral ao acontecido na instituição em 

consequência do início do Processo de Bolonha, sendo exposto que esta IES se preparou  

 

para responder à mudança decorrente do compromisso de construção do Espaço Europeu 

de Ensino Superior (…). Tratou-se, contudo, de uma mudança a dois níveis. Se, por um 

lado, havia a considerar neste processo a matriz comum definida, a nível nacional, pelo 

novo quadro legal (…) por outro lado, aguardava-se a promulgação da reforma da 

formação inicial de educadores e professores da educação básica e do ensino secundário 

política, então em fase de consulta pública e que viria a ser regulamentada pelo Decreto-

Lei 43/2007, de 22 de Fevereiro. (ESE-IPP, 2008, p. 5) 

 

http://www.ese.ipp.pt/
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Esta realidade foi sentida pela instituição como uma situação de complexidade e de 

acrescida incerteza no caso concreto da formação inicial de professores. 

 

resultante da necessária formulação dos novos cursos organizados em dois ciclos de 

estudos no modelo de Bolonha e a continuidade das licenciaturas, de quatro anos de 

duração e que conferiam a dupla certificação, académica e de habilitação para a 

docência, nos termos do modelo até então vigente. (ESE-IPP, 2008, p. 6) 

 

Apesar disso, esta mudança foi “recebida pela ESE/IPP com otimismo, na medida em que a 

exigência de formação inicial avançada destes profissionais traduz o reconhecimento pela 

sociedade portuguesa da importância da profissão docente” (ESE-IPP, 2008, p. 6). 

Enquanto aguardava a promulgação do enquadramento legal para a Formação de 

Professores, esta IES procedeu à elaboração de adequação dos seus restantes cursos de 

acordo com as diretrizes de Bolonha, nomeadamente os cursos de Educação Social, de Gestão 

do Património e de Tradução e Interpretação em Língua Gestual Portuguesa. 

Com a promulgação do enquadramento legal específico para Formação de Professores (PT, 

2007c) e identificadas as áreas e perfis de formação ao nível dos 1.º e 2.º ciclo de estudos, a 

ESE-IPP procedeu “à criação de cursos novos e à elaboração dos respetivos processos 

instrutórios a apresentar ao MCTES, num total de treze cursos de 1.º ciclo de estudos 

(licenciaturas) e dezoito cursos de 2.º ciclo de estudos (mestrados)” (ESE-IPP, 2008, p. 6).  

Dos cursos de 1.º ciclo destaca-se, no âmbito desta investigação o CEB, que entrou em 

funcionamento no ano letivo 2007/2008. A par desta nova formação de 1.º ciclo, obrigatória 

para dar resposta ao enquadramento legal, todos os cursos de formação de professores 

existentes continuaram a funcionar segundo o modelo antigo com habilitação para a 

docência, devendo os mesmos ser extintos até 2010/2011, ao mesmo tempo que se impunha o 

processo de transição para os restantes cursos105. 

O curso foi monitorizado, através de questionário aos estudantes, a avaliação pedagógicas 

dos docentes relativamente ao 1.º e 2.º semestre do primeiro ano de funcionamento do CEB 

que permitiu concluir  

 

que o 1.º ano do Curso de Licenciatura em Educação Básica correu de forma satisfatória — 

no sentido de que terá efectivamente contribuído — para a construção, desenvolvimento e 

consolidação das competências consignadas em sede do plano de estudos. Não obstante, 

foram retiradas as ilações necessárias e pertinentes para promover a melhoria 

permanente da qualidade do Processo ensino-aprendizagem no âmbito desta formação 

específica” (ESE-IPP, 2008, p. 23 — anexo II). 

 

                                                 

105 No caso da licenciatura em Educação Básica não se verificou qualquer processo de transição, uma vez 
que se tratou, como se sabe, de um novo curso. 
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O relatório do 2.º ano também já analisado nas matrizes anteriores, ainda que em termos 

gerais, apresenta também, no próprio corpo do relatório, uma avaliação das licenciaturas, e 

concomitantemente da licenciatura de Educação Básica (cf. ESE — IPP, 2008, pp. 56-70). 

No que concerne a essa avaliação, verifica-se que embora não seja apresentada a 

estrutura curricular do curso, se dá conta da carga total de trabalho do mesmo “1680 horas 

por ano” e do número de UC do plano de estudos “13 no 1.º ano (7 no 1.º semestre e 6 no 2.º 

semestre), 12 no 2.º ano (6 em cada semestre) e 15 no 3.º ano (8 no 1.º semestre e 7 no 2.º 

semestre) (ESE- IPP, 2009, p. 57), o que representa um plano de estudos constituído por 40 

UC no total. 

 O relatório refere também o processo de monitorização do curso nos primeiros dois anos 

de funcionamento, não só no que concerne ao desempenho dos seus docentes, mas também à 

caracterização e desempenho dos seus estudantes, concluindo-se a análise com uma 

comparação da avaliação realizada nos dois anos afirmando-se que “de 2007/08 para 

2008/09, a situação melhorou pontualmente, no que diz respeito ao 1.º ano curricular da 

Licenciatura em Educação Básica. No que toca ao 2.º ano ainda não há dados que permitam 

uma comparação” (ESE- IPP, 2009, p. 66), uma vez que a licenciatura conta apenas com dois 

anos de funcionamento. 

No final do relatório, apresenta-se uma síntese da monitorização realizada a qual vai de 

encontro ao preconizado pelo espírito do Processo de Bolonha, concluindo-se que o 

 

funcionamento da Licenciatura em Educação Básica correu de forma positiva. Embora não 

se tenha verificado uma melhoria significativa nas avaliações das unidades curriculares e 

dos docentes de 2007/08 para 2008/09, constata-se uma evolução positiva clara nas taxas 

de aprovação de 2007/08 para 2008/09, pelo menos em parte, resultante de alterações 

nos métodos de avaliação em algumas unidades curriculares, o que mostra que se está a 

construir, desenvolver e consolidar as competências consignadas no plano de estudos. As 

conclusões menos positivas serão e já estão a ser consideradas no sentido de melhorar a 

qualidade do ensino-aprendizagem, num processo que é e será sempre um sistema 

dinâmico progressivo entre o Corpo Docente e o Discente de forma a cumprir o espírito do 

Protocolo de Bolonha. (ESE-IPP, 2009, p. 70) 

 

Realizada esta preliminar abordagem ao conteúdo do relatório emitido pela ESE–IPP, 

apresenta-se no anexo II.d do respetivo plano de estudos do CEB. 

O CEB da ESE-IPP foi dos poucos cursos106 que, no panorama do corpus desta investigação, 

não sofreu, até ao ano letivo em 2011/2012, qualquer reformulação desde a sua criação 

através da Portaria 1388/2007, de 24 de outubro (PT, 2007f). 

Uma análise da distribuição das áreas científicas mostra designações muito generalistas e 

uma distribuição atípica na divisão dos créditos ECTS por área científica.  

                                                 

106 Uma situação só igualada pelo CEB da ESE-IPVC e pelo CEB da ESE-IPV.  
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A IPP inicia-se no 1.º ano (com 3 ECTS), repetindo-se em todos os anos do curso e 

aumentado o número de créditos ao longo dos três anos (3, 5 e 8 ECTS, respetivamente). As 

DE constam apenas no 3.º ano do plano de estudos, equivalendo todas a 3 créditos ECTS. De 

referir que em relação à DE de Língua Portuguesa se aplica a denominação de Iniciação à 

Língua Portuguesa, não se verificando a mesma designação em relação às restantes DE, 

embora o número de créditos ECTS seja o mesmo. De notar ainda a existência de cinco UC de 

opção no 3.º ano, em relação às quais é, contudo, previamente definida a respetiva 

componente de formação. 

Possuindo o plano de estudos 40 UC no total, salienta-se que nesta IES 1 crédito ECTS 

equivale a 28 horas de trabalho do estudante107, variando o número de ECTS por UC entre os 2 

e os 8 créditos ECTS. As horas de contacto distribuem-se apenas entre as horas de T, TP e PL, 

o que é também bastante atípico em relação aos restantes planos curriculares do CEB 

analisadas. 

Também as formações de 2.º ciclo108 se encontram expressas no relatório do 1.º ano e se 

apresentam no quadro abaixo. 

 

Cursos de 2.º ciclo habilitadores para a docência 

Mestrado em Educação Pré-Escolar 2010/2011 

Mestrado em Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico 2010/2011 

Mestrado em Ensino do 1.º e do 2.º ciclo do Ensino Básico 2010/2011 

Mestrado em Ensino de Educação Musical no Ensino Básico Em funcionamento 

Mestrado em Ensino de Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico Em funcionamento 

Mestrado em Ensino de Inglês e de Francês no Ensino Básico 2009/2010 

Mestrado em Ensino de Inglês e de Francês ou Espanhol no Ensino Básico 2010/2011 

Quadro n.º 11— Mestrados Profissionalizantes oferecidos pela ESE-IPP109 

Fonte: Relatório de Concretização do Processo de Bolonha na ESE-IPP (PT, 2012e4) (Adaptado pelo 
investigador) 

 

As formações de 2.º ciclo apresentadas, oferecidas por esta instituição e contempladas 

pelo Decreto-Lei 43/2007, de 22 de fevereiro, conferem habilitação para a docência110 o que 

permite dizer que a ESE-IPP é a IES politécnico que, no panorama nacional, maior número de 

cursos de formação de professores de 2.º ciclo oferece ao abrigo do enquadramento legal (7 

no total). No contexto desta investigação, destacam-se apenas as que se encontram 

                                                 

107
 Trata-se da única IES do corpus analisado que possui o máximo dos ECTS previstos pelo 
enquadramento legal. 

108 http://www.ese.ipp.pt/cursos/mestrados/, acedido em 24 de agosto de 2012. 

109
 Uma consulta à pagina Web da ESE-IPP permitiu aferir que na oferta formativa dos cursos de 
mestrado profissionalizantes para o ano letivo 2012/2013 foi substituído o Mestrado em Ensino 
1°ciclo do Ensino Básico (M2) pelo M3 e foi extinto Mestrado em Ensino de Inglês e de Francês no 
Ensino Básico. 

110 Naturalmente que essa informação constante do relatório não significa que as formações de 2.º ciclo 
tenham efetivamente entrado em funcionamento. À data atual, verificou-se que se mantinha a 
oferta de 6 mestrados profissionalizantes e 8 mestrados académicos (cf. http://www.ipp.pt, acedido 
a 24 de agosto de 2012). 

http://www.ese.ipp.pt/
http://www.ese.ipp.pt/cursos/mestrados/
http://www.ipp.pt/
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abrangidas pelo enquadramento legal específico nos domínios que derivam do CEB de 1.º ciclo 

e são atualmente oferecidas pela instituição.  

É ainda referido que, em “termos de oportunidades, o novo modelo de formação de 

educadores e professores, colocando a qualificação profissional a nível de 2.º ciclo de 

estudos, faz prever o reforço dessa procura para os cursos de mestrado já aprovados, tanto 

para a formação inicial (sete cursos), como para a especializada (ESE-IPP, 2008, p. 17). 

Nesta sequência, apresentam-se os planos curriculares dos cursos de 2.º ciclo decorrentes 

do CEB e correspondentes aos domínios 1 (M1 — anexo III.f), 3 (M3 — anexo III.g) e 4 (M4 — 

anexo III.h), respetivamente.  

O M1 da ESE-IPP foi criado pelo Despacho n.º 14435/2010, 15 de setembro (PT, 2010e), e 

integra o atual leque de formações de 2.º ciclo desta IES. À semelhança do verificado na ESE-

IPLx, também o M1 da ESE-IPP apresenta no seu plano de estudos UC anuais (Projeto 

Curricular Integrado, com 14 créditos ECTS e Prática Pedagógica Supervisionada111, com 20 

créditos ECTS), que constituem naturalmente as UC mais importantes do plano de estudos do 

curso pela sua vertente profissionalizante. O M1 desta IES, com 60 créditos ECTS, possui 9 UC 

(incluindo as duas UC anuais). 

O curso de 2.º ciclo em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico da ESE-

IPP (M3), exposto no anexo III.g, foi criado pelo Despacho n.º 13409, de 6 de outubro de 2011 

(PT, 2011a)112. O curso é constituído por 14 UC, todas de tipologia semestral, que 

representam 90 créditos obrigatórios para esta formação, existindo um leque de 8 UC de 

opção oferecidas ao longo do curso nas áreas científicas nucleares de Estudo do Meio, 

Matemática e Língua Portuguesa. À semelhança dos restantes 2.º ciclos profissionalizantes, 

também neste plano de estudos se destacam as UC de Prática Pedagógica (em Pré-escolar e 

em 1.º ciclo do Ensino Básico) nos dois últimos semestres dos curso, com 20,5 créditos ECTS 

cada uma. Outra particularidade deste plano de estudos é o facto de, excetuando a UC de 

Prática Pedagógica que contempla várias tipologias de horas (TP, E, S e OT), todas as outras 

UC apresentam apenas a tipologia de TP. 

Finalmente, M4 (anexo III.h), foi criado pelo Despacho n.º 7856/2010, de 4 de maio (PT, 

2010q) e obriga à obtenção de 120 créditos ECTS distribuídos ao longo de dois anos letivos. 

Possui 18 UC no seu plano de estudos que incluem a existência de duas UC anuais no 2.º ano 

do curso correspondendo às UC de Prática Pedagógica que, neste plano de estudos, é 

designada de Integração Curricular: Prática Educativa e Relatório de Estágio, e representa 

1008 horas de trabalho equivalendo a 36 créditos ECTS. A par desta, destaca-se também a UC 

de Projeto: Conceção, Desenvolvimento e Avaliação, detentora de 504 horas e um total de 18 

ECTS.  

                                                 

111 Evidenciam-se designações diferentes das apresentadas pela maioria dos cursos equivalentes das 
restantes IES analisadas. 

112 O curso foi já sujeito à avaliação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, sendo a 
única IES analisada em que tal constatação foi possível. 
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A tabela abaixo sintetiza a informação veiculada pelos planos curriculares dos cursos 

analisados na ESE-IPP (CEB, M1, M3 e M4).  

 

Tabela n.º 4 — Análise comparativa do número e tipologia de horas do CEB e M1, M3 e M4 da ESE-IPP  

ESE-IPP T TP PL OT TC S E O P 
Créditos 
ECTS 

em DR 

Horas 
do 

Curso * 
em DR 

Horas 
descritas 
no plano 

de 
estudos 

Horas 
omissas 

Autonomia 
do 

estudante 

1.º ano 40 460 90 100 0 0 0 0 0 60 1680 690 -990 -59% 

2.º ano 60 360 210 0 0 0 0 0 0 60 1680 630 -1050 -63% 

3.º ano 65 380 215 0 0 0 0 0 0 60 1680 660 -1020 -61% 

CEB  165 1200 615 100 0 0 0 0 0 180 5040 1980 -3060 -61% 

M1 0 285 30 4 0 110 300 0 0 60 1680 729 -951 -57% 

CEB+M1 165 1485 545 104 0 110 300 0 0 240 6720 2709 -4011 -60% 

M3 0 635 0 80 0 60 420 0 0 90 2520 1195 -1325 -53% 

CEB+M3 165 1835 515 180 0 60 420 0 0 270 7560 3175 -4385 -58% 

M4 190 425 735 0 0 0 0 0 0 120 3360 1350 -2010 -60% 

CEB+M4 355 1625 1250 100 0 0 0 0 0 300 8400 3330 -5070 -60% 

*Na ESE-IPP 1 crédito ECTS equivale a 28 horas de trabalho do estudante. 

Fonte: Elaborado pelo investigador 

 

No que concerne ao CEB, verifica-se um total de 5040 horas totais (1680/horas ano), uma 

vez que como foi referido, nesta IES, 1 crédito ECTS é equivalente a 28 horas de trabalho113, o 

que aumenta o número de horas total dos respetivos cursos. 

Assim, no que se refere ao CEB propriamente dito, verifica-se que das 5040 horas totais, 

apenas 1980 horas (cerca de 39%) constam efetivamente do plano de estudos apresentado 

distribuídas por aulas teóricas (T), teórico-práticas (TP) e práticas laboratoriais (PL), o que 

significa que, no total do curso, cerca de 61% das horas representam o trabalho autónomo do 

estudante distribuídas por trabalho no terreno e estudo, uma informação significativa quando 

comparada com os CEB das outras IES, onde os créditos ECTS representam menor número de 

horas de trabalho.  

Um aspeto singular do plano de estudos do CEB da ESE-IPP reside no facto da 

predominância das horas de contacto ser de TP (1200 horas), seguidas das horas de PL (615 

horas). 

Em relação aos cursos de 2.º ciclo, verifica-se a existência do M1, do M3 e do M4. 

No que concerne ao M1, afere-se que das 1680 horas totais do curso, correspondentes a 60 

créditos ECTS, 729 são apresentadas nas horas de contacto do curso (nas tipologias TP, PL, OT 

S e E), havendo 951 horas que se encontram omissas e que dizem respeito ao trabalho 

autónomo do estudante, representando 57% no total. 

                                                 

113 Trata-se da única IES analisada na qual 1 crédito ECTS representa 28 horas de trabalho do estudante, 
tratando-se do limite máximo determinado pelo enquadramento legal. 
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Relativamente ao M3 é possível constatar que das 2520 horas totais do plano de estudos, 

apenas 1195 (47%) constam efetivamente do plano de estudos, restando 53% para o trabalho 

autónomo do estudante, o que representa um decréscimo no trabalho autónomo 

relativamente ao M1. Uma tendência que, contudo, o não é seguida pelo M4, onde o trabalho 

autónomo do estudante representa cerca de 60%, uma vez das 3360 horas totais 2010 horas 

não se encontram expressas no plano de estudos. 

 

 

3.6.5. Escola Superior de Educação de Santarém  

 

Como mencionado anteriormente, foi possível ter acesso a um relatório de concretização 

do Processo de Bolonha do IPS, emitido em dezembro de 2008, que, abordando a 

implementação do processo de um modo generalista, se referia a cada uma das Unidades 

Orgânicas que o constituem e, consequentemente, também à ESE-IPS (PT, 2012e5), sendo 

referido que “foi constituído um grupo de trabalho pelos presidentes dos conselhos científicos 

de todas as escolas para a elaboração do presente relatório” (ESE-IPS, 2008, p. 10). 

No documento é referido que “em 2007, foi aprovada a adequação e registo dos restantes 

cursos e um novo 1.º ciclo (…) a Licenciatura em Educação Básica publicado no Diário da 

República n.º 129, II Série de 06/07/2007, que veio substituir as licenciaturas em Educação de 

Infância e de 1.º ciclo do Ensino Básico” (ESE-IPS, 2008, p. 7). 

O relatório teve como objetivo mostrar os resultados obtidos em cada uma das Unidades 

Orgânicas em relação aos ciclos de estudos em funcionamento, monitorizando-se 

especificamente a opinião dos docentes e dos estudantes através de questionário. Contudo, 

em relação ao CEB em particular é referido que  

 

relativamente a alguns cursos (nomeadamente Educação Básica) em funcionamento há 

apenas um ano, considera-se esta avaliação bastante limitada pelo facto de se centrar 

num único ano de formação (…) sendo notória a dificuldade de muitos estudantes e 

docentes em pronunciarem-se sobre itens de avaliação respeitantes ao conjunto do curso. 

(ESE-IPS, 2008, p. 31) 

 

Esta constatação ditou o prosseguimento da metodologia seguida pelo investigador em 

relação a esta IES, tendo decidido não analisar qualquer dado em relação a este curso, em 

virtude de não existirem evidências a serem consideradas. Todavia, manteve-se a instituição 

no corpus visto ter sido possível aceder, no relatório observado, ao ano de entrada de 

funcionamento do CEB e à legislação que lhe deu origem e, consequentemente, à estrutura 

curricular do seu plano de estudos, a qual se apresenta no anexo II.e, possibilitando uma 

análise comparativa do CEB da ESE-IPS em relação aos CEB das restantes instituições em 

análise. 

http://si.ese.ipsantarem.pt/ese_si/web_page.inicial
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O primeiro plano de estudos do CEB da ESE-IPS foi criado pela Portaria n.º 1344/2007, de 

11 de outubro, tendo sido alterado pelo Despacho 12734/2010, de 6 de agosto (PT, 2010d). 

A par do CEB da ESE-IPLX, a ESE-IPS possui a oferta da licenciatura em Educação Básica em 

regime diurno e em regime pós-laboral, não apresentando, contudo, qualquer diferença ao 

nível do plano de estudos em ambos os regimes.  

O curso de CEB possui um plano de estudos de 36 UC. Nesta IES, 1 crédito ECTS 

corresponde a 25 horas de trabalho. Todas as UC possuem 5 créditos ECTS, sendo as horas de 

contacto sempre de TP, excetuando-se a UC de IPP que se inicia no 2.º ano e se prolonga até 

ao final do curso, assumindo as variantes de preparação específica para a prática profissional 

(pré-escolar, 1.º ciclo e 2.º ciclo). Nestas UC a horas de contacto apresentam tipologias 

diferentes e traduzem-se em horas de E, TP e OT, embora mantenham sempre 5 créditos 

ECTS, respetivamente.  

Esta constatação permite referir que se trata de um plano de estudos atípico e simplista 

em relação aos restantes, sobretudo em relação à tipologia das horas de contacto (TP) e 

naturalmente ao número de créditos ECTS equivalentes para todas as UC. Em contrapartida a 

designação das áreas científicas, embora enquadrando-se nas áreas que têm sido 

predominantes nos planos de estudos das IES observadas, surgem mais especificadas do que a 

da maioria das restantes.  

Relativamente ao 2.º ciclo de estudos oferecidos pela ESE-IPS, verifica-se a oferta devários 

cursos de 2.º ciclo de caráter académico114 e de três mestrados que conferem a habilitação 

para a docência: M1 (anexo XX.i), M3 (anexo XX.j) e M4 (anexo XX.l), cujos planos de estudo 

se apresentam nos anexos referenciados. 

O M1 da ESE-IPS foi instruído pelo Despacho n.º 12732/2010, 6 de agosto 2010 (PT, 2010b). 

Possui um total de 8 UC, todas de tipologia semestral, que obrigam à obtenção dos 60 ECTS 

normais neste 2.º ciclo de estudos, agrupadas nas aéreas científicas de PES, DE e FEG, sendo 

a PES, que existe no 1.º e 2.º semestres, e a que maior número de horas (405) e de créditos 

ECTS (15) possui, à semelhança aliás do que tem acontecido nas restantes formações de 2.º 

ciclo analisadas. Segue-se a UC de Pedagogia da Educação de Infância-Creche e a UC de 

Pedagogia da Educação de Infância – Jardim de Infância, pertencentes à área Científica de 

DE, com 270 horas e 10 ECTS, respetivamente. 

O M3, expresso no anexo III.j, foi criado pelo Despacho n.º 12730/2010, 6 de agosto (PT, 

2010a), apresenta um plano de estudos composto por 11 UC, de tipologia semestral, 

distribuídas pelas áreas científicas de PES, DE, FAD e FEG. 

À semelhança dos restantes curso 2.º ciclos profissionalizantes do M3, também neste plano 

de estudos se destacam as UC de PES que, neste caso particular surge logo no 1.º semestre, 

com a UC de Prática de Ensino Supervisionada em Educação de Infância — JI; no 2.º semestre 

com a UC de Prática de Ensino Supervisionada no 1.º Ciclo do Ensino Básico— 1.º e 2.º ano e 

                                                 

114 Administração Educacional, Educação e Comunicação Multimédia, Educação Social e Intervenção 
Comunitária, Supervisão e Orientação Pedagógica, Educação em Matemática e em Ciências. 
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no 3.º semestre com a UC de e Prática de Ensino Supervisionada no 1.º Ciclo do Ensino Básico 

— 3.º e 4.º anos ou Prática de Ensino Supervisionada em Educação de Infância — Creche, o que 

possibilita a opção dos estudantes em função do seu perfil pessoal e da sua preferência 

profissional futura. Estas UC são, naturalmente, as que maior número de horas e de créditos 

ECTS possuem (405 horas, correspondendo a 15 créditos ECTS cada uma). Segue-se, à 

semelhança do plano de estudos do M1, a UC da área científica de DE, repartida ao longo dos 

três semestres em níveis de especialização distintos, com 270 horas e 10 créditos ECTS, 

respetivamente. A tipologia das horas reparte-se em horas TP, OT, S e E, sendo esta última a 

que naturalmente maior número de horas possui. 

Finalmente, o M4 desta IES (anexo III.l), criado pelo Despacho n.º 12733/2010, de 6 de 

agosto (PT, 2010c), possui 120 créditos ECTS distribuídos ao longo de dois anos letivos (quatro 

semestres), possui 22 UC no seu plano de estudos. À semelhança dos restantes 2.º ciclos desta 

IES, também neste mestrado a PES se inicia no 1.º ano do curso e se prolonga ao longo do 

mesmo, existindo em todos os semestres letivos.  

Esta verificação, sendo peculiar em relação aos restantes cursos de 2.º ciclos observados115 no 

corpus desta investigação, merece no entender do investigador um apontamento singular, 

pelo que se apresenta na tabela abaixo a distribuição da PES ao longo dos três cursos de 

mestrado existentes nesta IES. 

2.º Ciclo Ano Unidades Curriculares 
Componente 

de 
Formação 

Horas de tempo de 
trabalho 

 

Total Contacto Créditos 

M1 

1.º ano 
1.º semestre 

Prática Pedagógica em Educação de 
Infância 

PES 405 
E – 195 
S - 30 
OT- 15 

15 

1.º ano 
2.º semestre 

Prática Pedagógica em Educação de 
Infância — Jardim-de-Infância 

PES 405 
E – 195 
S - 30 

OT - 15 
15 

M3 

1.º ano 
1.º semestre 

Prática Pedagógica em Educação de 
Infância — Jardim-de-Infância 

PES 405 
E – 195 
S - 30 

OT - 15 
15 

1.º ano 
2.º semestre 

Prática de Ensino Supervisionada no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico 

— 1.º e 2.º anos 
PES 405 

E – 195 
S - 30 

OT - 15 
15 

2.º ano 
1.º semestre 

Prática de Ensino Supervisionada no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico 

— 3.º e 4.º anos 
OU 

Prática de Ensino Supervisionada 
em Educação de Infância —Creche 

PES 405 
E – 195 
S - 30 

OT - 15 
15 

M4 

1.º ano 
1.º semestre 

Prática de Ensino Supervisionada no 
1.º Ciclo do Ensino Básico — 

1.º e 2.º anos 
PES 405 

E – 195 
S- 30 
OT- 15 

15 

1.º ano 
2.º semestre 

Prática de Ensino Supervisionada no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico —  

3.º e 4.º anos 
PES 270 

E – 105 
S- 30 

OT - 10 
10 

2.º ano 
1.º semestre 

Prática de Ensino Supervisionada no 2.º 
Ciclo do Ensino Básico — 

Português, História e Geografia 
PES 405 

E – 195 S- 
30 

OT - 15 
15 

2.º ano 
1.º semestre 

Prática de Ensino Supervisionada no 2.º 
Ciclo do Ensino Básico — 

Matemática e Ciências da Natureza 
PES 405 

E – 195; S- 
30 

OT- 15 
15 

Quadro n.º 12 — Excerto dos Planos de Estudo dos 2.º ciclos que conferem habilitação profissional para a 
docência ESE-IPS (anexos III.i, III.j e III.l) 

Fonte: Elaborado pelo investigador 

                                                 

115 Esta situação só foi similar no M1 da ESE-IPLx e da ESE-IPP, mas nestas IES a PES constituía uma UC 
anual do plano de estudos.  
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A análise da tabela permite verificar que a UC de PES existe em todos os ciclos de estudo 

desta IES a partir do 1.º semestre o que, sendo uma novidade em relação aos restantes planos 

de estudos de 2.º ciclo analisados e, portanto, uma situação atípica, que não deixa de ser 

positiva por se considerar que permite um maior nível de especialização nas respetivas áreas 

de docência para os estudantes.  

Por outro lado, constata-se também uma uniformidade ao nível das horas de contacto e 

respetivos créditos ECTS em todas as UC (405 horas correspondentes a 15 créditos ECTS), 

exceção feita à UC, do M4, de PES do 1.º Ciclo do Ensino Básico — 3.º e 4.º anos (1.º ano - 1.º 

semestre), em relação à qual a carga horária, sendo incompreensivelmente menor, possui 

também menos créditos ECTS. 

Finalmente, à semelhança do procedimento metodológico adotado, apresenta-se uma 

síntese acerca da informação veiculada nos planos curriculares dos cursos analisados na ESE-

IPS (CEB, M1, M3 e M4).  

 

Tabela n.º 5 — Análise comparativa do número e tipologia de horas do CEB e M1, M3 e M4 da ESE-IPS 

ESE-IPS T TP PL OT TC S E O P 
Créditos 
ECTS 

em DR 

Horas 
do 

Curso * 
em DR 

Horas 
descritas 
no plano 

de 
estudos 

Horas 
omissas 

Autonomia 
do 

estudante 

1.º ano 100 720 0 0 0 0 0 0 0 60 1500 820 -680 -45% 

2.º ano 0 690 0 10 0 0 80 0 0 60 1500 780 -720 -48% 

3.º ano 0 690 0 10 0 0 80 0 0 60 1500 780 -720 -48% 

CEB  100 2100 0 20 0 0 160 0 0 180 4500 2380 -2120 -47% 

M1  0 360 0 61 15 60 390 0 0 60 1680 886 -794 -47% 

CEB+M1 100 2460 0 81 15 60 550 0 0 240 6180 3266 -2914 -47% 

M 3  0 540 0 113 0 90 585 0 0 90 2520 1328 -1192 -47% 

CEB+M3 100 2640 0 133 0 90 745 0 0 270 7020 3708 -3312 -47% 

M4 0 720 0 165 0 120 690 0 0 120 3360 1695 -1665 -50% 

CEB+M4 100 2820 0 185 0 120 850 0 0 300 7860 4075 -3785 -48% 

 Na ESE-IPS 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabalho do estudante. 

Fonte: Elaborado pelo investigador 

 

Uma análise da tabela possibilita inferir que o CEB possui um total de 4500 horas, uma vez 

que nesta IES 1 crédito ECTS equivale apenas a 25 horas de trabalho, o que diminui o número 

de horas total dos cursos apresentados. Deste modo, relativamente ao CEB é possível 

constatar a existência de 2380 horas (53%) descritas no plano de estudos do curso, existindo 

consequentemente 47% de trabalho autónomo do estudante, o que é pouco significativo se se 

considerar a globalidade do corpus analisado, sendo esta IES é a que menor número de horas 

de trabalho autónomo proporciona ao estudante. 
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Uma situação que aliás se repete nos restantes cursos de 2.º ciclos desta instituição, 

apesar de no M4 existir um ligeiro aumento de autonomia do estudante que, contudo, não 

ultrapassa os 50%. 

Uma outra constatação, já apontada, mostra uma clara predominância das horas de TP 

(2100 horas) no CEB, uma situação que se altera nos cursos de 2.º ciclo em virtude de 

existirem várias UC de PES com tipologia de horas mais variada (TP, OT, S, E), como se 

confirmou na análise aos respetivos planos de estudos em anexos, 

 

 

3.6.6. Escola Superior de Educação de Setúbal  

 

Como foi referido oportunamente, no IPSt cada uma das suas cinco Unidades Orgânicas 

produziu os seus próprios relatórios de Concretização do Processo de Bolonha (PT, 2011b10). 

Nessa sequência, foram analisados três relatórios (ano 1, ano 2 e ano 3) da ESE-IPSt (PT, 

2012e6).  

O primeiro relatório apresentado refere-se ao ano 1 (2007/2008), momento em se iniciou 

“um novo curso: A Licenciatura em Educação Básica” (ESE-IPSt, 2008, p. 2). São definidos, 

numa primeira fase os “Perfis de Competências (…) para a construção de novos planos de 

estudos” (ESE-IPSt, 2008, p. 3). Sendo referido que  

 

o conceito de competência, sugerido como um dos eixos estruturadores das mudanças em 

curso no ensino superior europeu, foi considerado (…) como o catalisador do processo de 

adequação dos nossos cursos ao modelo de Bolonha. Assim, os planos de estudos 

organizaram-se em função de um conjunto de competências previamente definido, que se 

estruturam em competências gerais, comuns a todos os alunos desta escola, e em 

competências específicas, directamente relacionadas com os perfis profissionais a 

desenvolver próprios de cada um dos cursos. (ESE-IPSt, 2008, p. 3) 

 

Relativamente ao CEB é dito que 

 

a legislação especifica que enquadra a Licenciatura em Educação Básica determinou que o 

modelo de construção curricular adoptado na escola e que se pretendia fosse comum a 

todos os cursos, tivesse que ser devidamente adaptado, em função das determinações 

legais. Assim, embora se tivesse considerado pertinente integrar as competências gerais 

da ESE na estruturação curricular deste curso, as competências específicas consideradas 

foram as definidas no perfil geral de desempenho profissional de educadores de infância e 

dos professores dos ensinos básico e secundário (…). (ESE-IPSt, 2008, p. 3) 

 

Nesse sentido, foi definida uma matriz curricular comum a todos os cursos da ESE em 

função das diferentes competências com vista à estruturação comum de todos os planos de 

estudo a qual “organizava a formação de modo diferenciado (formação geral, formação em 

http://www.ips.pt/ips_si/web_base.gera_pagina?p_pagina=28866
http://www.si.ips.pt/ese_si/web_page.inicial
http://www.si.ips.pt/ese_si/web_page.inicial
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áreas disciplinares e formação profissionalizante) evolutivamente ao longo dos 3 anos do ciclo 

de estudos” (ESE-IPSt, 2008, p. 4). 

Na matriz curricular apresentada é adotada uma estrutura semelhante à do Projeto 

Tuning116, no qual as componentes de formação geral, mais significativas no 1.º ano do ciclo 

de formação, vão diminuindo ao longo dos três anos. Por outro lado, constata-se também que 

as componentes de formação em áreas disciplinares apresentam alguma permanência na 

estrutura curricular, a formação de carácter profissionalizante adquire uma dimensão 

crescente, numa aproximação sucessiva das realidades profissionais. 

Um aspeto relevante e que não se encontrou em nenhuma outra instituição analisada foi a 

de existência de uma UC designada por Carteira de Competências, comum a todos os cursos 

do 1.º e 2.º ciclos, ao longo de todo o curso, que tem por objetivo  

 

valorizar e creditar participações em actividades académicas, científicas (encontros ou 

seminários) ou sociais (voluntariado) desenvolvidos ao longo do curso e "oferecidos"/ 

desenvolvidos em situações não lectivas, pela escola, por associações e organizações 

científicas e profissionais. (ESE-IPSt, 2008, p. 5) 

 

No plano de estudos do curso são ainda definidas UC optativas gerais, comuns a todos os 

cursos da ESE117 e anualmente definidas pelo Conselho Cientifico, sendo obrigatório  

 

a) um conjunto de 6 opções para o conjunto dos três anos do curso - 2 opções gerais (FG), 

2 opções específicas (FE) e 2 opções profissionalizantes (FP); b) que em cada ano 

curricular os alunos tenham sempre de escolher 2 opções; d) que as opções específicas e 

as profissionalizantes, previstas desde já no Plano de Estudos, embora não sejam comuns 

possam ser partilhadas por outros cursos; e) que no 2.º e 3.º ano os alunos possam 

escolher uma opção especializada e uma opção profissionalizante em cada um dos anos e 

de entre elencos de opções possíveis definidos previamente no plano de estudos. (ESE-

IPSt, 2008, p. 6) 

 

O relatório refere que o plano de estudos do curso contempla, à semelhança dos restantes 

cursos da instituição, 12 UC no máximo por ano, valendo cada uma 3 a 6 créditos ECTS, 

equivalendo 1 ECTS a 27 horas de trabalho do estudante, tendo este sido estipulado depois de 

aferida a opinião dos estudantes através de questionário. Reconhece-se a centralidade do 

novo conceito de crédito que, para além de permitir a comparabilidade dos sistemas de 

ensino ao nível europeu,  

 

                                                 

116 O projeto Tuning estudou pontos de referência para as competências gerais e específicas, a adquirir 
pelo estudante durante os 1.º e 2.º ciclos de estudos, para várias áreas. Acerca deste projeto ver 
http://www.unideusto.org/tuningeu/, 1 de junho de 2012. 

117 De referir que de todos os CEB observados a ESE-IPSt é a que maior número de UC de opção oferece 
(26 UC no total correspondendo a 20 créditos ECTS), como pode ser consultado no anexo XII.f. 

http://www.unideusto.org/tuningeu/
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assume nas transformações que se estão a desenvolver no Ensino Superior em cada 

Unidade Curricular, a gestão e desenvolvimento do currículo organiza-se em função dos 

Processos de trabalho dos alunos, considerados como os melhores meios de aquisição das 

competências definidas no âmbito de cada unidade curricular (…) ao mesmo tempo que 

tornam visíveis e valorizam diferentes formas de trabalho. (ESE-IPSt, 2008, p. 8) 

 

Foi realizado e aplicado um questionário aos docentes e estudantes do curso a fim de 

monitorizar o processo de ensino-aprendizagem do mesmo. Todavia, 

 

considerando que a Licenciatura de Educação Básica é extremamente recente (…), 

considerando (…) que foi criada de acordo com as orientações de Bolonha, e considerando 

ainda que se enquadra numa nova concepção de Formação de Professores, a coordenação 

esta licenciatura encara os três primeiros anos de funcionamento como um período de 

carácter experimental, provavelmente conducente a modificações diversas. (ESE-IPSt, 

2008, p. 57)118. 

 

Apesar desta consciência, a IES considera a avaliação como sendo um dos eixos 

estruturantes do funcionamento de qualquer curso, porque permite a regulação e a melhoria 

dos dispositivos e dos procedimentos e intervenções.  

Deste modo foram aplicados os inquéritos aos principais intervenientes do processo 

educativo (estudantes e docentes), a fim de aferir as percepções a nível curricular, 

organizativo e pedagógico de que ressaltaram aspetos positivos e, naturalmente, alguns 

pontos a melhorar sendo que uma das “principais sugestões diz respeito a concepção e 

desenvolvimento de um dispositivo de avaliação sistemática e em profundidade que tenha 

como objecto diversas dimensões da licenciatura, nomeadamente: a adequação, relevância e 

coerência interna das UC’s; a efectividade do sistema tutorial; e o plano de estudos na sua 

globalidade” (ESE-IPSt, 2008, p. 65).  

De realçar ainda a necessidade sentida de diminuir o número de estudantes por turma, o 

redimensionamento das horas de tutoria e da carga letiva de algumas UC, a maior articulação 

entre as componentes teóricas e práticas, entre outros. Esta dimensão avaliativa é 

intensificada nos anos seguintes, apresentando, os relatórios do ano 2 e ano 3 dados 

estatísticos bastante extensos que foram sendo adequada e criticamente comentados, mas 

não acrescentando nada de substancial ao primeiro relatório, a não ser a consciência de que a 

implementação do Processo de Bolonha na ESE-IPSt, e no caso concreto no CEB, foi feita de 

forma rigorosa e extremamente crítica, quando comparada com os relatórios similares de 

outras instituições, tendo sempre como pano de fundo o enquadramento legal que sustenta 

esta nova formação. 

                                                 

118 O que de facto aconteceu no momento da reformulação do curso que aconteceu em 2012 e que após 
a apresentação da novo plano de estudos. 
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À semelhança do procedimento metodológico que tem sido realizado, apresenta-se no 

anexo II.f o plano de estudos do CEB da ESE-IPSt. 

O CEB da ESE-IPSt foi criado pela Portaria 1532/2007, de 4 de dezembro, tendo sido 

alterado pelo Despacho n.º 3034/2012, de 29 de fevereiro (PT, 2012d).  

Retomando a informação constante do relatório de Concretização do Processo de Bolonha 

em que se referia que o CEB possuía um plano de estudos semelhantes ao dos restantes cursos 

da instituição (12 UC no máximo por ano, valendo cada uma 3 a 6 créditos ECTS), verificou-se 

que esta informação não coincide com o plano de estudos publicado em Diário da República. 

De facto, tanto na versão de 2007 como na versão atual, de 2012, o plano de estudos 

apresenta diferenças em relação ao que é referido no relatório. Uma análise limitada ao atual 

plano de estudos, permite dizer que o CEB da ESE-IPSt possui 38 UC119, partidas do seguinte 

modo: 12 UC no 1.º ano, das quais duas são opções escolhidas de entre um leque de UC 

disponibilizadas (cf. plano de estudos do 1.º ano); 13 UC no 2.º ano (11 UC obrigatórias e 2 

opções, escolhidas de um leque de 4 UC da área científica de FAD e 17 UC da área científica 

de FEG (cf. plano de estudos do 2.º ano); 12 UC no 3.º ano, o que corresponde efetivamente a 

13 UC, visto que a UC de Pedagogia e Prática Pedagógica apresenta uma tipologia anual. De 

realçar, pela diferença, a existência da UC de Carteira de Competência120 (cf. plano de 

estudos do 3.º ano). Esta UC, que surge designada na versão do Diário da República com a 

tipologia de “C”, pertence à área científica de IPP, não se percebendo se se trata de uma UC 

semestral ou anual. 

Uma outra incongruência encontrada em relação ao CEB desta IES tem a ver com o facto 

de, na versão do Diário da República, se referir que as “alterações são nesta data, 

comunicadas à Direção-Geral do Ensino Superior e entram em vigor no ano letivo de 

2011/2012” (Despacho n.º 3034/2012, de 29 de fevereiro (PT, 2012d) o que significa que as 

alterações do plano de estudos que originaram a reformulação do CEB da ESE-IPSt, entraram 

em vigor antes da promulgação das mesmas em Diária da República121. 

As UC do plano de estudos apresentam créditos ECTS bastante semelhantes, variando 

entre os 3 e os 6 ESTS, embora a maioria das UC possua 5 créditos ECTS. A exceção aplica-se 

à UC anual de Pedagogia e Prática Pedagógica, no 3.º ano, com 11 créditos ECTS.  

Uma análise do plano mostra que no 1.º ano do curso existem apenas UC da área científica 

de FAD, no 2.º ano existe ainda uma predominância desta área científica, embora esteja 

também presente a área de FEG e, de modo menos relevante, a área IPP. As DE surgem 

apenas no 3.º ano do plano de estudos. 

                                                 

119 De notar que as versões constantes do DR e da página Web não são completamente coincidentes, 
pelo que não existem certezas quanto ao efetivo número de UC existentes. 

120 Uma singularidade deste plano de estudos, não encontrada em nenhuma outra IES. 

121 A promulgação do novo plano de estudos foi publicada através do despacho n.º 3034/2012, de 29 de 
fevereiro e, pelo menos a julgar pela informação veiculada, o mesmo entrou em vigor no ano letivo 
anterior 2011/2012, uma vez que o mesmo se iniciou em setembro de 2011. 
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No que concerne os 2.º ciclos de estudos, verifica-se na ESE-IPSt a oferta de vários cursos de 

2.º ciclo que conferem a habilitação para a docência122 no âmbito da Licenciatura em 

Educação Básica, concretamente o M1 (anexo III.m), o M3 (Anexo III.n) e o M4 (anexo X.o), 

cujos planos de estudo se apresentam nos respetivos anexos.  

O M1 da ESE-IPSt (anexo III.m) foi promulgado pelo Despacho n.º 17308/2010, 17 de 

novembro (PT, 2010g). Conta no seu plano de estudos com 10 UC, todas de tipologia 

semestral, exceção feita à UC de Carteira de Competências Profissionais, cuja tipologia é 

designada de “C” e pertence, no caso dos 2.º ciclos de estudos, à área científica de PES. As 

áreas científicas, cujos créditos estão definidos na versão apresentada em Diário da 

República, são as de DE (com 18 créditos ECTS), FEG (com 10 créditos ECTS) e PES (com 32 

créditos ECTS), sendo esta a área que maior carga horária possui no plano de estudos (675 

horas só de prática efetiva nas escolas) o que se explicita pelo caráter profissionalizante dos 

2.º ciclos de estudos. 

O M3 da ESE-IPSt, representado no anexo III.n, foi criado pelo Despacho n.º 17310/2010, 

de 17 novembro (PT, 2010g), apresenta um plano de estudos com 15 UC, uma das quais 

representa uma opção escolhida de entre um leque de 6 UC, de tipologia semestral, exceto a 

UC de Carteira de Competências Profissionais de tipologia “C”, e agrupadas nas áreas 

científicas de PES, DE, FEG e FAD, embora esta última surja apenas nas UC de opção, com 5 

créditos ECTS. 

Seguindo a estrutura dos restantes planos de estudos de 2.º ciclo analisados, também 

neste caso se destacam as UC da área científica de PES, três das quais se encontram 

corporizadas nas UC de Estágio I, Estágio II e Estágio III, e assumem um papel preponderante 

ao longo do curso com 925 horas totais e 38 créditos ECTS. A par destas a área científica de 

PES apresenta mais 7 créditos ECTS, totalizando 45 créditos ECTS, ou seja 50% dos 90 

previstos para este plano de estudos. 

O plano de estudos do M4 da ESE-IPSt, exposto no anexo XX.o foi promulgado pelo 

Despacho n.º 17316/2010, de 17 novembro (PT, 2010h) e obriga à obtenção de 120 créditos 

ECTS distribuídos ao longo de dois anos letivos. Este curso de 2.º ciclo, possui 22 UC no seu 

plano de estudos (13 no 1.º ano e 9 no 2.º ano), encontrando-se os créditos ECTS repartidos 

pelas áreas científicas de DE (24), FEG (10), FAD (32) e PES (54).  

Em conformidade do que tem sido feito em relação às restantes IES, apresenta-se uma 

súmula da informação veiculada nos planos curriculares dos cursos analisados na ESE-IPSt 

(CEB, M1, M3 e M4).  

 
 
 
 
 

                                                 

122 A par destes são ainda oferecidos o Mestrado em Ensino de Educação Musical no Ensino Básico, 
Mestrado em Ensino de Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico e o Mestrado em Ensino de 
Inglês e Francês no Ensino Básico, todos previstos no enquadramento legal 43/2007, de 22 de 
fevereiro. 

http://www.si.ips.pt/ese_si/cursos_geral.apresentacao?P_grau=M
http://www.si.ips.pt/ese_si/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=MMUS
http://www.si.ips.pt/ese_si/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=MEVT
http://www.si.ips.pt/ese_si/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=MLNG
http://www.si.ips.pt/ese_si/cursos_geral.FormView?P_CUR_SIGLA=MLNG
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Tabela n.º 6 — Análise comparativa do número e tipologia de horas do CEB, M1, M3 e M 4 da ESE-IPSt 

ESE-IPSt T TP PL OT TC S E O P 
Créditos 
ECTS 

em DR 

Horas 
do 

Curso * 
em DR 

Horas 
descritas 
no plano 

de 
estudos 

Horas 
omissas 

Autonomia 
do 

estudante 

1.º ano 237 357 34 225 24 23 0 0 0 60 1620 900 -720 -44% 

2.º ano 136 255 87 180 44 14 0 0 0 60 1620 716 -904 -56% 

3.º ano 141 233 38 186 0 75 57 0 0 60 1620 730 -890 -55% 

CEB  514 845 159 591 68 112 57 0 0 180 4860 2346 -2514 -52% 

M1  45 281 0 205 10 61 124 0 0 60 1620 726 -894 -55% 

CEB+M1 559 1126 159 796 78 173 181 0 0 240 6480 3072 -3408 -53% 

M3  67 419 4 301 12 93 191 0 0 90 2430 1087 -1343 -55% 

CEB+M3 581 1264 163 892 80 205 248 0 0 270 7290 3433 -3857 -53% 

M4  177 398 42 393 27 157 252 0 0 120 3240 1446 -1794 -55% 

CEB+ M4 691 1243 201 984 95 269 309 0 0 300 8100 3792 -4308 -53% 

* Na ESE-IPSt 1 crédito ECTS equivale a 27 horas de trabalho do estudante. 

Fonte: Elaborado pelo investigador 
 

Como se referiu, nesta IES 1 crédito ECTS equivale a 27 horas de trabalho, pelo que o 

curso de CEB possui 4860 horas (180 créditos ECTS), repartidos ao longo dos três anos letivos. 

Uma análise da tabela mostra que das horas totais apenas 2346 se encontram estipuladas no 

plano de estudos, correspondendo a cerca de 52% a trabalho autónomo do estudante. De 

notar que na ESE-IPSt, a autonomia do estudante ultrapassa sempre em média os 50% em 

todos os planos de estudos analisados. A única exceção situa-se ao nível do primeiro ano do 

CEB (44%), embora a média do curso seja como se disse de 52%. Outra particularidade reside 

no facto de todos os cursos de 2.º ciclo em análise possibilitarem 55% de autonomia de 

trabalho dos seus estudantes, o que é bastante positivo, atendendo ao novo modelo de ensino 

e aprendizagem centrado no estudante e no desenvolvimento de competências, recomendado 

por Bolonha. 

De referir ainda a diversidade da tipologia de horas apresentadas (T, TP, TC, OT, S e E), e 

a constatação de que embora predominem as horas TP (845 horas no CEB, 281 horas no M1, 

419 no M3 e 398 horas no M4), é de realçar também o número bastante elevado de horas de 

OT existentes nos cursos apresentados (CEB, M1, M3 e M4) da ESE-IPSt, em relação ao número 

total de horas de contacto descritas nos respetivos planos de estudos (1490 horas). De facto, 

uma análise do número de horas totais para os quatro cursos apresentados da ESE-IPSt, em 

relação ao total do número de horas de contacto expressas nos respetivos planos de estudos 

(5605 horas totais), mostra que cerca de 27% das horas equivalem a horas OT, predominantes 

sobretudo no CEB (591 horas) mas também em número significativo nos cursos de 2.º ciclo 

analisados. 

 

 

 



As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

134 
 

3.6.7. Escola Superior de Educação de Viana do Castelo  

 

Como se verificou nas matrizes anteriores, o IPVC foi uma das IES que cumpriu 

integralmente o estipulado pelo enquadramento legal e publicou na sua página Web todos os 

Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha (PT, 2011b11). Os relatórios publicados 

referem-se especificamente a cada uma das Unidades Orgânicas. Assim, foi objeto de análise 

no âmbito desta investigação apenas a ESE-IPVC (PT, 2012e7) que possui disponíveis os 

relatórios do ano 1, do ano 2 e do ano 3, respetivamente, estando também já publicado o 

último relatório tornado obrigatório pelo enquadramento legal, relativo ao ano de 2010/2011.  

A ESE-IPVC constitui, no panorama nacional, um caso particular, só igualado pela ESE-IPLx, 

uma vez que até ao momento da implementação do Processo de Bolonha apenas lecionava 

cursos de Formação de Professores. De facto,  

 

o seu âmbito de actuação, conferido pela Lei n.º 54/90 de 5 Setembro123, configura na 

prática um espectro alargado de objectivos de Formação de Professores e de outros 

agentes educativos que se estende pela formação inicial, profissionalização em serviço, 

cursos de complemento de habilitações e ainda por projectos de formação contínua e 

apoio à prática educacional numa visão alargada de intervenção nacional e internacional. 

(ESE-IPVC, 2008, p. 4) 

 

Nessa sequência, no momento da implementação do Processo de Bolonha viu-se 

confrontada com uma nova realidade, o que obrigou a “uma redefinição da missão e objetivos 

desta Escola Superior de Educação” (ESE-IPVC, 2008, p. 3).  

É nesse contexto que é referido que  

 

os últimos anos têm sido de viragem para a Escola Superior de Educação de Viana do 

Castelo (…) pelas mudanças exigidas pela publicação de nova legislação que enquadra 

todo o funcionamento do Ensino Superior (…) e ainda pela necessidade de captação de 

novos públicos, que (…) conduziu à abertura de cursos fora do âmbito da Formação de 

Professores” (Desporto e Lazer, Educação Social e Gerontológica e Gestão Artística e 

Cultural124). (ESE-IPVC, 2008, p. 3) 

 

Nesta Instituição, o CEB teve o seu primeiro ano de funcionamento em 2007/2008 com 94 

estudantes inscritos. De referir que, não existindo processo de transição nos cursos de 

Formação de Professores, se mantiveram em funcionamento todos os cursos existentes até à 

                                                 

123 A Lei n.º 54/90, de 5 de setembro, refere-se ao Estatuto e Autonomia dos Estabelecimentos de Ensino 
Superior Politécnico. Trata-se de um documento legal que define os requisitos normativos para a 
cessação do regime de instalação das Escolas Superiores e dos Institutos Politécnicos, concretizando 
assim o seu regime de autonomia.  

124 O curso de Desporto e Lazer iniciou o seu primeiro ano de funcionamento no ano letivo em 
2005/2006, Educação Social e Gerontológica em 2006/2007 e Gestão Artística e Cultural em 
2007/2008. 

http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/ese
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conclusão dos mesmos pelos estudantes já inscritos e que ingressaram no curso antes da 

implementação do Processo de Bolonha, embora deixando de admitir-se novos candidatos. 

Esta evidência é constatada ao referir-se que nestes anos académicos [2006/2007 e 

2007/2008] contamos ainda com cerca de 247 formandos da Profissionalização em Serviço e 

cerca de 900 formandos a frequentar programas de formação contínua (ESE-IPVC, 2008, p. 5). 

Nos anos de 2008/2009 (ano 2) e 2009/2010 (ano 3) constatou-se que todas as vagas do 

regime geral de acesso (80 vagas) foram também preenchidas, sendo realçado que o índice de 

procura do CEB ultrapassou em muito o número de vagas disponíveis, verificando-se um 

aumento gradual de procura do curso na 1ª opção. No que concerne à estrutura curricular do 

ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado do CEB, verificou-se que “o Decreto‐Lei n.º 

43/2007 define, claramente, as componentes a que deve obedecer o perfil de formação de 

licenciado em Educação Básica. Assim, a Formação Educacional Geral, as Didáticas 

Específicas, a Formação Cultural, Social e Ética, a formação em Metodologias de Investigação 

Educacional, a Formação na Área da Docência e a Iniciação à Prática Profissional” (ESE-IPVC, 

2008;3), sendo definidos para cada uma destas componentes um mínimo e máximo de ECTS 

que devem obrigatoriamente ser respeitados, tal como é expresso no Artigo 15.º do referido 

Decreto-Lei.  

No caso do CEB da ESE-IPVC 
 

o número de horas de trabalho semanal dos alunos é de 40,5 horas, mas o número de 

horas de contacto, bem como a natureza dessas horas (definida pelas tipologia), e a 

organização das unidades curriculares (semestrais ou anuais) altera‐se de ano para ano, de 

forma a progressivamente autonomizar mais o trabalho do aluno. Na lógica da sua 

construção foi utilizada uma estruturação mista da organização das unidades curriculares 

em semestres e anos curriculares. Esta opção resulta da necessidade da organização de 

algumas matérias tendo em vista competências específicas de determinadas áreas 

científicas. (ESE-IPVC, 2008, p. 3) 

 

No relatório de 2007/2008, primeiro ano de funcionamento do CEB, é verificada a 

implementação e avaliação do plano de estudos, sendo concretamente explicitadas as 

metodologias de avaliação propostas para o 1.º ano do curso, verificando-se “que a avaliação 

predominante é distribuída, uma vez que as unidades curriculares preveem formas de 

avaliação e com pesos distintos” (ESE-IPVC, 2008, p. 5). 

Verifica-se ainda que desde o início do curso houve de imediato a monitorização do plano 

de estudos125, em conformidade com o disposto no n.º 7 do Artigo 66.-A, do Decreto-Lei 

107/2008 de 25 de junho, nomeadamente através de reuniões de Direção de Curso, inquéritos 

por questionário e outros documentos considerados relevantes, tendo sido os dados 

                                                 

125 A monitorização do curso prosseguiu nos anos subsequentes, sendo reiterada como evidência nos 
relatórios do ano 2 e do ano 3, verificando-se uma apreciação geral do curso e ainda uma avaliação 
das UC por parte dos estudantes que, no global, é bastante positiva. 
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“recolhidos ao longo do ano letivo, em especial, no fim de cada semestre e no fim do ano 

letivo, para as unidades curriculares anuais”, foi acrescentado ainda que “dado que este é o 

primeiro relatório de execução do Plano de Estudos do CEB, considerou‐se oportuno começar 

por incluir a realização académica dos estudantes, assim como a monitorização do esforço de 

aprendizagem” (ESE-IPVC, 2008, pp. 6-7). Relativamente à realização académica dos 

estudantes, verificou-se, segundo o documento em análise, que a mesma se revelou bastante 

positiva126. Já no que concerne à monitorização do esforço de aprendizagem, constatou-se 

que: 

 

a apreciação feita é muito variável, atingindo uma variação entre zero horas (mínimos) e 

dez horas (máximas), no caso das UC anuais. Note‐se que esta variação é muito maior 

quando incidem sobre UC semestrais, com mínimos de zero horas e máximos de 18 horas. 

Face a estes resultados, parece‐nos estar perante uma sobre avaliação e subavaliação do 

esforço ou carga de trabalho. Este assunto precisa de ser monitorizado cuidadosamente 

por forma a melhor compreender as razões deste desfasamento. (ESE-IPVC, 2008, p. 9) 

  

Foi também solicitado à equipa docente a elaboração de um relatório de execução de cada 

UC que destacasse apreciações consideradas relevantes, tendo sido obtidas informações 

acerca dos seguintes aspetos:  

 

a) Aquisição de material bibliográfico e didático; b) Melhoria das condições de 

funcionamento dos laboratórios (ex. actualização do software no laboratório de 

informática); c) Redução do número de alunos por turma, dada a dificuldade de gestão 

das aulas práticas; d) Reforma do funcionamento das actividades tutórias implementadas 

ao longo do ano lectivo. (ESE-IPVC, 2008, p. 9) 

 

Foram referidas, no relatório, medidas de apoio ao desenvolvimento de competências 

extracurriculares que vão no mesmo sentido das constatadas na matriz Geral 1 (cf. Categoria 

CdL5b). 

Foram também auscultadas as atividades de tutoria, que assumiram no âmbito de Bolonha 

uma importância assinalável. No primeiro relatório, verificou-se que as opiniões vão no 

sentido das mesmas representarem um acréscimo considerável de trabalho tanto para os 

docentes como para os estudantes, o que nem sempre é sentido como positivo pelos mesmos. 

Foi, finalmente, realizada uma apreciação global do curso, sendo apontados os pontos fortes 

e os pontos fracos do mesmo, deixando-se, no final do ano 1, aberta a discussão para 

 

(1) proceder a uma discussão alargada sobre as competências e perfil profissional; (2) 

desenhar e implementar um plano de trabalho que permita efectuar uma avaliação 

                                                 

126 Sendo de salientar, contudo, “a diferença no comportamento de realização entre UC anuais e 
semestrais. Este dado precisa de ser aprofundado em relatórios subsequentes” (CEB-ESE-IPVC, 2008, 
p. 9), um dado importante que, contudo não conseguimos confirmar pela análise dos relatórios dos 
anos subsequentes. 
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pormenorizada e distribuída sobre a evolução do esforço de aprendizagem fora das horas 

de contacto/aulas, no sentido de ajustar ECTS; (3) discutir e definir indicadores 

objectivos, com instituições com Cursos similares a este, de forma a garantir o 

desenvolvimento das competências transversais ao currículo. (ESE-IPVC 2008, p. 12) 

 

Nos relatórios do ano 2 e do ano 3 valorizaram-se sobretudo as mudanças operadas em 

matéria pedagógica (CEB-ESE-IPVC, 2009, p. 14; CEB-ESE-IPVC, 2010, p. 18), sendo de referir 

a diminuição de estudantes por turma e o consequente aumento do número das mesmas Por 

outro lado, as “orientações tutórias passam a integrar o horário de atendimento do docente, 

sendo este horário afixado na ESE, para permitir a consulta dos estudantes” (CEB-ESE-IPVC, 

2009, p. 14; CEB-ESE-IPVC, 2010, p. 18). Assistiu-se ao incremento da utilização da 

plataforma de e-learning (Moodle) e à realização de acordos de colaboração para a UC de 

Iniciação à Prática Profissional. Verificou-se, ainda, em ambos os documentos, a referência ao 

incremento do acesso das plataformas B-on, à organização de atividades extra-curriculares no 

CEB, ao desenvolvimento de competências transversais dos estudantes e à mobilidades dos 

mesmos no espaço europeu.  

Nas conclusões de ambos os relatórios são assinalados os pontos fortes do curso (de que se 

destaca a elevada taxa de procura do curso devido à longa experiência anterior da ESE na 

Formação de Professores) e os pontos fracos, sendo referido  

 

como principal ponto fraco: a falta de “identidade” do curso junto dos alunos e da 

comunidade. Como já referimos, trata-se de um curso recente, que rompeu com a 

modalidade de formação de educadores e de professores que era conhecida anteriormente. 

Os alunos experimentam alguma apreensão face ao futuro da sua formação, ao perfil de 

saída do 1.º ciclo e ao acesso ao 2.º ciclo. Pensamos que esta falta de identidade será 

ultrapassada quando a formação de 2.º ciclo estiver em implementação. (ESE-IPVC, 2009, p. 

17; CEB-ESE-IPVC, 2010, p. 22) 

 

Realizada esta primeira análise aos relatórios emanados da ESE-IPVC relativos ao CEB, 

apresenta-se no anexo II.g o respetivo plano de estudos do curso. 

O CEB da ESE-IPVC foi criado pela Portaria 1419/2007, de 30 de outubro (PT, 2007g), não 

tendo sofrido até ao presente ano letivo qualquer remodelação.  

A análise do plano de estudo do CEB da ESE-IPVC possui 38 UC, 11 das quais são UC anuais 

(quatro no 1.º ano, seis no 2.º ano e uma no 3.º ano), nessa sequência o número de créditos 

atribuídos é muito variável (variando entre os 2 e os 12 ECTS). Nesta IES 1 crédito ECTS 

corresponde a 27 horas de trabalho. Embora o número de créditos ECTS seja em regra maior 

nas UC anuais, há UC semestrais em que se verifica que os créditos ECTS são equivalentes ou 

mesmo mais elevados (exemplo da UC de Geometria no 2.º ano com 7 ECTS em comparação, 

por exemplo, com as UC de Elementos da Matemática ou de Comunicação Oral e Escrita do 1.º 

ano, que sendo UC anuais possuem apenas 6 créditos ECTS ou a UC de Ciências Físico-Naturais 

I, também do 1.º ano com apenas 5 créditos ECTS). O plano de estudos não apresenta UC de 
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opção127. A área científica de Formação na Área da Docência (FAD) do CEB da ESE-IPVC surge 

descriminada em áreas mais específicas (Português, Matemática, Estudo do Meio, 

Expressões), surgindo, algumas delas, nos dois primeiros do curso, como UC anuais. A UC de 

IPP inicia-se no 1.º ano no 2.º semestre, passando a ser uma UC anual nos anos subsequentes 

e mantendo-se ao longo de todo o CEB. 

As DE concentram-se sobretudo no 3.º ano, embora a UC de Computadores, Tecnologia e 

Educação, também pertencente a esta área científica, surja no 1.º ano do curso. 

No que concerne às formações de 2.º ciclo, é referido no relatório do ano 1 que “neste 

momento temos também 12 cursos de Mestrado, correspondentes à formação de 2.º ciclo, 

aprovados pelo MCTES, que irão entrar em funcionamento em 2009 (CEB da ESE-IPVC, 2008, 

p. 5). O relatório refere-se explicitamente aos mestrados a entrar em funcionamento 

verificando-se que, nesse momento, se previa a abertura dos mestrados habilitadores para a 

docência resultantes do CEB, nos quatro domínios previstos pelo enquadramento legal. 

Contudo, o relatório do ano letivo seguinte refere que “dos 14 cursos de Mestrado, 

correspondentes à formação de 2.º ciclo, aprovados pelo MCTES em 2008 e 2009 (…), já estão 

em funcionamento cinco: Educação Artística, Didáctica da Matemática e das Ciências, 

Supervisão Pedagógica Promoção e Educação para a Saúde Inovação e Inovação e Mudança 

Educacional” (ESE-IPVC, 2009, p. 4). O que mostra que nenhum dos quatro domínios 

habilitadores para a docência referidos entrou em funcionamento nesse ano. Esta realidade 

altera-se contudo no ano letivo seguinte, referindo-se o respetivo relatório que se 

encontravam em funcionamento oito mestrados, referenciados no quadro que se segue e de 

que se destacam os mestrados habilitadores para a docência (M1, M3 e M4). Sendo ainda 

referido que a instituição se encontra “a colaborar no Mestrado de Ensino do Inglês e 

Francês/Espanhol, submetido em Associação com a ESE-IPP, e que este ano apenas abriu 

candidaturas no Porto” (ESE-IPVC, 2010, p. 4). 

Uma consulta à página Web mostra que, para o ano letivo de 2012/2013, são oferecidos os 

mestrados que a seguir se apresentam. 

Mestrados Académicos 

Avaliação e Inovação Educacional 

Didática da Matemática e das Ciências 

Educação Artística 

Gerontologia Social 

Gestão Artística e Cultural 

Promoção e Educação para a Saúde 

Supervisão Pedagógica 

Mestrados profissionalizantes 

Educação Pré‐Escolar (M1) 

Educação Pré‐Escolar e Ensino do 1.º ciclo do EB (M3) 

Ensino do 1.º e 2.º ciclo do EB (M4) 

Ensino Inglês e Francês e outra língua do Ensino Básico 

Quadro n.º 14 — Cursos de 2.º ciclo aprovados pelo MCTES do IPVC, previstos para o ano letivo de 2012/2013 

Fonte: http://www.ipvc.pt/mestrados, acedido em 24 de agosto de 2012 (Adaptado pelo investigador) 

                                                 

127 Uma situação só igualada pelo CEB da ESE-IPCB e da ESE-IPLx, visto que todos os outros planos de 
estudos analisados apresentam uma ou várias opções ao longo do formação de 1.º ciclo do CEB.  

http://www.ipvc.pt/mestrado-gerontologia-social
http://www.ipvc.pt/mestrados
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No seguimento do procedimento metodológico adotado, os planos curriculares dos cursos 

de 2.º ciclo habilitadores para a docência e resultantes do CEB encontram-se expostos nos 

respetivos anexos (M1 - anexo III.p, M3 - anexo III.q e M4 - Anexo III.r).  

O M1 (Anexo III.p) foi decretado pelo Despacho n.º 1902/2010, de 27 de janeiro (PT, 

2010l). O seu plano de estudos é constituído por dez UC de tipologia semestral. As áreas 

científicas das UC apresentadas em Diário da República, possuem designações um pouco 

distintas da maioria dos planos de estudos apresentados. Assim, à área científica de Ciências 

da Educação (CE) correspondem 9 créditos ECTS, à Didática (DE) 20 créditos ECTS e à 

Supervisão da Prática Pedagógica (SP) 31 créditos ECTS. Uma constatação pertinente reside 

no facto de, apesar desta terminologia explicitada no quadro inicial da divisão dos créditos 

por área científica, no plano de estudos propriamente dito, as áreas científicas são 

designadas por FEG, DE, PES, o que revela alguma incoerência de nomenclaturas. 

À semelhança do que tem ocorrido nos restantes planos de cursos similares, também no M1 

da ESE IPVC a PES (ou SP), sendo a que maior número de créditos ECTS possui é, 

concomitantemente, a que mais horas possui no plano de estudos do curso (830 horas), 

embora se se considerarem apenas as horas de PES, sejam efetivamente 756 horas, visto que 

81 horas correspondem à UC de Seminário de Integração Curricular, também incluída nesta 

área científica. 

No que concerne ao M3 (anexo III.q), criado pelo Despacho n.º 1981/2010, de 28 de janeiro 

(PT, 2010i), constata-se que a existência de 11 UC de tipologia semestral. Às áreas científicas 

do plano de estudos do M1, acrescenta-se a área científica de FAD. O plano de estudos 

apresenta os normais 90 créditos ECTS para o M3, distribuídos pelas respetivas áreas 

científicas da seguinte forma: CE (10 créditos ECTS), DE (30 créditos ECTS) créditos ECTS, SP 

(45 créditos ECTS), correspondendo a 50% do total) e FAD (5 créditos ECTS). Persiste, 

contudo, a pouca homogeneidade entre as designações da distribuição de créditos ECTS e a 

designações constantes no plano de estudos. À semelhança dos restantes cursos de 2.º ciclos 

analisados no corpus desta investigação, e como é natural dado o caráter profissionalizante 

destas formações, também neste plano de estudos a SP (Supervisão Pedagógica) assume a 

maioria das horas e dos créditos ECTS, embora existam apenas duas UC de prática de ensino 

(PES I e PES II) com 1134 horas totais, uma situação que, apesar de semelhante a alguns 

outros planos de estudos de algumas IES analisadas, é também diferente em relação a 

outras128, o que mostra a pouca uniformidade e mesmo aleatoriedade dos planos de estudos 

de cursos que se pretendem similares. 

Finalmente o plano de estudos do M4 da ESE-IPVC, apresentado no anexo Anexo III.r, foi 

publicado pelo Despacho n.º 2066/2010, de 29 de janeiro (PT, 2010j), obrigando à já referida 

obtenção de 120 créditos ECTS deste ciclo de estudos ao longo de 2 anos letivos. Este 

mestrado possui 22 UC no seu plano de estudos (16 no 1.º ano e 6 no 2.º ano), encontrando-se 

                                                 

128 Refere-se como exemplo o M3 da ESE-IPStb, no qual as UC de PES surgem especificadas em Estágio I, 
Estágio II e Estágio III. 



As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

140 
 

os créditos ECTS distribuídos, do seguinte modo, pelas áreas científicas: CE (9 créditos ECTS), 

DE (27 créditos ECTS), SP (54 créditos ECTS) e FAD (30 créditos ECTS), mantendo-se a pouca 

uniformidade de nomenclaturas assinalada nos restantes mestrados desta IES, e mantendo-se 

prática de ensino com 1296 horas totais, a área científica predominante, emboras as áreas de 

DE e de FAD assumam também uma importância assinalável neste mestrado. 

À semelhança do que tem sido exposto nas restantes IES, a seguir se apresenta a síntese 

quantitativa da informação descrita nos planos curriculares dos cursos analisados (CEB, M1, 

M3 e M4) na sua versão do Diário da República. 

 

Tabela n.º 7 — Análise comparativa do número e tipologia de horas do CEB e M1, M3 e M4 da ESE-IPVC 

ESE-IPVC T TP PL OT TC S E O P 
Créditos 
ECTS 

em DR 

Horas 
do 

Curso * 
em DR 

Horas 
descritas 
no plano 

de 
estudos 

Horas 
omissas 

Autonomia 
do 

estudante 

1.º ano 0 672 0 30 0 0 0 0 0 60 1620 702 -918 -57% 

2.º ano 0 640 0 30 0 0 0 0 0 60 1620 670 -950 -59% 

3.º ano 0 384 0 21 0 0 0 0 0 60 1620 405 -1215 -75% 

CEB  0 1696 0 81 0 0 0 0 0 180 4860 1777 -3083 -63% 

M1  0 392 0 92 0 0 0 0 0 60 1620 484 -1136 -70% 

CEB+M1 0 2088 0 173 0 0 0 0 0 240 6480 2261 -4219 -65% 

M3  0 268 0 94 0 0 0 0 0 90 2430 362 -2068 -85% 

CEB+M2 0 1964 0 175 0 0 0 0 0 270 7290 2139 -5151 -71% 

M4  0 304 0 10 0 0 0 0 0 120 3240 314 -2926 -90% 

CEB+ M4 0 2000 0 91 0 0 0 0 0 300 8100 2091 -6009 -74% 

* Na ESE-IPVC 1 crédito ECTS equivale a 27 horas de trabalho do estudante. 

Fonte: Elaborado pelo investigador 

 

A análise do número de horas total do CEB da ESE-IPVC revela um total de 4860 

horas/curso, equivalentes a 1620/semestre, uma vez que, como exposto, no CEB ESE-IPCB 1 

crédito ECTS corresponde a 27 horas do estudante, tal como se apresenta na tabela n.º 7. 

Todavia, apenas se encontram descritas no plano de estudos 1777 horas, encontram-se 

omissas 3083 que correspondem às horas de trabalho autónomo do estudante (63%), 

distribuídas ao longo do CEB de um modo que se considera coerente, consciente e progressivo 

uma vez que esta IES proporciona ao estudante, no 1.º ano, uma autonomia de 57% (918 

horas), no 2.º ano 59% (950 horas) e no 3.º ano 75% (1215 horas) de que resulta uma média 

final de trabalho autónomo de 63%. 

Esta tendência progressiva estende-se a todos os cursos de 2.º ciclo oferecidos pela ESE-

IPVC, cujas horas de trabalho autónomo do estudante variam na proporção da duração e dos 

créditos ECTS totais dos respetivos ciclos de estudos.  

Assim, no M1 apenas 30% das horas se encontram descritas no plano de estudos do curso, 

sendo proporcionada ao estudante 70% autonomia. No que concerne ao M3, verifica-se um 

aumento significativo de trabalho autónomo (15%) que, neste curso, atinge os 85% (2068 
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horas). Finalmente, no M4 verifica-se que o trabalho autónomo do estudante é de 90% 

resultantes das 2926 horas omissas do plano de estudos. Esta constatação, indo ao encontro 

do recomendado pelo Processo de Bolonha, mostra que a ESE-IPVC é, no corpus em análise, a 

IES que melhor cumpriu as recomendações relativas à progressão da autonomia do estudante 

ao longo da sua formação académica na elaboração dos seus planos de estudos. 

Em contrapartida, é de salientar pela negativa a tipologia pouco diversificadas das horas 

apresentadas no plano de estudos. De facto, nesta IES esta tipologia resume-se, tanto no CEB 

como nos cursos de 2.º ciclo oferecidos, a horas TP e horas OT, o que sendo admissível no 1.º 

ciclo de cariz mais teórico, é incompreensível nos cursos de 2.º ciclo, onde a vertente prática 

da formação de professores referente à PES não pode ser descurada, não se entendendo que 

não estejam contempladas, pelo menos em relação a esta área cientifica, horas de E. 

Nesta tipologia pouco variada, predominam, ainda assim, claramente as horas TP, tanto no 

CEB como nos respetivos cursos de 2.º ciclo, sendo as horas de OT visivelmente relegadas para 

segundo plano. Não obstante esta constatação, verifica-se que no M3 o número de horas OT é 

superior aos restantes (175 horas), embora não significativo.  

Esta análise não deixa de trazer alguma controvérsia. Assim, se por um lado, a autonomia 

do estudante atinge níveis elevados, por outro, a pouca diversidade de tipologia de horas e, 

mais concretamente, a quase inexistência de horas OT, obriga ao questionamento de que se, 

sem ter ao seu dispor horas de OT, o aluno poderá ser efetivamente autónomo. 

 

 

3.6.8. Escola Superior de Educação de Viseu  

 

No que concerne ao IPV, como foi referido, foi possível aceder ao relatório do ano 1 

(2007/2008) o qual diz respeito apenas à ESE-IPV (PT, 2012e8). 

Relativamente à formação de professores é referido no documento que foi no decorrer do 

ano letivo 2006/2007, 

 

promovida a reflexão/discussão exaustiva em torno dos Cursos de Formação de 

Professores da ESEV, tendo como referência, na época, o 4 anteprojecto do Decreto-Lei 

Regime Jurídico da Habilitação Profissional para a Docência e as linhas orientadoras das 

políticas a prosseguir no domínio da oferta de cursos na Instituição, [sendo decidido] que a 

Escola Superior de Educação, em função da informação disponível e sob reserva da 

aprovação do referido documento, iria avançar com formação de Professores nas 

diferentes áreas permitidas por Lei. (ESE-IPV, 2008, pp. 3-4).  

 

Nessa sequência, foram posteriormente aprovados internamente no âmbito da Formação 

de Professores e ao abrigo do enquadramento legal, nove propostas de cursos, três de 1.º 

ciclo e seis de 2.º ciclo, cada uma delas instruída em conformidade com as normas 

regulamentares vigentes para o efeito, designadamente 

http://www.esev.ipv.pt/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Três propostas de cursos de licenciatura: Educação Básica; Educação Visual e Tecnológica; 

Línguas Estrangeiras – Inglês/Francês; - Seis destas propostas para cursos de 2.º ciclo 

(Mestrado): Ensino do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico; Educação Pré-Escolar e Ensino do 

1.º ciclo do Ensino Básico; Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico; Educação Pré-Escolar; 

Ensino de Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico; Ensino de Inglês e de Francês 

no Ensino Básico. (ESE-IPV, 2008, pp. 5-6) 

 

À semelhança das restantes ESE analisadas, o CEB-IPV foi aprovado em 2007 e entrou em 

funcionamento no ano letivo 2007/2008. Para o efeito, foi elaborado um quadro de 

competências de referência para o “desenho curricular” do curso, procurando garantir-se a 

unidade na concepção das mesmas pelos docentes das várias áreas científicas da ESE-IPV, 

tendo em conta que a 

 

a especificidade do saber da área de educação básica, bem como as do saber próprio 

características do seu contexto e desempenho profissional, reclamam que a licenciatura 

nessa área seja, ainda, enquadrada nas mudanças emergentes na sociedade, na escola e 

no papel do professor bem como em alguns projectos e trabalhos de investigação 

internacionais, tais como o Projecto Tuning, criado pelas Universidades de Deusto e 

Groningen, e os Descritores de Dublin desenvolvidos pelo “Joint Quality Iniciative Informal 

Group (JQI). (ESE-IPV, 2008, p. 36) 

 

O relatório referiu como decisiva, na organização do CEB, a proposta de modelo 

organizacional e funcional das componentes de DE e de IPP que assumem um lugar de 

destaque na estrutura curricular do curso, realçando que 

 

as opções de organização assumidas fundamentam-se numa perspectiva de 

desenvolvimento e identidade profissionais construídos através de processos de 

aprendizagem experiencial situada, concretizados na participação dos alunos na sua futura 

comunidade de prática, implicando a construção de conhecimento e de competências em 

contexto. (ESE-IPV, 2008, p. 51) 

 

O conjunto de aprendizagens preconizadas para o CEB foi articulado com a distribuição dos 

créditos ECTS das UC e do número de horas de contacto dos estudantes, procurando 

“garantir-se uma relação coerente, quer com as realidades vividas por estes, quer pela 

exigência de trabalho definida nos diferentes programas disciplinares, dos actuais cursos de 

habilitação para a docência da Educação Básica” (ESE-IPV, 2008, p. 54). 

Foi referida ainda a realização de questionários aos estudantes e aos docentes com vista a 

aferir-se o número de horas totais consideradas necessárias aos estudantes para atingir os 

objetivos de cada UC, ao nível da realização de aulas, trabalhos práticos, avaliação, 

seminário, preparação das aulas/leituras/pesquisas, realização e elaboração de relatórios; 

elaboração de projetos, entre outros. Sendo referido que os 
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dados expressos nos mesmos foram posteriormente tratados, utilizando-se uma estatística 

descritiva de cada um dos itens referenciados e total 54 de horas gastas (médias), sendo, 

posteriormente, transformadas em ECTS, utilizando a relação 1 ECTS = 27 horas totais de 

trabalho. Dos dados recolhidos, sobressai o volume de trabalho referenciado pelos alunos 

em disciplinas de grande pendor prático, como o Seminário e a Prática Pedagógica. (ESE-

IPV, 2008, pp. 54-55) 

 

Foi ainda realizada na instituição a monitorização da implementação do Processo de 

Bolonha através de questionários distribuídos quer a estudantes quer a docentes. No caso do 

CEB responderam ao questionário 56 estudantes (62,5%) num universo de 90 estudantes, 

aferindo-se positivamente a implementação do Processo de Bolonha no curso. 

No que concerne aos resultados dos questionários dirigidos aos docentes, foi referido que 

responderam ao questionário “12 docentes do curso, representando 70,6% dos docentes que 

leccionaram no curso” (ESE-IPV, 2008, p. 119), que resultou uma opinião satisfatoriamente 

positiva pautando-se a ação dos docentes por práticas de ensino e aprendizagem assentes no 

desenvolvimento das competências dos alunos do curso. Sendo salientado “a capacidade dos 

docentes articularem conhecimentos transversais (…) e a utilização de métodos pedagógicos 

centrados na dinamização activa dos alunos” (ESE-IPV, 2008, p. 126). 

No que respeita aos pontos fracos do CEB, é apontada a falta de mobilidade internacional 

dos estudantes. 

Realizada esta primeira análise do relatório emitido pela da ESE-IPV, concretamente nos 

pontos respeitantes ao CEB, apresenta-se o respetivo plano de estudos do curso constante no 

anexo XII.h. 

O CEB da ESE-IPV foi criado pela Portaria (PT, 2007h), não tendo sofrido até ao momento 

qualquer alteração.  

A análise do plano de estudo do CEB permite verificar que o mesmo possui 36 UC, 

denotando-se não só a preocupação de definição dos créditos das UC em função do volume de 

trabalho do estudante (1 crédito ECTS equivale a 27 horas de trabalho do estudante), mas 

também tendo em conta as quatro áreas científicas definidas pelo enquadramento legal, tal 

como exposto no anexo XII.h, encontrando-se divididas em subáreas mais específicas 

representando os 180 créditos ECTS previstos pelo enquadramento legal. No relatório é 

referido que 

 

as áreas Científicas da Escola Superior de Viseu que intervêm nesta licenciatura, com o 

seu saber específico, são Ciências da Linguagem e da Comunicação (CLC), Ciências Exactas 

e Naturais (CEN), Ciências Sociais (CS), Artes (A), Educação Física (EF), Ciências da 

Educação (CE), Psicologia (PSI) e Ciências e Tecnologias da Informação e Comunicação 

(CTIC). Estas áreas contribuíram, com o seu saber, para a construção de um plano de 

estudos cujo princípio de integração curricular teve por base o perfil de competências da 

presente proposta de licenciatura. (ESE-IPV, 2008, p. 42) 
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No plano de estudos do CEB-IPV existem quatro UC de IPP, denominadas de IPP I (com 3,5 

créditos) IPP II, IPP III e IPP IV (com 5,5 créditos cada uma), configuradas como UC semestrais 

localizadas no 2.º e 3.º anos, respetivamente. Na perspetiva do relatório emitido pela 

instituição 

 

a disciplina de IPPI inaugura esta componente de formação, permitindo ao alunos a 

imersão em contextos dos vários níveis de ensino da educação básica, centrando as suas 

tarefas na observação/avaliação dos alunos e seus contextos (…). Nas restantes disciplinas 

de IPP, o foco alarga-se ao contexto de sala de aula e de escola (…). Os alunos realizam 

um percurso formativo que se inicia com tarefas de observação, progride para tarefas de 

caracterização e análise crítica de contextos e componentes e níveis curriculares, e 

termina, ao nível da licenciatura, no acompanhamento de práticas de ensino, com ensaio 

de competências de intervenção, num processo progressivo de construção profissional. 

(ESE- IPV, 2008, p. 44). 

 

As DE iniciam-se também no 2.º ano e mantém-se até ao 3.º ano (uma UC por semestre). O 

número de créditos ECTS do plano de estudos é variável, embora nenhuma UC ultrapasse os 6 

créditos ECTS. 

No que concerne aos cursos de mestrados propostos, refere-se no relatório que “no 

momento (outubro de 2008) sabemos que foram todos aprovados (…) o que mostra a 

relevância do governo perante a formação de 2.º ciclo” (ESE-IPV, 2008, p. 7). E ainda que a 

ESEV se tornou, em 2007, “a primeira unidade orgânica do IPV a ter mestrados aprovados, de 

forma autónoma, isto é sem recurso a parcerias com outras instituições de Ensino Superior” 

(ESE-IPV, 2008, p. 7). 

Uma consulta à página Web (PT, 2012f13) da instituição permitiu deduzir a oferta dos 

seguintes mestrados para o ano letivo 2012/2013: Comunicação e Marketing, Supervisão 

Pedagógica, Intervenção Psicossocial com Crianças e Jovens em Risco e Educação Pré-Escolar 

e Ensino do 1.º ciclo do Ensino Básico (M3). Este último, sendo aquele que interessa no âmbito 

da investigação, foi criado pelo Despacho n.º 4532/2009, de 5 de fevereiro (PT, 2009d), 

possui a duração de três semestres, obrigando à obtenção de 90 créditos ECTS e apresenta a 

estrutura curricular apresentada no anexo III.s. Este mestrado é constituído por 12 UC, de 

tipologia semestral e distribuídas pelas áreas científicas e respetivos créditos ECTS de FEG (10 

créditos ECTS), DE (30 créditos ECTS), PES (45 créditos ECTS) e FAD (5 créditos ECTS). 

Seguindo a constituição dos restantes 2.º ciclos profissionalizantes do domínio 3, também 

neste plano de estudos se destacam as UC de PES, com a particularidade de que estas UC se 

encontram presentes nos três semestres que constituem o M3 com um total de 1215 horas, 

correspondentes aos 45 créditos ECTS (50%) atribuídos a esta área científica. A seguir se 

apresenta a síntese quantitativa da informação descrita nos planos curriculares dos cursos 

oferecidos por esta IES (CE e M3) na sua versão do Diário da República. 
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Tabela n.º 8 — Análise comparativa do número e tipologia de horas do CEB e M 3 da ESE-IPV 

ESE-IPV T TP PL OT TC S E O P 
Créditos 
ECTS 

em DR 

Horas 
do 

Curso * 
em DR 

Horas 
descritas 
no plano 

de 
estudos 

Horas 
omissas 

Autonomia 
do 

estudante 

1.º ano 0 672 0 30 0 0 0 0 0 60 1620 702 -918 -57% 

2.º ano 0 640 0 30 0 0 0 0 0 60 1620 670 -950 -59% 

3.º ano 141 233 38 186 0 75 57 0 0 60 1620 730 -890 -55% 

CEB  141 1545 38 246 0 75 57 0 0 180 4860 2102 -2758 -57% 

M3  72 516 0 123 0 0 0 0 0 90 2430 711 -1719 -71% 

CEB+M3 213 2061 38 369 0 75 57 0 0 270 7290 2813 -4477 -61% 

* Na ESE-IPV 1 crédito ECTS equivale a 27 horas de trabalho do estudante. 

Fonte: Elaborado pelo investigador 

 

Observa-se, pela leitura da tabela, que das 4820 horas do curso de CEB apenas 2102 horas 

(43%) se encontram descritas no plano de estudos do curso, revelando que 57% das horas 

totais omissas são destinadas ao trabalho autónomo do estudante. Todavia, uma análise do 

curso por ano curricular revela pouca coerência uma vez que a distribuição dessas horas é 

bastante aleatória (57% para o 1.º ano, revelando-se um crescimento ligeiro para 59% no 2.º 

ano e um decréscimo ligeiramente mais acentuado para o 3.º ano com 55% das horas). 

 

Esta tendência é clara e compreensivelmente invertida no curso de 2.º ciclo oferecido, no 

qual as horas de trabalho autónomo do estudante se fixam nos 71%, equivalendo a 1719 horas 

omissas do plano de estudos. 

A tipologia das horas é, como se disse, bastante variada, sobretudo no 3.º ano de CEB e no 

curso de 2.º ciclo oferecido (M3), embora predominem claramente as horas de TP (2061 horas 

totais – CEB+M3) seguidas, ainda que em número claramente menos significativo, as horas de 

OT (369 horas totais). 

 

3.7. A autonomia do estudante e a tipologia de horas dos 

cursos: algumas considerações finais 

 

A finalizar este estudo, considerou-se pertinente fazer uma análise mais específica de 

alguns aspetos decorrentes, especialmente, da análise ao corpus nuclear, nomeadamente no 

que diz respeito 

1. aos níveis de autonomia dos estudantes resultantes da análise concretizada;  

2. às diferentes e diversas tipologias de horas apresentadas nos planos de estudos dos 

cursos observados, com especial incidência das horas de OT. 



As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

146 
 

Como foi sendo reiterado, no novo paradigma de Bolonha, os estudantes são os elementos 

centrais de todo o processo de ensino e aprendizagem. A mudança de paradigma do ensino 

assente no desenvolvimento de competências (o que é que o estudante é capaz de fazer) face 

aos objetivos de aprendizagem (o que é que o estudante deve ser capaz de fazer) pressupõe a 

sua centralidade, tornando-o um elemento ativo no processo de ensino e aprendizagem que 

se prevê acontecer ao longo da vida, em qualquer IES europeia integrante do Processo de 

Bolonha.  

É devido a este ensino, que se pretende cada vez mais globalizado e para facilitar a 

mobilidade dos estudantes no espaço europeu, que se adotou o sistema de créditos ECTS o 

qual, criando maior transparência e legibilidade, facilita o reconhecimento académico em 

outros países, possibilita que as UC dos planos de estudos sejam medíveis em créditos ECTS, 

os quais se referem não só ao número de horas de contacto (Horas descritas no plano de 

estudos) mas também em horas de trabalho autónomo do estudante (Horas omissas do plano 

de estudos) embora constantes nas horas do curso devidamente legisladas e publicadas em 

Diário da República. 

A atenção do investigador recai precisamente no trabalho autónomo do estudante (Horas 

omissas do plano de estudos). O gráfico que se segue reflete o nível de autonomia do 

estudante resultante da análise do CEB das diferentes Unidades Orgânicas das IES analisadas 

no ponto anterior.  

Optou-se por limitar a análise aos cursos de 1.º ciclo por se considerar ser este o elemento 

unificador de toda a análise, no sentido em que todas as IES observadas oferecem o CEB, 

igualmente estruturado segundo o enquadramento legal que o definiu129. Já no que concerne 

aos cursos de 2.º ciclo de estudos, e existindo quatro domínios de especialização (M1, M2, M3 

e M4), verificou-se que nenhuma das IES oferece todos os mestrados e que, por exemplo, o M2 

não é sequer oferecido por nenhuma das IES analisadas130. De facto, algumas oferecem apenas 

o M1, M3 e M4, outras somente o M1 e M3, que outras ainda o M1 e o M4, existindo duas que 

oferecem apenas o M3.  

Contudo, no sentido de justificar esta opção, o investigador procedeu a uma análise 

preliminar dos níveis de autonomia do estudante, por instituição, no 2.º ciclos de estudos 

oferecidos, apoiando-se nas tabelas produzidas e apresentadas ao longo do estudo, tendo 

constatado que as tendências apresentadas para o curso de CEB nas diferentes IES são 

seguidas ao nível dos 2.º ciclos. Deste modo, as IES que apresentam maiores e menores 

índices de autonomia coincidem tanto no CEB como nos mestrados oferecidos, i.e., as que são 

pouco coerentes nos níveis de autonomia atribuídas ao estudante no CEB mantêm essa 

tendência nos 2.º ciclos e vice-versa. 

                                                 
129 De realçar, contudo, que os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha analisados, não se 

referem especificamente ao CEB enquanto formação profissional específica, tratando-o antes como 
uma formação de “passagem obrigatória” para a formação de professores nos domínios 
especificados. 

130 Talvez fosse pertinente, numa eventual investigação futura, apurar os motivos desta constatação. 
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O gráfico n.º 1 salienta a pouca coerência e a aleatoriedade encontradas nas horas 

destinadas ao trabalho autónomo do estudante. De facto, esta análise do CEB por instituição 

demonstra que existe uma distribuição pouco lógica das horas destinadas ao trabalho 

autónomo, quando se analisa a distribuição da mesma, por ano letivo.  

 

 

Gráfico n.º 1 — Nível de autonomia dos alunos de CEB nas IES analisadas 

Fonte: Elaborado pelo investigador 

  

No sentido de agilizar a leitura do gráfico apresenta-se a tabela n.º 9, a qual permite 

verificar com maior celeridade a percepção da autonomia por IES e ano letivo do CEB. 

Tabela n.º 9 — Representatividade da autonomia do estudante por ano letivo e por IES — CEB 

Nível de autonomia dos 
estudantes 
Anos/ CEB 

Instituição 

1.º ano 2.º ano 3.ºano  

+ ++ +++ ESE-IPVC 

+ - - ESE-IPLx 

+ - + ESE-IPCB; ESE-IPP 

- + - ESE-IPG; ESE-IPSt; ESE-IPV 

+ ++ = ESE-IPS 

Fonte: Elaborado pelo investigador 

 

A leitura da tabela mostra que apenas uma IES é coerente na atribuição das horas de 

trabalho autónomo de estudante fazendo-o de modo progressivo e consciente ao longo do 

curso. De facto, só a ESE-IPVC, sendo também a IES analisada que atribui maior percentagem 

de horas de autonomia ao estudante, o faz de modo crescente (1.º ano – 57%, 2.º ano - 59% e 

3.º ano - 75%), uma tendência igualmente seguida por esta IES ao nível dos 2.º ciclos de 
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estudos oferecidos. Em sentido inverso encontra-se a ESE-IPLx que apresenta um predomínio 

de autonomia no 1.º ano (65%), a qual decresce progressivamente no 2.º e 3.º anos, com 63% 

e 60% respetivamente. No que concerne às restantes IES, a situação, sendo pouco coerente, 

demonstra no entender do investigador que não existiu a preocupação ou a consciência 

efetiva da distribuição de horas de trabalho autónomo aquando da elaboração, apresentação 

e publicação em Diário da República dos planos de estudos dos respetivos cursos.  

Assim, a leitura do gráfico em consonância com a da tabela permitem aferir que duas 

instituições possuem uma percentagem de autonomia que, sendo definida no 1.º ano, diminui 

no 2.º ano e volta a aumentar no 3.º ano. Inversamente, três IES apresentam uma 

percentagem de horas de trabalho autónomo que, sendo menor no 1.º ano, aumenta no 2.º 

ano e volta a diminuir no 3.º ano, uma tendência que, ocorrendo também na generalidade dos 

2.º ciclos de estudos das IES analisadas, mostra definitivamente alguma incongruência no 

processo de atribuição de horas de trabalho autónomo ao estudante. 

Finalmente verifica-se que uma instituição (ESE-IPS), sendo mais coerente, definiu um 

número de horas de trabalho autónomo para o 1.º ano, o qual foi aumentado no 2.º ano do 

curso e se manteve com a mesma percentagem no 3.º ano. Em relação a esta instituição deve 

dizer-se, contudo, que no universo de IES analisadas é a que menor percentagem de 

autonomia atribui aos seus estudantes tanto no CEB, como nos mestrados habilitadores para a 

docência oferecidos (M1, M3 e M4). 

Estas constatações merecem e obviam naturalmente algumas reflexões. Se, segundo o 

paradigma de Bolonha, é desejável que se confira, de forma consciente, uma autonomia 

crescente ao estudante para que se efetive uma aprendizagem ativa baseada na aquisição de 

competências, as situações constatadas são pouco entendíveis e claramente aleatórias. É de 

facto inexplicável que um estudante possua uma maior autonomia no 1.º ano do curso e que a 

mesma decresça no decorrer do mesmo ou, inversamente, que a percentagem de autonomia, 

sendo nitidamente aleatória, oscile ao longo do plano de estudos, até porque o trabalho 

autónomo tem de ser suficientemente pensado do ponto de vista do programa, das próprias 

estratégias de avaliação ou mesmo das metodologias ativas utilizadas no contexto da sala de 

aula, a fim de cumprir o desidrato de potenciar a aquisição efetiva de competências. 

Esta percepção negativa corrobora a opinião defendida por alguns investigadores (Amaral 

2005; Ehrensperger 2009), segundo os quais o elevado e apressado número inicial de 

propostas para adequação dos cursos, ao Processo de Bolonha é um indicador de 

superficialidade nas propostas submetidas.  

Estas verificações levam também à adoção de uma atitude mais crítica e a refletir se não 

terá havido, por parte das IES, uma postura mais afetiva do que efetiva, contemplando-se a 

possibilidade de que a definição das horas dos planos de estudos foi efetivada a pensar mais 

no ponto de vista interno (dos docentes) do que do ponto de vista externo (dos estudantes) 

ou, numa perspetiva mais crédula e inócua, na qual se quer realmente acreditar, que esta 

situação tenha acontecido devido às substanciais alterações introduzidas pelo Processo de 
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Bolonha, e ao procedimento de adequação ser inteiramente novo, num momento em que não 

existiam ainda informações suficientes para que houvesse uma maior ponderação por parte 

das IES a este nível, pese embora o facto de, das oito instituições analisadas, apenas três IES 

não tivessem ainda procedido a qualquer remodelação dos planos de estudos do CEB.  

Por outro lado, levanta-se a questão do modo efetivo de medição das horas de trabalho 

autónomo do estudante, as quais estando oficialmente presentes no plano de estudos, se 

encontram oficiosamente omissas do mesmo. Esta constatação levanta questões mais 

específicas: Como foram, afinal, efetivamente determinados o número de créditos ECTS nas 

diferentes IES em função das horas de trabalho do estudante? Como se explica, por exemplo, 

que em uma IES 1 crédito ECTS reflita 25 horas de trabalho do estudante e no plano de 

estudos do CEB constem 36 UC e, em outra instituição, para o mesmo curso, 1 crédito ECTS 

seja equivalente a 28 horas e o seu plano curricular apresente 40 UC, quando finalmente, 

independentemente da carga de trabalho autónomo do estudante, no fim do ciclo de estudos, 

a habilitação profissional perante o mercado de trabalho é a mesma131? Como explicar, ainda, 

que em uma IES analisada se tenham distribuídos equitativamente os 180 créditos do plano de 

estudos do CEB, repartidos em 5 créditos ECTS por UC? Provavelmente porque, como nos diz 

Costa (2003) em Portugal os créditos medem ensino e os ECTS medem de facto aprendizagem.  

Como foi referido, os créditos ECTS visam facilitar a mobilidade, tornando os currículos 

mais próximos, numa comunidade global, e equiparáveis em diferentes instituições de ensino 

a nível internacional. Será isso de facto possível se, face a uma realidade tão pequena como a 

apresentada nesta investigação, se verificaram tantas disparidades? 

Esta mesma tendência se refletiu na distribuição das diferentes tipologias de horas 

constantes dos planos de estudos observados. 

A tabela n.º 10, de que resulta o gráfico n.º 2 refere-se às diferentes tipologias de horas 

de contacto totais expostas nos planos de estudos dos cursos de CEB analisados. A sua análise 

mostra, claramente, que 67% da tipologia de horas corresponde a TP com 11875 horas de 

contacto totais, nos oito cursos de CEB observados, as quais são seguidas, ainda que de muito 

longe, pela tipologia de OT com apenas 1897 horas totais, representando estas apenas 11% 

das horas totais. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

131 Apesar de ser substancial, é permitida pelo enquadramento legal (Decreto-Lei 42/2005, de 22 de 
fevereiro Artigo 5.º - PT, 2007c) a diferença das horas nos planos de estudos. Numa instituição que 
atribua 1 crédito ECTS a 28 horas de trabalho do estudante, o plano curricular conta com 5040 horas 
totais, já numa instituição em que 1 crédito ECTS seja equivalente a 25 horas de trabalho, existem 
apenas 4500 horas, o que representa menos 540 horas totais equivalendo a uma redução de trabalho 
real de 12%, em planos de estudos de cursos supostamente equivalentes como é o caso do CEB. 
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Tabela n.º 10 — Tipologia das horas nos CEB analisados (horas totais) 

 

CEB T TP PL OT TC S E O P 

Horas 

Totais 

1.º ano 587 4060 289 672 32 23 0 97,5 138 5898,5 

2.º ano 371 3942 392 538 99,5 44 108 30 28 5552,5 

3.º ano 432 3097 378,5 621 132,5 210 493 0 0 5364 

TOTAL 1390 11875 1079,5 1897 289 307 451 127,5 166 17582 

% 8% 67% 6% 11% 2% 2% 3% 1% 1% 100% 

Fonte: Elaborado pelo investigador 

 

 

  Gráfico n.º 2 — Percentagem das nove tipologias de horas do CEB  

  Fonte: Elaborado pelo investigador 

 

Esta leitura permite aferir que as horas de OT, tão importantes no paradigma de Bolonha, 

foram esquecidas, ou pelo menos omitidas porque, provavelmente, não foram bem 

compreendidas pelas IES, talvez devido à falta de tempo de que as mesmas dispuseram para 

perpetivar o seu real significado e assimilar um novo conceito de ensino e aprendizagem que 

não fazia, até então, parte da narrativa comum. 

A inexpressividade das horas de OT nos planos de estudos analisados explica 

provavelmente, ainda que parcialmente, a aleatoriedade do nível de autonomia apresentado 

nos planos de estudos analisados, uma vez que para que se promova o trabalho autónomo é 

necessário facultar ferramentas ao estudante, servindo em grande parte a horas de OT para 

concretizar esse objetivo.  

Face a estas evidências, de que serve então dizer que se passou de uma pedagogia por 

objetivos para uma pedagogia por competências e que o ensino passou de um modelo 
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centrado no professor para um modelo mais relacional (professor/aluno), que se criaram 

novos dispositivos como a figura do Professor Tutor e a prática da Orientação Tutorial, 

fundamentais para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, se isso não parece 

refletir-se na realidade?  

Estas constatações corroboram a opinião de Pedro Lourtie132, ao referir que “o paradigma 

mudou, pois está centrado no aprendente e não no docente, mas está longe, muito longe de 

estar concretizado”. 

 

 

3.8. Síntese reflexiva 

 

Num estudo de investigação desta índole, sem depreciação dos capítulos anteriores 

igualmente importantes porque orientadores de toda a pesquisa subsequente, o capítulo 

atinente ao corpus a ser investigado constitui o núcleo fundamental do trabalho. É aí que o 

investigador se assume claramente enquanto tal, numa procura incessante de factos dos 

quais, a posteriori, emergirão possíveis resultados em relação ao objeto de pesquisa definido.  

Nesta investigação onde se privilegiou a pesquisa documental, enquanto método de 

pesquisa central, na análise de fontes primárias (Leis, Despachos, e sobretudo os Relatórios 

de Concretização do Processo de Bolonha emitidos pelas IES politécnico que possuem cursos 

de Formação de Professores), a postura do investigador foi a de manter a imparcialidade 

necessária à análise dos documentos, não obstante a crescente e natural necessidade de, à 

medida que se foi aprofundando a pesquisa, terem ressaltado constatações que foram sendo 

oportunamente comentadas. 
Nesta análise, iniciada com a criação da Matriz Geral 1, onde se definiram, em função do 

enquadramento legislativo que lhe está subjacente, as primeiras categorias de análise (CdL), 

seguiu-se a criação da Matriz Geral 2, na qual as categorias (C), da inteira responsabilidade 

do investigador, resultaram da constatação e levantamento de outros dados nos documentos 

analisados considerados pertinentes para o objeto de estudo, tudo num processo analítico 

contínuo que resultou numa análise mais centralizada, criteriosa e objetiva do cerne da 

investigação: a análise dos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha emitidos 

exclusivamente pelas Unidades Orgânicas dos institutos politécnicos que possuem cursos de 

Formação de Professores. Esta última análise, porque mais específica, resultou em 

constatações relevantes e culminou na criação de tabelas elucidativas, onde foram 

quantitativamente analisados os dados que emergiram da análise dos planos curriculares dos 

cursos analisados (1.º ciclo de CEB e 2.º ciclo de M1, M3 e M4). Finalmente procedeu-se à 

leitura de alguns indicadores considerados relevantes pelo investigador, no qual se aliou a 

                                                 

132 Ex-secretário de Estado do Ensino superior, comunicação proferida no Encontro Nacional A 
Concretização do Processo de Bolonha em Portugal, realizado em Castelo Branco em 28 de março de 
2012. 
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análise da autonomia (ou sua falta) à percentagem de tipologia das horas apresentadas no 

plano de estudos, sobretudo no que concerne às horas de OT, uma figura emergente do 

Processo de Bolonha as quais, a julgar pela análise realizada foram aparentemente 

“incompreendidas” pelas IES133,  pelo menos no âmago que lhes deu a centralidade neste 

processo. 

Resta acrescentar, nesta breve síntese do capítulo de análise dos resultados, a surpresa de 

algumas constatações, algumas já comentadas, outras que o serão ainda oportunamente nas 

conclusões da investigação, o que leva a crer, corroborando a opinião de Veiga e Amaral 

(2011, p. 39) que embora devidamente legislado, o Processo de Bolonha, cujo final estava 

previsto para 2010, “segundo a agenda do país político”, ultrapassa claramente os limites 

legislativos e encontra-se ainda longe de estar efetivamente concretizado no ensino superior 

português, “porque a questão pedagógica enraizada na cultura institucional e académica das 

várias áreas científicas leva muito tempo a ser resolvida”.  
  

                                                 

133 A título meramente exemplificativo referem-se duas evidências encontradas em um dos relatórios 
analisados: “as orientações tutórias passam a integrar o horário de atendimento do docente, sendo 
este horário afixado na ESE, para permitir a consulta dos estudantes” (ESE- IPVC, 2009, p. 14; ESE-
IPVC, 2010, p. 18). 

 



As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

153 
 

Conclusões 

A finalizar este trabalho de investigação, procede-se à apresentação das conclusões do 

estudo, algumas das quais já comentadas oportunamente, procurando fazer-se uma síntese 

analítica, interpretativa e crítica das mesmas em articulação com o enquadramento teórico 

realizado na primeira parte do trabalho. Nesse sentido, são retomadas as questões de partida 

que nortearam o estudo e os respetivos objetivos orientadores da pesquisa teórica e 

documental. Para além disso referem-se, ainda, as limitações e potencialidades deste estudo, 

abrindo possíveis perspetivas de investigações futuras. 

Antes, contudo, é importante refletir acerca das motivações que estiveram na origem 

desta investigação, sobretudo porque frequentemente no decorrer da mesma se ouviu que 

refletir sobre Bolonha era olhar para o passado; era redizer o que já estava dito; era falar do 

que todos conheciam; era, por isso, um estudo obsoleto e, consequentemente, desnecessário.  

Em vez de constituir uma desmotivação, declarações desse tipo só afirmaram ainda mais a 

pertinência desta investigação, sobretudo por se acreditar que o Processo de Bolonha se trata 

de um processo contínuo, dinâmico e intemporal, por se perceber que a nova dinâmica que o 

mesmo incrementou no ensino superior tem de ser percepcionada atentamente e entendida 

efetivamente, e, ainda, por se defender que é olhando o passado que se produzem novos 

conhecimentos sobre o presente e se constroem caminhos para o futuro. Porque só 

problematizando o momento atual se constrói o conhecimento, fazendo-o avançar e recuar 

num sans cesse e devir contínuos, rumo ao entendimento das ações futuras. 

Entende-se ainda, ultrapassando as fronteiras puramente formais, que a nova dinâmica do 

ensino superior atual não pode ser feita por decreto e que o Processo de Bolonha se trata de 

um projeto complexo que obrigou a um empenhamento ativo das IES europeias em geral e das 

IES portuguesas em particular.  

Para além da motivação pessoal e profissional já expressas, a relevância deste estudo 

justificou-se ainda por se considerar que, existindo uma exigência legal explícita do governo 

português em relação à implementação do Processo de Bolonha nas IES, era pertinente 

verificar e observar formalmente o seu cumprimento e, consequentemente, proceder à 

análise dos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, tornados obrigatórios pelo 

Decreto-Lei n.°107/2008, de 25 de junho (PT, 2008c). Optou-se contudo por limitar a análise 

destes documentos ao ensino superior politécncico, especificamente às ESE, não pela 

sobrevalorização deste subsistema de ensino superior em relação a outros subsistemas, 

nomeadamente o subsistema universitário, mas antes pelas limitações temporais para a 

realização de um estudo onde, usando-se o paradigma qualitativo, normalmente mais moroso, 

se procurou fazer uma análise documental com recurso à análise de conteúdo, e ainda pelo 

discernimento de que não seria possível realizar um estudo dos Relatórios de Concretização 

do Processo de Bolonha de todas as IES com a profundidade indispensável e necessária. 
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Por outro lado, a pertinência deste estudo assenta ainda no pressuposto de se ter chegado 

ao final do primeiro patamar de Bolonha (2000-2010)134, uma vez que no preâmbulo da 

decisão conjunta de 25 de outubro 2006 do Conselho da União Europeia e do Parlamento 

Europeu, que aprova o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida (União Europeia, 2006), 

se reafirma a responsabilidade da UE concretizar, até 2010, um EEES designado por Processo 

de Bolonha que, na sua articulação com a meta da Estratégia de Lisboa, vise transformar a 

Europa numa economia dinâmica e competitiva, assente no conhecimento, capaz de garantir 

um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos e com maior coesão 

social (Decreto-Lei n.°42/2005, de 22 de fevereiro (PT, 2005c). 

Finalmente, e como foi afirmado no decorrer do trabalho, escolheu-se a Formação de 

Professores por ser singular relativamente à maioria das formações superiores, uma vez que a 

concepção destes cursos foi sujeita a regras e procedimentos de criação próprios, elegeu-se 

ainda pela acuidade que a Comissão Europeia reconhece à temática da Formação de 

Professores e, finalmente, pelos poucos estudos concretizados sobre esta formação superior 

(Cachapuz, 2009; Bon, 2011). 

Para responder às questões de investigação propostas, retomam-se os objetivos principais 

do estudo: i) identificar as principais diretrizes supranacionais e nacionais resultantes do 

Processo de Bolonha para o ensino superior; ii) descrever o Processo de Bolonha e a sua 

adequação nas IES portuguesas; iii) compreender como foram operacionalizadas as 

orientações de Bolonha nas ESE, através das análises dos relatórios de concretização do 

Processo de Bolonha; iv) aferir o impacto dessas medidas na Formação de Professores das ESE 

em Portugal. 

Estes objetivos nortearam o caminho traçado pelo investigador e, de uma forma que se 

considerou oportuna, partindo da análise e do entendimento geral e legal do Processo de 

Bolonha, na Europa e subsequentemente em Portugal, traçou-se um enquadramento teórico-

conceptual, no qual foram resumidamente explanados os princípios, os avanços e o 

entendimento das diretrizes supranacionais e nacionais mais importantes que corporizaram 

todo este processo, respondendo assim aos dois primeiros objetivos definidos.  

Procurou compreender-se, através da análise dos documentos centrais desta investigação 

― os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, a dinâmica de operacionalização 

dos pressupostos de Bolonha nas IES politécnico que oferecem Formação de Professores, 

procurando avaliar o seu impacte efetivo nesta formação e aferir as principais mudanças 

operadas, agilizadas e efetivamente concretizadas. Procurou-se, em suma, perceber como 

mudou a Formação de Professores no contexto de Ensino Superior Português e de que modo 

foi especificamente efetivada essa mudança nas ESE, no sentido de se avaliar o cumprimento 

dos requisitos legais exigidos e de se compreenderem os pressupostos desta “nova” formação. 

Esta determinação inicial foi, naturalmente, adquirindo contornos cada vez mais 

complexos ao longo do processo de investigação, não se limitando à análise ipsis verbis dos 

                                                 

134 Não obstante o Processo de Bolonha, em Portugal, ter apenas 6/7 anos de vida concretizada, uma vez 
que, na maioria das instituições, se iniciou formalmente apenas no ano letivo 2006/2007. 
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documentos centrais da investigação. Outras informações foram sendo encontradas, outros 

dados se foram revelando, outras perspetivas se sucederam e outros conhecimentos acerca da 

problemática foram adquiridos. 

Assim, realizada a perspetiva mais linear de uma retrospeção mais teórica sobre o 

Processo de Bolonha no contexto europeu e mais concretamente em Portugal, passando pela 

explicitação sumária da organização formal do ensino superior português e, dentro deste, das 

IES politécnico, particularmente das ESE, para chegar especificamente à Formação de 

Professores no contexto do Processo de Bolonha, para responder aos objetivos propostos, 

várias perspetivas mais ou menos críticas se foram delineando. 

A primeira observação crítica prendeu-se como a rápida adequação dos cursos de ensino 

superior ao Processo de Bolonha no contexto português. Como foi referido, o elevado número 

de propostas submetidas para a adequação de cursos tem sido compreendida como um indício 

de superficialidade nas mesmas, sobretudo devido ao escasso tempo dado às IES para a sua 

apresentação, pela tutela. Logo no início do processo foram encaminhadas ao Ministério um 

elevado número de propostas. De facto, 

 

quando saíram as normativas (decreto-lei) as instituições tinham apenas um prazo de 

15 dias para apresentar as propostas e todos imaginavam – incluindo no Ministério – 

que, como estava muito em cima da hora, não haveria muitas propostas. Ao contrário, 

foram encaminhadas ao Ministério 1800 propostas. Ou seja, significa que a adequação 

não foi feita a sério. Foi feita apenas para ser apresentada. […]. Quem mais 

apresentou foram os politécnicos e as instituições particulares porque achavam que se 

não o fizessem, ficariam fora do processo e em posição competitiva desvantajosa em 

relação às outras instituições. (Amaral, 2005 citado em Ehrensperger, 2009, p. 213) 

 

É nessa mesma linha de pensamento que alguns investigadores mais críticos do modelo de 

Bolonha (Cachapuz, 2009; Reis & Camacho, 2009; Ceia, 2007; Lima, 2007; Antunes, 2006) não 

escondem algum ceticismo relativamente ao modo como o Processo de Bolonha tem decorrido 

em Portugal, referindo que a sua adaptação é pouco efetiva na medida em que para além da 

oferta formativa existente ser ainda muito dispersa, subsistindo mais de 1000 designações 

diferentes, é também pouco sólida, uma vez que à mesma designação de curso correspondem 

perfis de formação por vezes diferentes e vice-versa, existindo consequentemente “uma falta 

de transparência e de rigor na oferta formativa com todas as desvantagens que daí advêm 

tanto para os estudantes como os empregadores e mesmo para os que participam nos 

programas de mobilidade” (Reis & Camacho, 2009, p. 45). É espectável, por isso, que a Lei 

n.º 38/2007, de 16 de agosto (PT, 2007e), que aprovou o regime jurídico da avaliação do 

ensino superior, seguida do Decreto-Lei n.º 369/2007, de 5 de novembro (PT, 2007b), que 

criou e aprovou os estatutos da A3ES, traga a “arrumação” necessária ao sistema de ensino 

superior em Portugal. 
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A par do ceticismo expresso por parte de muitos investigadores, também as associações 

representativas dos estudantes europeus se têm mostrado um dos setores mais críticos do 

processo, sobretudo no que concerne às condições dos estudantes que têm, em muitos casos, 

piorado uma vez que os entraves financeiros à mobilidade persistem e que a participação 

estudantil nos processos de avaliação se mantém frágil (Vidal & França, 2009). Esta realidade 

é perceptível em um dos relatórios produzidos, Bologna with Student Eyes (ESIB, 2007), no 

qual os estudantes europeus tecem severas críticas às lógicas economicistas e de marketing à 

escala global na promoção da educação superior, a qual parece surgir como algo atrativo, mas 

apenas para uma pequena parte dos estudantes com capacidade para pagar os seus estudos 

na Europa.  

No caso português, tem-se assistido à diminuição real do financiamento de ensino 

superior, o que “não poderá deixar de constituir fator de preocupação, em especial porque as 

reformas de fundo a implementar, que deverão passar por uma reorganização pedagógica 

profunda, exigem um esforço e investimento inicial muito significativo” (Azevedo et al., 

2007, p. 45), muito difícil de concretizar na atual conjuntura económica adversa que coincide 

com a incrementação de diversas medidas de racionalização. Readings (2003) alega que as 

mudanças na educação refletem a perda de capacidade do Estado em conduzir os destinos 

educacionais, dando azo ao protagonismo do mercado, com as consequências mercantilistas 

que daí podem advir para a escola pública. Em idêntica linha de pensamento, também Laval e 

Weber (2002) sublinham que a educação está a deixar de ser um bem comum e a transformar-

se num fator de produção, direcionado para uma lógica utilitarista que a reduz a um 

“produto” meramente comercializável. 

Na sequência desta perspetiva de debate crítico mas construtivo, alude-se novamente ao 

Encontro Nacional, promovido pelo IPCB em março de 2012, subordinado ao tema A 

Concretização do Processo de Bolonha em Portugal135, realizado com o objetivo de refletir e 

fazer o ponto da situação acerca do processo de adaptação do ensino superior português ao 

Processo de Bolonha, supostamente terminado em 2011, ano que marcou também o final da 

obrigatoriedade de elaboração e apresentação dos Relatórios de Concretização o Processo de 

Bolonha nas IES portuguesas, reiterando-se a necessidade de existirem, nacional e 

internacionalmente, mais encontros de promoção de debate e de reflexão desta índole. 

Nesse encontro foi referido que o ano de 2012 marca o início de uma nova etapa para o 

ensino superior. Apesar do balanço não ser tão otimista como se julgava em 2007, sobretudo 

porque existiu uma profunda desinformação em torno do Processo de Bolonha num momento 

inicial, de que resultou o receio de que “a redução de anos de formação inicial extinguisse 

                                                 

135 Toda a informação relativa ao encontro está disponível na página http://bolonha.ipcb.pt/index.php, 
27 de abril de 2012. 
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unidades curriculares e lugares136, a verdade é que Bolonha é hoje sem dúvida uma realidade 

formal incontornável.  

O ensino superior ruma efetivamente, pelo menos de um ponto de vista formal, num 

mesmo sentido, fruto da adequação curricular dos seus ciclos de estudos. Apesar de não haver 

uma convergência relativamente à duração dos ciclos de estudos de Bolonha em todos os 

países europeus que contribuem para o estabelecimento do EEES, há todavia alguma 

tendência para adoção de referenciais comuns que permitem efetuar a definição das 

competências genéricas e das qualificações necessárias à obtenção dos graus académicos.  

Assim, o 1.º ciclo de estudos é constituído por um conjunto organizado de UC e 

denominado de licenciatura, compreendendo 180 a 240 créditos ECTS e uma duração normal 

que varia entre os seis e os oito semestres curriculares. O 2.º ciclo de estudos compreende 90 

a 120 créditos ECTS e uma duração normal que varia entre três e os quatro semestres 

curriculares de trabalho dos estudantes, ou, excecionalmente, 60 créditos correspondendo a 

dois semestres curriculares137, desde que esta duração corresponda a uma prática estável e 

consolidada internacionalmente nessa especialidade. O 3.º ciclo de estudos, com uma 

duração de 180 créditos, obriga à elaboração de uma tese original e especificamente 

elaborada para este fim, adequada à natureza do ramo de conhecimento ou da especialidade, 

e à eventual realização de unidades curriculares dirigidas à formação para a investigação, 

cujo conjunto se denomina curso de doutoramento138.  

Existe ainda na realidade portuguesa um ciclo de estudos, conferido apenas pelas 

universidades, designado de mestrado integrado, conducente ao grau de mestre, que 

compreende 300 a 360 créditos com uma duração normal de 10 a 12 semestres curriculares de 

trabalho do estudante (PT, 2006c — Artigo 19.º), o qual não encontra, contudo, similitude em 

qualquer outra realidade educativa superior europeia, o que pode dificultar a 

comparabilidade dos graus ao nível europeu, por não se atender ao princípio da legibilidade.  

Esta constatação, não tendo diretamente a ver com a realidade deste trabalho, coloca em 

discussão a problemática da mobilidade dos estudantes que, definida como um dos 

paradigmas determinantes de Bolonha, assenta na promoção dos princípios de 

comparabilidade, da transparência e da legibilidade dos sistemas europeus de ensino superior 

que têm como objetivo o aumento da mobilidade de estudantes entre as IES e o mercado de 

                                                 

136
 João Paulo Marques (Vice-Presidente do IPL), comunicação proferida no Encontro Nacional A 
Concretização do Processo de Bolonha em Portugal, realizado em Castelo Branco, 28 de março de 
2012. 

137 É o caso, em Portugal, do M1 e do M2, embora só o primeiro tenha sido encontrado no corpus 
analisado. 

138 Atualmente, a dissertação de doutoramento pode ser constituída por um conjunto articulado de 
artigos elaborados no âmbito do tema/plano de trabalhos, num mínimo de três, completados por 
enquadramento e discussão globais e originais. Os quais deverão ter sido publicados ou aceites para 
publicação em revistas com referees, pelo autor. 
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trabalho europeu. Mas será isso efetivamente possível se existem ciclos de estudos que não 

encontram homogeneidade no espaço europeu de educação superior? 

Por outro lado, e ainda no concernente à mobilidade dos estudantes no espaço europeu, 

refere-se explicitamente a Declaração da Sorbonne (1998), um dos documentos pioneiros 

daquele que viria a ser designado de Processo de Bolonha, segundo a qual se manifestaram 

um conjunto de intenções, de que são exemplo a ideia de formação ao longo da vida, da 

cooperação e da mobilidade, da comparabilidade, da equivalência e da harmonização dos 

sistemas educativos, da flexibilidade do sistema de créditos (European Credit Transfer 

System — ECTS) e de semestres. 

Contudo, e contrariando não só o previsto pela determinação supranacional expressa nesse 

documento, mas também o previsto na legislação nacional determinada pelo Decreto-Lei n.º 

74/2006, de 24 de março (PT, 2006c) que define que o ciclo de estudos conducente ao grau 

de licenciado no ensino politécnico “tem 180 créditos e uma duração normal de seis 

semestres curriculares de trabalho dos alunos (Artigo 8.º — n.º 1), e que o ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre “tem 90 a 120 créditos e uma duração normal compreendida 

entre três e quatro semestres curriculares de trabalho dos alunos” (Artigo 18.º — n.º 1), na 

análise dos planos de estudos do CEB e dos cursos de 2.º ciclo da Formação de Professores 

foram encontradas UC de tipologia anual. O que, sendo inexplicável do ponto de vista 

legislativo, dificulta a efetiva mobilidade dos estudantes, não só ao nível económico mas 

também, e sobretudo, devido à inconformidade de planos de estudos que deveriam ser 

compatíveis em todo o EEES, e em relação aos quais a mobilidade poderá não ser 

concretizável devido à existência dessas UC anuais. Como entender uma diretriz legislativa 

que objetiva num sentido claro e depois encontrar planos curriculares também devidamente 

legislados pela mesma tutela que aceita tipologias diferentes das inicialmente previstas pelo 

enquadramento legal? 

Relativamente à Formação de Professores, e apesar do Processo de Bolonha ter sido 

iniciado em 1999, não houve até 2004 iniciativas governamentais dirigidas especificamente à 

sua concretização. Pelo que foi referido neste estudo acerca dessa formação, facilmente se 

deduz que não se tratou de um processo de transição fácil, porque contrariamente à maioria 

dos cursos que sofreram apenas processos de adequação dos seus ciclos de estudos ao 

paradigma de Bolonha, no caso dos curso da Formação de Professores houve a necessidade de 

se criarem cursos de raiz que substituíram integralmente os cursos até então vigentes no 

ensino superior português. Para além disso, a desinformação generalizada, a par da tardia 

promulgação de legislação específica em relação à matéria, o que só viria a acontecer em 

2007 através do Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro (PT, 2007c), originou apreensão 

no seio das IES que possuíam cursos de Formação de Professores e à posterior adequação 

apressada dos cursos a Bolonha (Amaral, 2005; Ehrensperger, 2009). 

Esta realidade, aliada às profundas transformações ocorridas em Portugal ao nível da 

Formação de Professores em geral, trouxe naturalmente críticas acérrimas de ordem diversa 
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e algum ceticismo por parte de alguns, professores, investigadores e mesmo estudantes 

(Cachapuz, 2009; Oliveira & Holand, 2008; Ceia, 2007), alegando uma profunda desconfiança 

em relação às formações nascidas do Processo de Bolonha, onde a Formação de Professores se 

alterou substancialmente, não obstante se ter aumentado o nível académico para o 2.º ciclo 

(equivalente ao mestrado) e de ser exigível, atualmente, a realização de um exame nacional 

de acesso à profissão, o que à partida confere maior qualidade e um acrescido grau de 

exigência ao exercício da profissão docente em Portugal.  

Uma das grandes críticas deste novo modelo de formação é, na perspetiva de Ceia (2007), 

o modelo do professor generalista. Segundo este investigador, esta medida contraria o 

esperado pela grande maioria da comunidade educativa, uma vez que se antevia uma maior 

especialização em cada uma das áreas de saber, ao invés da criação de um perfil de 

“professor generalista” (Ceia, 2007, s/p).  

A medida legislativa que está subjacente a esta nova formação não deixa, por isso, de ser 

olhada com alguma desconfiança, sobretudo por alguns professores desses níveis de ensino, já 

no ativo, uma vez que dela emerge a figura de um novo perfil de professor que pode estar 

habilitado para lecionar, por exemplo, no 1.º ciclo do Ensino Básico e nas áreas de docência 

definidas pelo enquadramento legal do 2.º ciclo do Ensino Básico (Português, Matemática, 

História/Geografia e Ciências da Natureza, se optar pelo mestrado profissionalizante do M4) o 

que, na perspetiva de vários investigadores, é bastante discutível e criticável (Ceia, 2007; 

Cachapuz, 2009; Reis & Camacho, 2009). 

Também os docentes atuais da(s) área(s) consideram que estes “novos” professores não 

ficam devidamente preparados para o exercício da profissão; os próprios formandos 

consideram que o que aprenderam durante a formação inicial de 1.º ciclo, sendo uma 

formação generalista, pouco lhes serve para a prática profissional docente, sendo apenas 

nesta que realmente aprenderam o que é importante ao nível da docência (Sousa, 2009). 

Também os professores cooperantes que acompanham estes jovens formandos nas escolas 

durante a sua PES consideram que estes novos professores não ficam devidamente preparados 

para o exercício da profissão, existindo consequentemente alguma desconfiança em relação à 

nova Formação de Professores (Sousa, 2009). 

Existe, no seio das próprias IES formadoras algum desconforto no que concerne sobretudo 

à diminuição substancial da PES, o que foi confirmado pela análise dos planos curriculares das 

formações de 2.º ciclo concretizadas neste estudo. De facto, as instituições, obrigadas ao 

cumprimento da exigência legislativa trazida pelo Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro 

(PT, 2007c), foram obrigadas a reduzir a PES para um semestre em cada um dos níveis de 

ensino, o que representa, indubitavelmente, uma grande perda ao nível do contacto dos 

estudantes com a prática pedagógica nas escolas, e resulta numa diminuição de aquisição de 

aprendizagens no contexto da sala de aula, dando-se por isso menos relevância ao paradigma 

do aprender fazendo, preconizado por Bolonha. De facto, nesta nova formação, o estudante, 

futuro professor, possui menor contacto com a realidade educativa efetiva, uma vez que, 



As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

160 
 

para além de o estágio (atual PES) estar substancialmente reduzido nos planos de estudos dos 

diferentes mestrados, fruto da diretriz legal supracitada, possui também uma formação de 1.º 

ciclo em CEB que, sendo efetivamente generalista, lhe confere apenas o grau de técnico de 

educação e lhe oferece naturalmente menor preparação pedagógica e didática, o que, 

associado ao menor número de horas de contacto com o contexto de sala de aula no 2.º ciclo 

de estudos (menor número de horas de estágio), resultará necessariamente em uma 

impreparação do futuro professor. 

Apesar desta realidade, e de acordo com Ceia (2007), o Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de 

fevereiro “seria uma boa lei porque regula uma ação educativa há muito desregulada” (Ceia, 

2007, s/p). Mas,  

contém um péssimo e gravíssimo remate: os anexos que definem os domínios das 

habilitações e que condicionam tudo à sua volta. Este desastre legislativo vai obrigar a 

mudar novamente muitas formações de 1.º ciclo do Ensino Superior (licenciaturas 

enquadradas no Processo de Bolonha que entraram em vigor no corrente ano lectivo e que 

não podem ser reformuladas tão cedo), a recente redefinição dos grupos de recrutamento 

de professores (Decreto-Lei n.º 27/2006), todos os modelos de formação inicial de 

professores que as instituições formadoras andavam a preparar há muitos meses antes de 

ser conhecido o texto final da nova lei e as actuais condições de acesso ao Ensino 

Superior, porque cria novos domínios científicos bidisciplinares. (Ceia, 2007, s/p) 

 

Na perspetiva do mesmo investigador, este novo quadro de domínios generalistas das 

habilitações profissionais para a docência é uma completa novidade para as IES, que tiveram 

de rapidamente adequar-se a um tipo de formação para o qual não estavam preparadas, 

sendo preocupante, segundo o autor, o facto de esta nova formação não encontrar relação 

com as reformas ocorridas no ensino superior no âmbito do Processo de Bolonha, não sendo, 

por isso, compatível com os grupos monodisciplinares definidos pelo Decreto-Lei n.°27/2006, 

de 10 de fevereiro (PT, 2006a)139.  

 

 

 

                                                 

139 Esta Lei cria e define os grupos de recrutamento para efeitos de seleção e recrutamento do pessoal 
docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. No caso concreto do 2.º ciclo, os 
grupos disciplinares definidos antes da criação dos novos mestrados habilitadores para a docência 
segundo o paradigma de Bolonha, foram definidos: “a) As habilitações profissionais para o grupo de 
recrutamento Português e Estudos Sociais/História (código de recrutamento 200) são as que conferem 
qualificação profissional para lecionar no 1.º grupo de docência (Português e Estudos Sociais/História) 
do 2.º ciclo do ensino básico (…) com a realização do estágio pedagógico nesse grupo; d) As 
habilitações profissionais para o grupo de recrutamento Matemática e Ciências da Natureza (código 
de recrutamento 230) são as que conferem qualificação profissional para lecionar no 4º grupo de 
docência (Matemática e Ciências da Natureza) do 2.º ciclo do ensino básico, com a realização do 
estágio pedagógico nesse grupo” (Decreto-Lei 27/2006, de 10 de fevereiro). 
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A harmonização entre os Decretos-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro (PT 2007c) e 

27/2006, de 10 de fevereiro (PT, 2006a)140 é uma questão premente, para a qual o próprio 

governo não tem resposta (Ceia, 2007), o mesmo acontecendo em relação à violação da LBSE, 

Lei n.º 46/86, de 14 de outubro PT (1986b) que, no seu Artigo 8.º, refere: 

 

1 — O ensino básico compreende três ciclos sequenciais, sendo o 1.º de quatro anos, o 2.º de dois 

anos e o 3.º de três anos, organizados nos seguintes termos: 

a) No 1.º ciclo, o ensino é globalizante, da responsabilidade de um professor único, que pode ser 

coadjuvado em áreas especializadas; 

b) No 2.º ciclo, o ensino organiza-se por áreas interdisciplinares de formação básica e 

desenvolve-se predominantemente em regime de professor por área; 

c) No 3.º ciclo, o ensino organiza-se segundo um plano curricular unificado, integrando áreas 

vocacionais diversificadas, e desenvolve-se em regime de um professor por disciplina ou grupo de 

disciplinas. 

 

Deste modo o Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro (PT, 2007c), entra em conflito com 

a própria LBSE, notando-se diferenças substanciais entre as duas Leis,  

 
ao instituir a formação de professores simultaneamente para o 1.º ciclo do Ensino Básico e 

as áreas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia de Portugal e Ciências da 

Natureza do 2.º ciclo do Ensino Básico. Há uma diferença substancial entre as duas leis: 

uma (Lei de Bases) exige uma formação “por áreas interdisciplinares” em “regime de 

professor por área” (2.º ciclo); outra (Decreto-Lei n.º 43/2007) resume toda essa formação 

a “uma só área e a um só professor. (Ceia, 2007, s/p) 

 

Por outro lado, o princípio geral de especialização poderia ser comum a todos os grupos de 

ensino se o Decreto-Lei n.º 43/2007, de 22 de fevereiro (PT, 2007c), seguisse de perto o 

Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março (PT, 2006c) que lhe serviu de referência, 

nomeadamente na obrigatoriedade de criação de cursos de mestrado que exijam, para o 

“acesso ao exercício de uma determinada atividade profissional essa duração: a) seja fixada 

por normas legais da União Europeia; b) resulte de uma prática estável e consolidada” (PT, 

2006c — Artigo 19.º). 

Ceia (2007) argumenta com veemência que se impunha, ao contrário do perfil generalista, 

o reforço da formação dos futuros professores do ensino básico e não a sua dispersão em 

                                                 

140 Esta Lei cria e define os grupos de recrutamento para efeitos de seleção e recrutamento do pessoal 
docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. No caso concreto do 2.º ciclo, os 
grupos disciplinares definidos antes da criação dos novos mestrados habilitadores para a docência 
segundo o paradigma de Bolonha, foram definidos: “a) As habilitações profissionais para o grupo de 
recrutamento Português e Estudos Sociais/História (código de recrutamento 200) são as que conferem 
qualificação profissional para lecionar no 1.º grupo de docência (Português e Estudos Sociais/História) 
do 2.º ciclo do ensino básico (…) com a realização do estágio pedagógico nesse grupo; d) As 
habilitações profissionais para o grupo de recrutamento Matemática e Ciências da Natureza (código 
de recrutamento 230) são as que conferem qualificação profissional para lecionar no 4º grupo de 
docência (Matemática e Ciências da Natureza) do 2.º ciclo do ensino básico, com a realização do 
estágio pedagógico nesse grupo” (Decreto-Lei 27/2006, de 10 de fevereiro). 



As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

162 
 

áreas disciplinares não compatíveis entre si, o que poderá agravar irremediavelmente a 

qualidade do ensino em Portugal.  

Embora não concordando completamente com a tese deste autor no que concerne ao 

perfil generalista deste novo professor e adotando a posição mais conciliadora perspetivada 

por Ferreira & Mota (2009, p. 81) que defende que “esta mobilidade permite aos professores 

acompanhar os alunos por um maior período de tempo e flexibiliza a gestão dos recursos 

humanos e as trajetórias profissionais, um modelo que é aliás seguido em muitos países, 

sobretudo do norte da Europa, com resultados muito positivos (de que são exemplo a 

Finlândia, a Dinamarca, a Suécia, entre outros)141, fica indubitavelmente a ideia de que, ao 

nível da Formação de Professores, houve de facto pouca ponderação e um frágil 

amadurecimento entre o que foi e o que podia, efetivamente, ter sido feito, criando-se, 

como se viu, alguns conflitos legislativos resultantes, provavelmente, da tentativa de se 

copiarem os modelos europeus para o EEES, descurando algumas especificidades da realidade 

educativa nacional.  

As políticas de harmonização da formação das IES, e naturalmente na Formação de 

Professores, devem, acima de tudo, respeitar o pluralismo dos percursos europeus de 

formação porque “a Europa é muito mais diferença do que unidade (…). Acabar com essa 

diferenciação é deseuropeizar a Europa” (Alarcão, 2007, p. 51), pelo que embora o objetivo 

seja fazer convergir e harmonizar os graus de ensino superior, não se pode colocar em causa a 

pluralidade de cada formação (Cachapuz, 2009). Nesse sentido, a formação inicial e contínua 

de professores deve ser articulada numa lógica de aprendizagem ao longo da vida. Tal implica 

um planeamento estratégico de longo prazo, muitas vezes inexistente nas políticas de 

formação atuais. A concretização de políticas de Formação de Professores implica novos 

papéis para a escola, as IES, e, naturalmente, para os professores. Por isso,  

 

de um modo geral, as mudanças até agora conseguidas com a implementação do 

Processo de Bolonha são sobretudo de ordem formal (estrutura de graus e número de 

ECTS). Por resolver estão, ainda, as questões substantivas relativas a mudanças de 

ordem pedagógica sobretudo nas metodologias de ensino e de aprendizagem, perfis de 

competências e produtos das aprendizagens (learning outcomes) A adoção do sistema 

ECTS pressupõe uma clara definição prévia (descritores das aprendizagens) de saberes 

(conhecimentos, capacidades e atitudes) que se espera os estudantes adquiram no 

quadro de um novo paradigma de ensino centrado no aluno (…). Por isso mesmo, o seu 

cálculo deve ser feito em função da carga de trabalho global do aluno e não nas horas 

de contacto. (Cachapuz, 2009, p. 114) 

                                                 
141 A Portaria n.º 782/2009, 2009-07-23, que regula o Sistema Nacional de Qualificações, transpõe para a 

ordem jurídica portuguesa o Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida 
(QEQ), o qual considera o 2.º ciclo do ensino básico o nível 1 de qualificações, devendo o 1.º e o 2.º 
ciclos do ensino básico fundir-se em apenas um ciclo. A posição do Conselho Nacional de Educação 
de 2008, no seu relatório A educação das crianças dos 0 aos 12 anos, defende a unidade da educação 
até aos 12 anos, à semelhança do que é feito em várias organizações educativas internacionais e em 
alguns países europeus. 

 

http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap=1-1200&doc=20091802&v02=&v01=2&v03=1900-01-01&v04=3000-12-21&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=Portaria&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar
http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap=1-1200&doc=20091802&v02=&v01=2&v03=1900-01-01&v04=3000-12-21&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11=Portaria&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:PT:PDF
http://www.cnedu.pt/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=188%3F%3Dpt&lang=pt
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Ainda segundo este investigador, o trajeto realizado foi inverso, atendendo-se mais à 

vertente política institucional (com a urgência de definição da estrutura de graus e dos ECTS), 

os quais não foram muitas vezes devidamente definidos, como se constatou ao longo do 

estudo, e descurando as necessárias implicações dessa atitude ao nível do desenvolvimento 

curricular, uma constatação também evidente na análise concretizada, nomeadamente pela 

clara desvalorização das horas de OT por oposição à sobrevalorização das horas de TP nos 

planos de estudos, bem como pela aleatória distribuição do trabalho autónomo do estudante, 

o que reflete que, não obstante a incrementação de todos os pressupostos teóricos do 

Processo de Bolonha e das inúmeras alterações por ele introduzidas no ensino superior 

europeu e no ensino superior português em particular, muito pouco mudou efetivamente na 

prática de ensino. 

Retomando as questões de investigação iniciais, este estudo permitiu constatar que o 

Processo de Bolonha introduziu modificações nas IES, mostrando que foi feito um esforço pelo 

Governo português para enquadrar as diretrizes emanadas da EU decorrentes do Processo de 

Bolonha na legislação nacional, criada especificamente para o efeito, independentemente das 

inúmeras críticas que podem ser feitas ao processo, algumas das quais foram explanadas nas 

conclusões deste estudo.  

Percebeu-se ainda que houve um grande esforço de operacionalização por parte das IES e, 

naquilo que aqui é relevante, por parte das ESE que, concretamente ao nível da Formação de 

Professores, tratando-se de um processo inteiramente novo, legislado tardiamente e 

efetivado com demasiada rapidez, fizeram o possível para que a base legislativa fosse 

cumprida, ainda que por vezes se tenham detetado incongruências na análise dos documentos 

centrais deste estudo: os Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha, as Leis 

nacionais que legislaram a Formação de Professores em Portugal e, naturalmente, os próprios 

planos de estudo dessas formações nas IES analisadas. Uma situação que, contudo, no 

entender do investigador, pesam mais do lado da Tutela que demonstrou demasiada 

permissividade na aceitação das propostas recebidas, do que do lado das IES, que mais não 

fizerem do que tentar cumprir o estipulado legalmente num tempo que se sabe foi demasiado 

curto para a necessária maturação do processo.  

O impacto das mudanças na Formação de Professores em Portugal foi profundo e dada a 

inerente juventude do processo, muita coisa terá eventualmente de ser repensada nesta 

formação, em prol do exercício de um ensino de qualidade, a iniciar-se nas próprias IES.  

Existem naturalmente potencialidades numa investigação desta índole, a maior das quais 

é, porventura, a consciência das limitações de um estudo desta natureza, não só porque o 

corpus foi limitado à análise de uma determinada realidade (a Formação de Professores, 

especificamente das ESE) com especificidades próprias, que pode por isso não ser 

representativa das restantes formações superiores, nomeadamente dos cursos de Formações 

de Professores ministrado nas Universidades, em relação aos quais se poderia ter realizado 
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um estudo comparativo, mas também pelas próprias características qualitativas do estudo no 

qual se privilegiou a análise de documentos, onde a perspetiva mais intimista e menos 

objetiva do investigador pode, por vezes, ter resultado mais em opiniões pessoais do que em 

constatações evidentes.  

No sentido de colmatar essas limitações considera-se oportuno prosseguir as investigações 

neste campo de estudos, inclusive pela escassez de estudos concretizados, alargando 

nomeadamente o âmbito de investigação, aqui limitado à Formação de Professores do ensino 

superior politécnico, ao ensino superior considerado na sua globalidade e a outros domínios 

de saber, menos específicos e por isso mais abrangentes, fazendo-se “recortes das práticas 

vivenciadas em outros cursos” (Ehrensperger, 2009, p. 397) e utilizando diferentes e 

diversificados procedimentos metodológicos. 

Por outro lado, e tendo-se procedido apenas a uma análise da perspetiva das instâncias 

europeias, da tutela e, sobretudo, das ESE das IES politécnico, considera-se que o presente 

trabalho de investigação poderá, assumindo eventualmente contornos metodológicos 

diferentes, numa fase posterior e já com alguma distância temporal necessária para se 

avaliarem mudanças tão estruturais como as acontecidas com o Processo de Bolonha, ser 

complementado com a opinião dos estudantes e dos próprios docentes acerca desta 

problemática ou, em um sentido ainda mais abrangente, estabelecer relações dinâmicas de 

aprendizagem e avaliação não só do ponto de vista interno mas também externo142, no 

sentido de se avaliarem as percepções acerca das efetivas alterações introduzidas pelo 

Processo de Bolonha no atual paradigma de ensino e aprendizagem da educação superior.  

Estes e outros estudos poderão ser concretizados, sempre numa perspetiva reflexiva 

atinente ao desenvolvimento de um EEES que, rumando num sentido convergente, atinja o 

paradigma da qualidade e da competitividade ambicionados, com vista a formar profissionais 

competentes capazes de responder aos desafios da comunidade educativa global. 

  

                                                 
142 Entenda-se aqui como exemplo externo a importância neste processo da Agência de Avaliação e 

Acreditação do Ensino Superior (A3ES) 
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Anexo III.s ― Instituto Politécnico de Viseu   (M3) 
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 Anexo I 

Decreto-Lei 107/2008 - «Artigo 66.º- A» 
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Anexo II  

Planos de estudos dos cursos de 1.º ciclo (CEB) 
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Anexo II.a 

 

Instituto Politécnico de Castelo Branco  

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de Educação Básica (ESE-IPVC) 

 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

Formação Educacional Geral  FEG 20 

Didáticas Específicas DE 20 

Iniciação à Prática Profissional  IPP 16 

Formação na Área da Docência  FAD 120 

Formação Complementar FC 4 

Total  180 

 

1.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Expressão Físico - 
Motora I 

FAD S 108 15  30       4 

Expressão Plástica I FAD S 81  45  6      3 

Língua Portuguesa e 
Linguística I 

FAD S 135 20 25  8      5 

Números e Álgebra FAD S 135 20 25  8      5 

Geografia de Portugal FAD S 108 20 25  6      4 

Expressão Dramática I FAD S 108 15  30 6      4 

Psicologia do 
Desenvolvimento 

FEG S 135 20 25  8 8 
  

  5 

Análise Social da 
Educação 

FEG S 135 20 25  6      5 

Geometria FAD S 135 15 30  8      5 

Língua Portuguesa e 
Linguística II 

FAD S 135 20 25  8      5 

Expressão Físico - 
Motora II 

FAD S 108 15  30 6      4 

Expressão Plástica II FAD S 108 15  30 6      4 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação na 
Educação 

FEG S 81  45  O8      3 

Expressão Dramática II FAD S 108 15  30 O6      4 
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2.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Fundamentos de 
Educação 

FEG S 81 10 35  6  
  

  3 

Expressão Musical I FAD S 108 15  30 6      4 

Aquisição da Linguagem FAD S 108 20 25  8      4 

Contagem e análise de 
Dados 

FAD S 135 20 25  8      5 

Ciências da Natureza e 
Experimentais I 

FAD S 135 15 15 15 8      5 

História de Portugal FAD S 162 20 25  8      6 

Didática da Expressão 
Físico-Motora 

DE S 81  45  8      3 

Expressão Musical II FAD S 81  45  6      3 

Aprendizagem da 
Leitura e da Escrita 

FAD S 162 20 25  8      6 

Aplicações e Modelação 
Matemática 

FAD S 135 25 35  8      5 

Ciências da Natureza e 
Experimentais II 

FAD S 135 15 15 15 8  
  

  5 

Psicologia da 
Aprendizagem e da 
Motivação 

FEG S 108 15 30  8 8 
  

  4 

Didática da Expressão 
Plástica 

DE S 81  45  8  
  

  3 

Língua Estrangeira FC S 108  60  15      4 

 

3.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Literatura para a 
Infância 

FAD S 162 20 20 20 15      6 

Investigação em 
Educação 

IPP S 108 15 15  8      4 

Metodologia e História 
da Matemática 

FAD S 135 30 15  8      5 

Resolução de Problemas 
e Heurística 

FAD S 135 20 40  8      5 

Ciência Tecnologia e 
Meio Ambiente 

FAD S 162  45  8 20     6 

Problemas Sociais 
Contemporâneos 

FAD S 108    6 
 

 
30    4 

Didática da Matemática DE S 108  45  8      4 

Didática da Língua 
Materna 

DE S 108  45  8      4 

Didática do Estudo do 
Meio 

DE S 81  45  8      3 

Didática da Expressão 
Plástica 

DE S 81  45  8      3 

Seminário de Leitura e 
Escrita. 

FAD S 108    8 15 4    4 

Iniciação à Prática 
Profissional 

IPP S 324    30   150   12 

Fonte: Despacho 6354/2010, de 9 de abril de 2010, (Adaptado pelo investigador). 
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Anexo II.b 

 

Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto  

Plano de Estudos do Curso de Educação Básica (ESE-IPG) 

 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

    Obrigatórios Optativos 
Português P 31 5 
Matemática M 31 5 
Estudo do Meio EM 30 5 
Expressões E 29 5 
Ciências da Educação CE 19  
Iniciação à Prática profissional IPP 20  
Total  180  

 

1.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Geografia de Portugal EM S 135  45 15 15      5 

Matemática — Números 
e Cálculos 

M S 162  60  15      6 

Expressão e Educação 
Plástica 

E S 162  15  15    45  6 

Fonética e Fonologia do 
Português 

P S 162  60  15      6 

Psicologia do 
desenvolvimento e da 
aprendizagem 

CE S 108  45  15      4 

História e Filosofia da 
Educação 

CE S 81  45      7,5  3 

História de Portugal EM S 135  60  15      5 

Matemática — 
Geometria 

M S 162  60  15      6 

Expressão e Educação 
Musical 

E S 162  15  15    45  6 

Morfologia do Português P S 162  60  15      6 

Metodologias da 
Investigação 
Educacional 

IPP S 108  45  15      4 

Teoria e 
Desenvolvimento 
Curricular 

CE S 81  45  7,5      3 
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2.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Estudo do Meio Físico EM S 189  45 15 15 15     7 

Matemática — 
Estatística e 
Probabilidades 

M S 135  45  15      5 

Sintaxe, Semântica e 
Pragmática do 
Português 

P S 135  45  15      5 

Expressão e Educação 
Dramática 

E S 135  15  15    30  5 

Tecnologias da 
Informação na Educação 

CE S 81  45  7,5      3 

Opção A M S 135  45  7,5      5 

Matemática — Álgebra e 
Funções 

M S 135  45  15      5 

Estudo do Meio Social EM S 135  45  7,5 7,5     5 

Literatura e Cultura 
Portuguesa 

P S 135  45  15      5 

Formação Pessoal e 
Social 

CE S 81  45  7,5      3 

Expressão e Educação 
Físico — Motora 

E S 189  45  15      7 

Opção B EM S 135  45  7,5      5 

 

3.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL 
O
T 

TC S E O P 

Didática do Estudo do 
Meio 

EM S 108  30 15 15 7,5     4 

Didática das Expressões E S 135  45  15 7,5     5 

Didática da Língua 
Portuguesa 

P S 108  45  15      4 

Biologia Humana EM S 108  30 22,5 15      4 

Iniciação à Prática 
Profissional I 

IPP S 216   15 15   75   8 

Opção C E S 135  60  15      5 

Literatura para a 
Infância 

P S 135  45  15      5 

Tecnologia na Educação 
Matemática 

M S 135  45  15      5 

Sociologia da Educação CE S 81  45  7,5      3 

Didática da Matemática M S 108  45  7,5 7,5     4 

Iniciação à Prática 
Profissional II 

IPP S 216   15 15   75   8 

Opção D P S 135  45  15      5 

Fonte: Despacho (extrato) n.º 19299/2009, de 20 de agosto (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo II.c 

 

Instituto Politécnico de Lisboa 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de Educação Básica (ESE-IPLx) 

 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

    Obrigatórios Optativos 
Língua Portuguesa LP 30   

Matemática MAT 30   

Ciências da Natureza CN 15   

Ciências Sociais CS 15   

Educação Visual e Tecnológica EVTM 7,5   

Música MUS 7,5   

Teatro ED 7,5   

Educação Física EF 7,5   

Psicologia PSI 5   

Sociologia SOC 5   

Pedagogia PED 5   

Didáticas Específicas DE 15   

Iniciação à Prática Profissional  IPP 15   

Áreas Opcionais     15 

Total   165 15 

 

1.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Artes Plásticas I EVTM S 100    4     32 4 

Música I MUS S 50  17  1      2 

Teatro I ED S 100    4     32 4 

Educação Física I EF S 100    2     34 4 

Literatura para a 
Infância e Juventude 

LP S 125  43  2      5 

Fundamentos da 
Matemática 

MAT S 125  43  2      5 

Conceitos e Processos 
em Ciências 
Experimentais 

CN S 87,5  16  1,5    14 *  3,5 

Introdução às Ciências 
Sociais 

CS S 62,5  21  1,5      2,5 

Psicologia do 
Desenvolvimento 

PSI S 50  17  1      2 

Fundamentos da 
Pedagogia 

PED S 75  26  1      3 

Língua e Cultura 
Portuguesa 

LP S 112,5  38  2      4,5 

Técnicas de Expressão 
Oral e Escrita 

LP S 125    5     40 5 

Jogos e Matemática MAT S 125  43  2      5 

Elementos de Anatomia 
e Fisiologia Humana 

CN S 62,5  21  1,5      2,5 

Geografia de Portugal CS S 125  43  2      5 

Opções - S 75  26  1      3 (a) 

* Sem tipologia especificada na versão do DR. 
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2.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Teatro II ED S 87,5  30  1,5      3,5 

Educação Física II EF S 87,5  30  1,5      3,5 

Música II MUS S 75  26  1      3 

Fonologia e Morfologia 
do Português 

LP S 125  43  2      5 

Modelos e Padrões MAT S 100  34  2      4 

Observação 
Caracterização de 
Situações Educativas 

IPP S 125    7,5 25 30    5 

Opções - S 150  52  2      6 (a) 

Artes Plásticas II EVTM S 87,5    3,5     28 3,5 

Sintaxe e Semântica do 
Português 

LP S 137,5  47  2,5      5,5 

Geometria MAT S 150  51  3      6 

Universo, a Terra e os 
Materiais 

CN S 125  23 20 2      5 

História de Portugal CS S 125  43  2      5 

Sociologia da Educação SOC S 125  43  2      5 

 

3.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Linguística e Aquisição 
da Linguagem 

LP S 125  43  2      5 

Matemática e Cultura MAT S 125  43  2      5 

Probabilidades e Análise 
de Dados 

MAT S 125  43  2      5 

Mundo Vivo CN S 100  18 16 2      4 

Música III MUS S 62,5  21  1,5      2,5 

Métodos e Técnicas da 
História e Geografia 

 S 62,5  21  1,5      2,5 

Psicologia da 
Aprendizagem 

PSI S 75  26  1      3 

Perspetivas Curriculares 
Integradas 

DE S 75  26  1      3 

Modelos Curriculares em 
Educação Básica 

PED S 50  17  1      2 

Didática da Língua 
Portuguesa em 
Educação Básica 

DE S 62,5  21  1,5      2,5 

Didática da Matemática 
em Educação Básica 

DE S 62,5  21  1,5      2,5 

Didática do Estudo do 
Meio (Ciências da 
Natureza e Ciências 
Sociais) 

DE S 75  26  1      3 

Didática das Expressões 
Artísticas e da Educação 
Física 

DE S 100  34  2      4 

Intervenção em 
Situações Educativas 

IPP S 250    15 75 60    10 

Opções  S 150  52  2      6 (a) 

(a) Créditos obrigatórios a obter através da realização de unidades curriculares eletivas oferecidas para 
cursou realizadas em outras instituições de ensino superior. 

Fonte: Despacho n.º 6808/2010, de 16 de abril (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo II.d 

 

Instituto Politécnico do Porto 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de Educação Básica (ESE-IPP) 

 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

Ciências Sociais CS 25 

Humanidades H 37 

Ciências C 55 

Educação E 63 

Total  180 

 

1.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Psicologia do 
Desenvolvimento e da 
Educação 

CS S 140  60        5 

Gramática da 
Comunicação 

H S 140 20  40   
   

 5 

Cultura e Conhecimento 
Matemático 

C S 140  30 30       5 

Química para a 
Educação 

C S 84  10 20       3 

Estudos de Etnografia 
Portuguesa 

CS S 112  45        4 

Educação Artística e 
Motora I 

E S 196  75        7 

Sociologia da Educação E S 140  60        5 

Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação 
Multimédia 

E S 56  30        2 

Física para a Educação C S 112  15  30      4 

Introdução ao Estudo do 
Texto Literário 

H S 140 20   40      5 

Linguagem, Lógica e 
Comunicação 

C S 140  30  30      5 

Educação Artística e 
Motora II 

E S 196  75        7 

Iniciação à Prática 
Profissional I: Contextos 
e Perfis 

E S 84  30        3 
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2.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Estrutura e 
Funcionamento da 
Língua 

CS S  140  60       5 

Literatura Portuguesa 
Contemporânea 

H S 140 20  40       5 

Números e Estruturas C S 168  30 37,5       6 

Geociências C S 84  15 15       3 

História e Geografia de 
Portugal I 

CS S 140  60        5 

Educação Artística e 
Motora III 

E S 196  75        7 

Educação Especial e 
Inclusão 

E S 70  30        2,5 

Teoria da Educação E S 126  52,5        4,5 

Aquisição e 
Desenvolvimento da 
Linguagem 

H S 140 20  40       5 

Geometria C S 168  30 37,5       6 

Educação Artística e 
Motora IV 

E S 168  67,5        6 

Iniciação à Prática 
Profissional II: 
Observação e 
Cooperação nos 
Contextos Educativos 

E S 140 20  40       5 

 

3.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Literatura para a 
Infância e Promoção da 
Leitura 

H S 140 20  40       5 

História e Geografia de 
Portugal II 

CS S 140  60        5 

Biologia e Ecologia para 
a Educação 

C S 112  20 25       4 

Iniciação à Didática da 
Língua Portuguesa 

H S 84  30        3 

Didática da Matemática C S 84  30        3 

Didática das Ciências da 
Natureza. 

C S 84  30        3 

Didática da História e 
Geografia de Portugal. 

CS S 84  30        3 

Educação Artística e 
Motora V 

E S 84  30        3 

Opção C S 140  30 30       5 

Opção C S 140  30 30       5 

Opção H S 112 15  30       4 

Opção C S 84  30        3 

Opção CS S 84  30        3 

Artes e Motricidade na 
Educação 

E S 84  30        3 

Iniciação à Prática 
Profissional III: 
Observação e 
Cooperação nos 
Contextos Educativos 

E S 224 30  60       8 

Fonte: Portaria 1388/2007, de 24 de outubro (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo II.e 

 

Instituto Politécnico de Santarém 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de Educação Básica (ESE-IPS) 

 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

    Obrigatórios Optativos 
Formação Educacional Geral FEG 20  

Formação nas áreas de docência -Língua 
Portuguesa 

FAD-LP 25 5 

Formação nas áreas de docência- Matemática FAD-M 25 5 

Formação nas áreas de docência - Estudo 
do Meio 

FAD-EM 25 5 

Formação nas áreas de docência- Expressões FAD-EX 30  

Didáticas Específicas  DE 20  

Iniciação à Prática Profissional IPP 20  

Total  165 15 

 

1.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Fundamentos do 
Conhecimento 
Matemático e 
Introdução à Teoria dos 
Números 

FAD-M S 125  60        5 

Linguística FAD-LP S 125  60        5 

Ciências da Natureza FAD-EM S 125  60        5 

História FAD-EM S 125  60        5 

Expressões 
Contemporâneas 

FAD-EX S 125  60        5 

Fundamentos 
Socioculturais da 
Educação 

FEG S 125  60        5 

Números e Operações FAD-M S 125  60        5 

Literatura Portuguesa 
Contemporânea 

FAD-LP S 125  60        5 

Geografia FAD-EM S 125  60        5 

Educação Artística —
Dramática 

FAD-EX S 125  60        5 

Fundamentos 
Psicológicos da 
Educação 

FEG S 125  60        5 

Laboratório de 
Informática — Língua 
Portuguesa 
Ou 
Técnicas de 
Comunicação 

FAD-LP S/op 125  60        5 a) 

a) Opção 
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2.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Tópicos de Matemática 
Discreta, Estatística e 
Probabilidades 

FAD-M S 125  60        5 

Linguagem, Cognição e 
Educação Plurilingue 

FAD-LP S 125  60        5 

Biologia Humana e 
Saúde 

FAD-EM S 125  60        5 

Laboratório de 
Informática — Estudo do 
Meio ou Investigação em 
Estudo do Meio 

FAD-EM S/op 125  60        5 a) 

Educação Artística - 
Musical 

FAD-EX S 125  60        5 

Seminário de Iniciação à 
Prática Profissional-
Diferentes Contextos 

IPP S 125  45  5   40   5 

Geometria, Grandezas e 
Medida 

FAD-M S 125  60        5 

Literatura para a 
Infância 

FAD-LP S 125  60        5 

Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sustentável 

FAD-EM S 125  60        5 

Educação Artística-
Plástica 

FAD-EX S 125  60        5 

Informática no Ensino 
da Matemática ou 
Laboratório de 
Matemática 

FAD-M S/op 125  60        5 b) 

Seminário de Iniciação à 
Prática Profissional -
Creche e Jardim de 
Infância 

IPP S 125  45  5   
40 

 
 

5 

a) Opção e   b)  Opção 

3.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Álgebra e Funções FAD-M S 125  60        5 

Leitura e Escrita FAD-LP S 125  60        5 

Ensino e Aprendizagem 
em Estudo do Meio 

DE S 125  60        5 

Educação Física FAD-EX S 125  60        5 

Organização e Gestão 
curricular 

FEG S 125  60        5 

Seminário de Iniciação à 
Prática Profissional-1.º 
ciclo 

IPP S 125  45  5   40   5 

Ensino e Aprendizagem 
da Matemática 

DE S 125  60        5 

Ensino e Aprendizagem 
da Língua Portuguesa 

DE S 125  60        5 

Modalidades Expressivas 
e Criatividade na 
Infância 

FAD-EX S 125  60        5 

Ensino e Aprendizagem 
em Expressões 

DE S 125  60        5 

Pedagogia Diferenciada 
e Populações com 
Necessidades Educativas 
Especiais 

FEG S 125  60        5 

Seminário de Iniciação à 
Prática Profissional - 2.º 
ciclo 

IPP S 125  45  5   40   5 

Fonte: Despacho 12734/2010, de 6 de agosto (Adaptado pelo investigador)  
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Anexo II.f 

 

Instituto Politécnico de Setúbal 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de Educação Básica (ESE-IPSt) 

 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

    Obrigatórios Optativos 
Formação na Área da Docência FAD 105 15 

Formação Educacional Geral FED 15 5 

Didáticas Específicas DID 20 - 

Iniciação à Prática Profissional IPP 15 5 

Total  15 25 

 

1.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Desenvolvimento 
Dramático e Musical 

FAD S 135 10 35  15      5 

Desenvolvimento 
Gráfico e Motor 

FAD S 135 15 30  15      5 

Física e Química FAD S 135 15 10 20 15      5 

Geografia FAD S 135 20 15 4 15 6     5 

História FAD S 135 22 15  15 8     5 

Introdução à Literatura 
Comparada 

FAD S 135 20 25  15      5 

Língua e Linguística 
Portuguesa 

FAD S 135 10 25  15  10    5 

Matemática, Cultura e 
Realidade 

FAD S 135 15 30  15      5 

Números e Operações FAD S 162 20 34  18      6 

Contextos Multiculturais 
e Educação 

FEG S 108 15 21  12      4 

Ciências Tecnologia e 
Sociedade 

FAD S/op 135 15 27  15  3    5 a) 

Ciências Sociais FAD S 135 15 20  15 10       

Conceitos Fundamentais 
de Matemática 

FAD S 135 15 30  15      5  

Materiais na Experiência 
Matemática 

FAD S/op 135 15 20 10 15       b) 

Temas atuais em 
Matemática 

FAD S 135 15 20  15  10      

a) Opção Específica I (1 das UC) 

b) Opção Específica II (1 das UC) 
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2.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Aquisição e 
Desenvolvimento da 
Linguagem 

FAD S 135 15 20  15 10     5 

Ciências da Terra e da 
Vida 

FAD S 135 15 10 15 15 5     5 

Diversidade Cultural e 
Comunicação Linguística 

FAD S 135 15 15 15 15      5 

Estatística e 
Probabilidades 

FAD S 108 10 20 6 12      4 

Expressões e 
Tecnologias 

FAD S 108 10 26  12      4 

Geometria e Medida FAD S 135 17 20 8 15      5 

Técnicas e Processos em 
Expressão Dramática e 
Musical 

FAD S 135 5 20 20 15      5 

Técnicas e Processos em 
Expressão Gráfica e 
Motora 

FAD S 135 5 10 20 15 5 5    5 

Psicologia do 
Desenvolvimento e da 
Aprendizagem 

FEG S 108 10 18  12 8     4 

Sociologia da Educação 
e das Organizações 
Educativas 

FEG S 108 5 21  12 10     4 

Contextos Educativos e 
Prática Pedagógica 

IPP S 108 6 25  12  5    4 

Estudos Ambientais FAD S/op 135 20 15  15 5 5    5 

a) 

Oficina de Investigações 
Experimentais 

FAD 
S/op 

135 5 20 3 15       

Problemas Sociais 
Contemporâneos 

FAD 
S/op 

135 10 30  15 5     5 

Saúde e Sociedade FAD S/op 135 15 15  15 5 10     

Educação Postural e 
Atividade Profissional 

FEG 
S/op 

135 21 24  15       

b) 

Organização de 
Processos de RVCC 

FEG 
S/op 

135 5 20  15 10 10     

Pedagogia e Educação 
ao longo da vida 

FEG 
S/op 

135 5 25  15 10 5     

Redes, Solidariedades e 
Coesão Social 

FEG 
S/op 

135 5 25  15  15     

Animação de Bibliotecas 
e Espaços Museológicos 

FEG 
S/op 

135 10 10 10 15 15      

Artes e Património FEG S/op 135 20 25  15       

Economia, Gestão e 
Empreendedorismo 

FEG 
S/op 

135 30 15  15       

Metodologias e Projetos 
de Animação 
Socioeducativa 

FEG S/op 135  15 15 15 10 5    5 

Culturas Populares FEG S/op 135 20 25  15       

Introdução à Língua 
Gestual Portuguesa 

FEG S/op 135  35 10 15       

Língua Cabo - verdiana FEG S/op 135  45  15       

Língua Estrangeira: 
Inglês ou Francês 

FEG S/op 135  45  15       

Educação para os Media FEG S/op 135 30 15  15       

Organização e Gestão 
da Informação 

FEG S/op 135 20 25  15       

Produção de Conteúdos 
Multimédia 

FEG S/op 135 10 45  15       

Produção de Conteúdos 
para a Web 

FEG S/op 135 10 45  15       

Oficina de Língua FEG S/op 135  45  15       

 
a) Opção Especifica III 51 das UC) 
b) Opção Específica IV (1 das UC) 
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3.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Introdução à Didática da 
Matemática 

DID S 108 10 20  12  6    4 

Introdução à Didática do 
Estudo do Meio 

DID S 108 9 15 12 12      4 

Introdução à Didática do 
Português 

DID S 108 16 20  12      4 

Introdução às Didáticas 
das Expressões Física e 
Artística 

DID S 108 28 8  12      4 

Teoria e Gestão do 
Currículo 

DID S 108 10 26  12      4 

Globalização das 
Expressões 

FAD S 162 14 20 20 18      6 

Língua Portuguesa e 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

FAD S 135 20 35  15      5 

Literatura para a 
Infância 

FAD S 135 20 25  15      5 

Padrões e Álgebra FAD S 135 14 25 6 15      5 

Seminário de 
Investigação 
Educacional 

FEG S 81  9  9  27    3 

Carteira de 
Competências 

IPP C143 135    39  12    5 

Pedagogia e Prática 
Pedagógica 

IPP A 297  30  15  30 57   11 

Fonte: Despacho n.º 3034/2012, de 29 de fevereiro (Adaptado pelo investigador)  

 

  

                                                 
143

 O plano de estudos do 3.º ano do CEB-IPStb apresenta uma UC na componente de formação IPP 

designada de Carteira de Competências com uma tipologia de C, sendo um caso único no universo 
do corpus nuclear. 
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Anexo II.g 

 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de Educação Básica (ESE-IPVC) 

 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

Formação Educacional Geral FEG 20 

Didáticas Específicas DE 20 

Iniciação à Prática Profissional IPP 20 

Português PORT 30 

Matemática MAT 30 

Estudo do Meio EM 30 

Expressões EXP 30 

Total  180 

 

1.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Teorias e Práticas das 
Artes Visuais e Artes 
Performativas 

EXP A 324  128  3      12 

Ciências Físico Naturais 
I 

EM A 135  64  3      5 

Elementos da 
Matemática 

MAT A 243  96  3      9 

Comunicação Oral e 
Escrita 

PORT A 162  64  3      6 

Estudos Sociais EM S 162  48  2      6 

Psicologia da Educação FEG S 81  32  2      3 

Língua Estrangeira FEG S 81  32  2      3 

Computadores, 
Tecnologias e Educação 

DE S 54  32  2      2 

Psicologia Cognitiva FEG S 81  32  2      3 

Desenvolvimento Motor EXP S 81  32  2      3 

Comunicação 
Multimédia 

FEG S 54  32  2      2 

História e Geografia de 
Portugal 

EM S 108  48  2      4 

Iniciação à Prática 
Profissional I 

IPP S 54  32  2      2 
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2.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Educação Físico -Motora EXP A 175  64  3      7 

Ciências Físico -Naturais 
II 

EM A 243  96  3      9 

História Moderna e 
Contemporânea de 
Portugal 

EM A 162  64  3      6 

Literatura Infanto-
Juvenil 

PORT A 162  64  3      6 

Gramática da Língua 
Portuguesa 

PORT A 162  64  3      6 

Iniciação à Prática 
Profissional II 

IPP A 162  64  3      6 

Desenvolvimento e 
Gestão do Currículo 

FEG S 81  32  2      3 

Técnicas de Animação 
Artística e Cultural 

EXP S 54  32  2      2 

Teoria Elementar dos 
Números 

MAT S 135  64  3      5 

Geometria MAT S 175  64  3      7 

Organização e Gestão 
Escolar 

FEG S 81  32  2      3 

 

 

3.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Iniciação à Prática 
Profissional III 

IPP A 216  64  3      8 

Matemática Integrada MAT S 108  48  2      4 

Literaturas de Língua 
Portuguesa 

PORT S 162  64  3      6 

Didática do Português DE S 108  48  2      4 

Didática das Ciências DE S 81  32  2      3 

Didática das Expressões DE S 81  32  2      3 

Artes Pedagogia e 
Cidadania Crítica 

EXP S 81  32  2      3 

Aspetos 
Psicopedagógicos da 
Inclusão 

FEG S 81  32  2      3 

Avaliação e Inovação IPP S 108  32  2      4 

Tecnologias em 
Educação Matemática 

MAT S 135  48  2      5 

Teoria da Literatura em 
Educação 

PORT S 162  64  3      6 

Didática do Meio Social DE S 81  32  2      3 

Didática da Matemática DE S 135  48  2      5 

Planeamento de 
Projetos Artísticos 

EXP S 81  32  2      3 

Fonte: Portaria 1419/2007, de 30 de outubro (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo II.h 

 

Instituto Politécnico de Viseu 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de Educação Básica (ESE-IPV) 

 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

Formação Educacional Geral FEG 20 

Didáticas Específicas DE 20 

Iniciação à Prática Profissional IPP 20 

Formação na 
Área da 
docência 

Português FAD-P 30 

Matemática FAD-M 30 

Estudo do Meio Ciências Da Natureza FAD-EM-CN 15 

 História FAD/EM_H 10 

 Geografia de Portugal FAD EM-G 5 

Expressões  FAD-E 30 

Total  180 
 

 

1.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Psicologia do 
Desenvolvimento e da 
Aprendizagem 

FEG S 122  56        4,5 

Filosofia da Educação FEG S 108  49        4 

Linguística Portuguesa I FAD-P S 162  77        6 

Matemática na 
Educação Básica 

FAD-M S 122 40 20        4,5 

Ciências Naturais na 
Educação Básica 

FAD/EM-CN S 135 22,5 40,5        5 

Iniciação às Expressões I FAD-E S 162  77        6 

Língua Estrangeira 
Opção – Inglês ou 
Francês 

FEG S 81  42        3 

Sociologia da Educação FEG S 108  49        4 

Tecnologia de 
Informação e 
Comunicação. 

DE S 81  14 28       3 

Linguística Portuguesa II FAD-P S 122  56        4,5 

Geometria I FAD-M S 122 28 28        4,5 

Ciências Sociais na 
Educação Básica 

FAD/EM-H S 135  63        5 

Iniciação às Expressões 
II 

FAD-E S 162  77        6 
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2.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Desenvolvimento e 
Gestão Curricular 

FEG S 122  56        4,5 

Didáticas Específicas I DE S 135  63        5 

Iniciação à Prática 
Profissional I 

IPP S 95  30  15      3,5 

Literatura para a 
Infância I 

FAD-P S 108  49        4 

Números e Operações FAD-M S 81 21 21        3 

Fundamentos das 
Ciências Físicas e 
Naturais I 

FAD/EM-CN S 135 22,5  40,5       5 

Expressões Integradas I FAD-E S 135  63        5 

Didáticas Específicas II DE S 135 22,5 40,5        5 

Iniciação à Prática 
Profissional II 

IPP S 149    14  28 28   5,5 

Português Língua não 
Materna 

FAD-P S 95  45        3,5 

Álgebra FAD-M S 108 24 25        4 

Opção I FAD-M S 54  28        2 

Fundamentos das 
Ciências Sociais I 
(Geografia) 

FAD/EM-G S 135  63        5 

Expressões Integradas II FAD-E S 135  63        5 

 

3.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Didáticas Específicas da 
Educação Básica I 

DE S 95  45        3,5 

Iniciação à Prática 
Profissional III 

IPP S 149    14  28 28   5,5 

Iniciação à Leitura e à 
Escrita 

FAD-P S 162  77        6 

Geometria II FAD-M S 108 24 25        4 

Opção II FAD-M S 54  28        2 

Fundamentos das 
Ciências Sociais II 
(História) 

FAD/EM-H S 135  63        5 

Seminário de Expressões 
Integradas I 

FAD-E S 108  49        4 

Didáticas Específicas da 
Educação Básica II 

DE S 95  45        3,5 

Iniciação à Prática 
Profissional IV 

IPP S 149    14  28 28   5,5 

Literatura para a 
Infância II 

FAD-P S 162  77        6 

Estatística e 
Probabilidades 

FAD-M S 162 38 39        6 

Fundamentos das 
Ciências Físicas e 
Naturais II 

FAD/EM-CN S 135 22,5  40,5       5 

Seminário de Expressões 
Integradas II 

FAD-E S 108  49        4 

Fonte:  Portaria 1539/2007, de 5 de dezembro (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo III  

Planos de estudos dos cursos de 2.º ciclo (Mestrados) 
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Anexo III.a 

 

Instituto Politécnico de Castelo Branco  

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do curso de 2.º ciclo em Educação Pré-Escolar e Ensino 
do 1.º ciclo do Ensino Básico (M3) 

 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

Formação Educacional Geral FEG 10 

Didáticas Específicas DE 28 

Prática de Ensino Supervisionada PES 42 

Área da Docência FAD 4 

Formação Complementar FC 6 

Total  90 
 

 

Unidades Curriculares 
Componente 

de Formação 
Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Necessidades Educativas 
Especiais 

FEG S 108 20 25  12 15      

Organização Educativa e 
Desenvolvimento 
Curricular 

FEG S 162 20 25  20      6 

Didática Integrada das 
Áreas de Docência da 
Educação 
Pré -Escolar e do 1.º 
ciclo do Ensino Básico 

DE S 432  60  60  60    16 

Opção I (Áreas da 
Docência) 

FAD S 108          4 

Didática Integrada da 
Educação Pré -Escolar 

DE S 162  15  25  45    6 

Metodologias de 
Investigação 
Educacional I 

PES S 81  30  12 15     3 

Prática Supervisionada 
em Educação Pré -
Escolar 

PES S 486    60   225   18 

Opção II  S 81          3 

Didática Integrada do 
1.º ciclo do Ensino 
Básico 

DE S 162  15  25  45    6 

Metodologias de 
Investigação 
Educacional II 

PES S 81  30  12      3 

Prática Supervisionada 
em 1.º ciclo do Ensino 
Básico 

PES S 486    60      18 

Opção III FC S 81          3 

Fonte: Despacho n.º 32482/2008, de 19 de dezembro (Adaptado pelo investigador) 

  



As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

213 
 

Anexo III.b 

 

Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Plano de Estudos do curso de 2.º ciclo em Educação Pré-Escolar e Ensino 
do 1.º ciclo do Ensino Básico (M3) 

 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

Ciências da Educação CE 10 

Prática de Ensino Supervisionada PES 45 

Língua Portuguesa P 8 

Matemática M 8 

Expressões E 9 

Estudo do Meio EM 10 

Total  90 
 

 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Didática da Língua 
Portuguesa 

P S 170  72  18 10     7 

Didática a Matemática M S 170  72  18 10     7 

Didática das Expressões E S 206  108  10 10     8 

Didática do Estudo do 
Meio 

EM S 206  108  10 10     8 

Prática de Ensino 
Supervisionada – Estágio 
e Relatório I 

PES S 496    54 10  270   20 

Dificuldades de 
Aprendizagem 

CE S 127  54      18  5 

Seminário 
Interdisciplinar 

P/M/E/EM S 137    18  54    5 

Prática de Ensino 
Supervisionada — 
Estágio e Relatório II 

PES S 496     54 10 270   20 

Prática de Ensino 
Supervisionada — 
Estágio e Relatório III — 
Organização e Admin. 
Educacionais 

PES S 137  18   18 10 36   5 

Epistemologia e 
Inovação Educacional 

CE S    54  18     5 

Fonte: Despacho n.º 4896/2009, de 10 de fevereiro (Adaptado pelo investigador) 

  



As Implicações do Processo de Bolonha  
na Formação de Professores 

 
 

214 
 

Anexo III.c 

 

Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Plano de Estudos do Curso de2.º ciclo em Ensino do 1.º e 2.º ciclo do 
Ensino (M4) 

 

 

 
Área Científica 

 
Sigla 

Créditos ECTS 

Formação Educacional Geral FEG 10 

Didáticas Específicas DID 24 

Prática de Ensino Supervisionada  PES 54 

Formação na Área da Docência FAD 30 

Total  120 

 

 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Expressões FAD S 96,5  30  7,5      4 

Matemática FAD S 151,5  60  7,5      6 

Ciências Naturais FAD S 136,5  60  7,5      5 

Português FAD S 136,5  60  7,5      5 

História/Geografia FAD S 136,5  60  7,5      5 

Epistemologia e 
Inovação Educacional 

FEG S 151,5  45  7,5      6 

Didática das 
Expressões1.º CEB e 2.º 
CEB 

DID S 96,5  30  7,5      4 

Didática da Matemática 
1.º CEB e 2.º CEB 

DID S 136,5  60  7,5      5 

Didática das Ciências 1.º 
CEB e 2.º CEB 

DID S 136,5  60  7,5      5 

Didática do Português 
1.º CEB e 2.º CEB 

DID S 136,5  60  7,5      5 

Didática da História/ 
Geografia 1.º CEB e 2.º 
CEB 

DID S 136,5  60  7,5      5 

Necessidades Educativas 
Especiais 

FEG S 72  30  7,5      3 

Filosofia da Educação FEG S 72  30  7,5      3 

Prática de Ensino 
Supervisionada— 1.º CEB 

PES S 676    30   225   25 

Investigação e 
Intervenção Educacional 

PES S 119  75  15      4 

Prática de Ensino 
Supervisionada — 2.º 
ciclo 

PES S 676    30   225   25 

Seminário FAD S 129  60  15      5 

Fonte: Despacho 23314/2009, de 22 de outubro (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo III.d 

 

Instituto Politécnico de Lisboa 

Escola Superior de Educação 

Plano de Estudos do Curso de Educação Pré-Escolar (M1) 

 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

Educação Geral EG 13 

Didáticas Específicas DE 15 

Prática Profissional Supervisionada PPS 32 

Total  60 

 

 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Organização e 
Desenvolvimento 
Curricular na Educação 
de Infância 

EG S 50  17  1      2 

Desenvolvimento e 
Aprendizagem (0-6) 

EG S 50  17  1      2 

Necessidades educativas 
Especiais e Intervenção 
Precoce 

EG S 50  17  1      2 

Matemática em 
educação de Infância 

DE S 62,5  21  1,5      2,5 

Língua Portuguesa em 
Educação de Infância 

DE S 62,5  21  1,5      2,5 

Conhecimento do Mundo 
e Educação de Infância 

DE S 75  25  2      3 

Expressões e Educação 
Física 

DE S 100  34  2      4 

Administração e Gestão 
Educacional 

EG S 62,5  21  1,5      2,5 

Projetos Curriculares 
integrados 

DE S 75  25  2      3 

Seminário de Apoio à 
Prática Profissional 
Supervisionada  
(0-3 e 3-6) 

EG A 
50 

62,5 
 
 

17 
21 

 
 

1 
1,5 

   
 
 

 
2 

2,5 

Prática Profissional 
Supervisionada (0-3 e 3-
6) 

PPS A 
250 
550 

 
 

 
 

 
 

8 
20 

 
8 
30 

100 
300 

 
 

 
10 
22 

Fonte: Despacho n.º 6194/2010, de 7 de abril (Adaptado pelo investigador)  
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Anexo III.e 

 

Instituto Politécnico de Lisboa  

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de2.º ciclo em Ensino do 1.º e 2.º ciclo do 
Ensino (M4) 

 

 

Área Científica Sigla 
Créditos 

ECTS 

Área de Formação para a Docência — Língua Portuguesa AD-LP 7,5 

Área de Formação para a Docência — Matemática AD-Mat 7,5 

Área de Formação para a Docência — Estudo do Meio — Ciências da Natureza 
AD-EM 
(CN) 

7,5 

Área de Formação para a Docência — Estudo do Meio — Ciências Sociais 
(História e Geografia de Portugal) 

AD-EM 
(CS) 

7,5 

Educacional Geral EG 11 

Didáticas Específicas DE 25 

Prática de Ensino Supervisionada PES 54 

Total  120 

 

1.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Ciências da Vida AD-EM(CN) S 125  43  2      5 

Didática da Língua 
Portuguesa 

DE S 125  43  2      5 

Didática da Matemática DE S 125  43  2      5 

Didática da Ciências da 
Natureza 

DE S 125  43  2      5 

Didática da História e 
Geografia 

DE S 125  43  2      5 

Didática das expressões 
Artísticas e da Educação 
Física 

DE S 125  43  2      5 

Necessidades Educativas 
Especiais 

EG S 50  17  1      2 

Psicologia da 
Aprendizagem 

EG S 50  17  1      2 

Organização e 
Desenvolvimento 
Curricular 

EG S 50  17  1      2 

Elementos de Álgebra e 
Análise 

AD-Mat S 62,5  21 
 

 
1,5      2,5 

Temas de História e 
Geografia de Portugal 

AD-EM (CS) S 125  43  2      5 

Ciências da Terra AD-EM (CN) S 62,5  21  1,5      2,5 

Prática de Ensino 
Supervisionada I (1.º e 
2.º ciclos) 

PES S 350    18  30 150   14 
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2.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Números e Medida AD-Mat S 125  43  2      5 

Gramática Textual AD-LP S 187  64  3,5      7,5 

Sociedade Cultura e 
Território 

AD-EM (CS) S 62,5  21  1,5      2,5 

Administração e Gestão 
Educacional 

EG S 62,5  21  1,5      2,5 

Ética e Deontologia 
profissional 

EG S 38 14         1,5 

Prática de Ensino 
Supervisionada II (1.º e 
2.º ciclo) 

PES A 1025  75  60   380   41 

Fonte: Despacho n.º 6195/2010, de 7 de abril (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo III.f 

 

Instituto Politécnico do Porto 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de Educação Pré-Escolar (M1) 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

Ciências da Educação CE 6 

Língua Portuguesa LP 5 

Matemática MA 4 

Ciências da Natureza CN 2,5 

Ciências Sociais CS 2,5 

Artes e Motricidade AM 6 

Supervisão Pedagógica SP 34 

Total  60 

 

1.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Projeto Curricular 
Integrado 

SP A 392  45  2  110    14 

Prática Pedagógica 
Supervisionada 

SP A 560  45  2   300   20 

Política Educativa e 
Organização Escolar 

CE S 84  30        3 

Desenvolvimento 
Curricular  

CE S 84  30        3 

Educação Linguística e 
Literária 

LP S 140  60        5 

Matemática na 
Educação Pré-Escolar 

MA S 112  15 30       4 

Ciências da Natureza na 
Educação Pré-Escolar 

CN S 70  30        2.5 

Ciências Sociais na 
educação Pré-escolar 

CS S 70  30        2,5 

Artes e Motricidade na 
Educação Pré-Escolar 

AM S 168  67.5        6 

Fonte: Despacho n.º 14435/2010, de 15 de setembro (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo III.g 

 

Instituto Politécnico do Porto 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do curso de 2.º ciclo em Educação Pré-Escolar e Ensino 
do 1.º ciclo do Ensino Básico (M3) 
 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

    Obrigatórios Optativos* 
Didática das Artes e Motricidade DAM 6  

Ciências da Educação  CE 10  

Didática do Estudo do Meio DEM 9  

Didática da Língua Portuguesa DLP 9  

Língua Portuguesa LP  7,5 

Matemática MAT  5 

Estudo do Meio EM  7,5 

Didática da Matemática DMA 6  

Prática de Ensino Supervisionada PES 45  

Total  85 5 

*Número de créditos das áreas científicas optativas necessários para a obtenção do grau ou diploma  
 

1.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Política Educativa e 
Organização Escolar 

S CE 84  30        3 

Desenvolvimento 
Curricular 

S CE 84  30        3 

Educação Linguística e 
Literária 

S DLP 140  55        5 

Didática da Matemática S 
DM
A 

168  60        6 

Didática do Estudo do 
Meio 

S 
DE
M 

252  
10
5 

       9 

Investigação em 
Educação 

S CE 112  45        4 

Projeto Curricular 
Integrado na Educação 

S PES 112  45        4 

Prática Pedagógica 
Supervisionada na 
Educação 
Pré -Escolar 

S PES 574  45  40  30 210   20,5 

Didática das Expressões 
I 

S 
DA
M 

84  35        3 

Opção I               

Cultura Portuguesa na 
Educação Pré -Escolar 

 LP            

Experimentar sobre 
Meio Físico com crianças 

S/op EM 70  30        2,5 

Literatura para 
crianças: O Álbum 

S LP            

Organização e 
Tratamento de Dados 

S MAT            

 

 

2.º ano 
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Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Didáctica da Língua 
Portuguesa 

DLP S 112  45        4 

Prática Pedagógica 
Supervisionada no 1.º 
ciclo 
do Ensino Básico 

PES S 574  45  40  30 210   20,5 

Didática das Expressões 
II 

DAM S 84  35        3 

Opção II               

Matrizes Europeias na 
História e Geografia de 
Portugal 

EM             

Experimentar sobre 
Ambiente com Crianças 

EM S/op 70  30        2,5 

Materiais e Práticas 
Linguísticas 

LP             

Aprendizagem e 
Avaliação da 
Matemática no 
1.º CEB 

MAT             

Fonte: Despacho n.º 13409, de 6 de outubro de 2011 (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo III.h 

 

Instituto Politécnico do Porto 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de2.º ciclo em Ensino do 1.º e 2.º ciclo do 
Ensino (M4) 

 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

Ciências da Educação CE 6 

Língua Portuguesa LP 17 

Ciências Sociais CS 9 

Matemática MA 16 

Ciências da Natureza CN 10 

Artes e Motricidade AM 4 

Supervisão Pedagógica SP 58 

Total  120 

 

1.º ano  

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Política Educativa e 
Organização Escolar 

CE S 84  30        3 

Desenvolvimento 
Curricular 

CE S 84  30        3 

Literatura para Jovens LP S 140 20  40       5 

A Língua Portuguesa no 
Tempo e no Espaço: 
História da Língua 

LP S 140 20  40       5 

História e Geografia de 
Portugal: Dimensão 
Europeia 
Contemporânea 

CS S 140  60        5 

Opção 1 MA S 140  30 30       5 

Opção 2 MA S 140  30 30       5 

Ciências da Natureza 
para os 1.º/2.º ciclos do 
EB 

CN S 140  20 40       5 

Didática da Língua 
Portuguesa no 1.º e no 
2.º ciclo do EB I 

LP S 112 15 30        4 

Didática da História e 
Geografia no 1.º e no 
2.º ciclo do EB 

CS S 112  45        4 

Didática da Matemática 
no 1.º e no 2.º ciclo do 
EB I 

MA S 84  30        3 

Didática das Ciências da 
Natureza no 1.º e no 2.º 
ciclo do EB 

CN S 140  30 30       5 

Artes e Motricidade no 
1.º ciclo do EB 

AM S 112  45        4 

Investigação em 
Educação 

SP S 112  45        4 
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2.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Projecto: Concepção, 
Desenvolvimento e 
Avaliação 

SP A 504 75  125       18 

Integração Curricular: 
Prática Educativa e 
Relatório de Estágio 

SP A 1008 60  340       36 

Didática da Língua 
Portuguesa no 1.º e no 
2.º ciclo do EB I I 

LP S 84   30       3 

Didática da Matemática 
no 1.º e no 2.º ciclo do 
EB II 

MA S 84   30       3 

Fonte: Despacho 7856/2007, de 4 de maio (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo III.i 

 

Instituto Politécnico de Santarém 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de Educação Pré-Escolar (M1) 

 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

Formação Educacional Geral FEG 10 

Didáticas Específicas DE 20 

Prática de Ensino Supervisionada PES 30 

Formação na Área da Docência FAD - 

Total  60 
 

 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Prática Pedagógica em 
Educação de Infância 

PES S 405    15  30 195   15 

Pedagogia da Educação 
de Infância -Creche 

DE S 270  120  15      10 

Seminário de 
Investigação em 
Educação 

FEG S 81  30  6      3 

Seminário de 
Organização de 
Contextos de Ensino e 
Educação I 

FEG S 54  30  2      2 

Prática Pedagógica em 
Educação de Infância — 
Jardim -de- Infância 

PES S 405    15  30 195   15 

Pedagogia da Educação 
de Infância — Jardim -
de -Infância 

DE S 270  120   15     10 

Multiculturalidade e 
Diversidade Educativa 

FEG  81  30  6      3 

Seminário de 
Organização de 
Contextos de Ensino e 
Educação— II 

FEG S 54  30  2      2 

Fonte: Despacho n.º 12732/2010, de 6 de agosto 2010 (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo III.j 

 

Instituto Politécnico de Santarém 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do curso de 2.º ciclo em Educação Pré-Escolar e Ensino 
do 1.º ciclo do Ensino Básico (M3) 
 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

  Obrigatórios Optativos 

Formação Educacional Geral FEG  10  

Didáticas Específicas DE  20 10 

Prática de Ensino Supervisionada PES  30 15 

Formação na Área da Docência FAD - 5 

Total  60 30 
 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Prática de Ensino 
Supervisionada em 
Educação de Infância — 
JI 

PES S 405    15  30 195   15 

Pedagogia da Educação 
de Infância — JI 

DE S 270  120  15      10 

Educação para a 
Cidadania 

FAD S 135  60  7      5 

Prática de Ensino 
Supervisionada no 1.º 
ciclo do Ensino Básico 
— 1.º e 2.º anos 

PES S 405    15  30 195   15 

Semestral Didáctica do 
Ensino Básico — 1.º e 2.º 
anos 

DE S 270  120  15      10 

Seminário de 
Investigação em 
Educação 

FEG S 81  30  6      3 

Seminário de 
Organização de 
Contextos de Ensino e 
Educação I Semestral 
 

FEG S 54  30  2      2 

Prática de Ensino 
Supervisionada no 1.º 
ciclo do Ensino Básico 
— 3.º e 4.º anos 
OU 
Prática de Ensino 
Supervisionada em 
Educação de Infância — 
Creche 

PES S/op 405    15  30 195   15 

Didática do Ensino 
Básico — 3.º e 4.º anos 
OU 
Pedagogia da 
Educação de Infância — 
Creche 

DE S/op 270  120  15      10 

Seminário de 
Organização de 
Contextos de Ensino e 
Educação — II 

FEG S 54  30  6      2 

Multiculturalidade e 
Diversidade Educativa 

FEG S 81  30  2      3 

Fonte: Despacho n.º 12730/2010, de 6 de agosto (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo III.l 

 

Instituto Politécnico de Santarém 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de2.º ciclo em Ensino do 1.º e 2.º ciclo do 
Ensino (M4) 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 
  Obrigatórios Optativos 
Formação Educacional Geral FEG  10  
Didáticas Específicas DE  25  
Prática de Ensino Supervisionada PES  55  
Formação na Área da Docência FAD  30 
Total  90 30 

 

 

Unidades Curriculares Componente 
de Formação Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 
Prática de Ensino 
Supervisionada no 1.º 
ciclo do Ensino 
Básico — 1.º e 2.º anos 

PES S 405    15  30 195   15 

Didática do 1.º ciclo do 
Ensino Básico DE S 270  120  15      10 

Técnica e Prática Vocal 
OU 
Teatro e Educação 

FAD S 81  30  6      3 

Seminário de 
Organização de 
Contextos de Ensino e 
Educação I 

FEG  54  30  2      2 

Prática de Ensino 
Supervisionada no 1.º 
ciclo do Ensino 
Básico — 3.º e 4.º anos 

PES S 270    10  30 105   10 

Didática das Expressões DE S 81  30  6      3 
Seminário de 
Organização de 
Contextos de Ensino e 
Educação II 

FEG S 54  30  2      2 

Multiculturalidade e 
Diversidade Educativa FEG S 81  30  6      3 

Biologia OU Geologia FAD S/op 108  45  6      4 
Análise do Discurso OU 
Teoria da Literatura FAD S/op 108  45  6      4 

Tecnologia Educativa FAD S 108  45  6      4 
Prática de Ensino 
Supervisionada no 2.º 
ciclo do Ensino 
Básico — Português, 
História e Geografia 

PES S 405    15  30 195   15 

Didática do Português DE S 81  30  6      3 
Didática da História e 
Geografia  S 81  30  6      3 

Seminário de 
Investigação em 
Educação 

FEG S 81  30  6      3 

História de Portugal FAD S 81  30  6      3 
Geografia de Portugal FAD S 81  30  6      3 
Prática de Ensino 
Supervisionada no 2.º 
ciclo do Ensino 
Básico — Matemática e 
Ciências da Natureza 

PES S 405    15  30 195   15 

Didática das Ciências 
Físicas e Naturais DE S 81  30  6      3 

Didática da Matemática DE S 81  30  6      3 
Matemática e Resolução 
de Problemas FAD S 108  45  6      4 

Educação para a 
Cidadania FAD S 135  60  7      5 

Fonte: Despacho n.º 12733/2010, de 6 de agosto 2010 (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo III.m 

 

Instituto Politécnico de Setúbal 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de Educação Pré-Escolar (M1) 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

Didáticas Específicas DID  18 

Formação Educacional Geral FEG 10 

Prática de Ensino Supervisionada PES 32 

Total  60 
 

 

1°ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

As TIC em contexto 
Educativo 

DID S 81 10 18  14      3 

Didática da Educação de 
Infância I 

DID S 135  40  20      5 

Didática da Educação de 
Infância II 

DID S 135  40  20      5 

Modelos Pedagógicos e 
Desenvolvimento 
Curricular 

DID S 135  40  20      5 

Dimensões Socio-
históricas da Educação 

FEG S 135 25 15  20      5 

Fundamentos da Acão 
Pedagógica 

FEG S 135 10 20  20 10     5 

Carteira de 
Competências 
Profissionais 

PES C 54  3  15  6    2 

Estágio I PES S 324  40  27  20 57   12 

Estágio I PES S 351  40  29  20 67   13 

Seminário de 
Investigação e de 
Projeto 

PES S 135  25  20  15    5 

Fonte: Despacho n.º 17308/2010, de 17 de novembro de 2010 (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo III.n 

 

Instituto Politécnico de Setúbal 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do curso de 2.º ciclo em Educação Pré-Escolar e Ensino 
do 1.º ciclo do Ensino Básico (M3) 
 

Área Científica Sigla Créditos Opção 

Didáticas Específicas DID 30  

Formação Educacional Geral FEG 10  

Prática de Ensino Supervisionada PES 45  

Formação na Área da Docência FAD  5 

Total  83 5 
 

1°ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

As TIC em Contexto 
Educativo 

DID S 81 10 18  14      3 

Didática da Educação de 
Infância I 

DID S 135  40  20      5 

Didática da Educação de 
Infância II 

DID S 135  40  20      5 

Didáticas Específicas do 
1.º ciclo I 

DID S 108  32  16      4 

Modelos Pedagógicos e 
Desenvolvimento 
curricular 

DID S 135 10 30  20      5 

Seminário de Integração 
Curricular 

DID S 81  14  12  10    3 

Dimensões Sócio -
históricas da Educação 

FEG S 135 25 15  20      5 

Fundamentos da Acão 
Pedagógica 

FEG S 135 10 20  20 10     5 

Estágio I PES S 324  40  27  20 57   12 

Estágio II PES S   40  29  20 67   13 

Didáticas Específicas do 
1.º ciclo II 

DID S 135  40  20      5 

Carteira de 
Competências 
Profissionais 

PES C 54  3  15  6    2 

Estágio III PES S 351  40  29  20 67   13 

Seminário de 
Investigação e de 
Projeto 

PES S   25  20  15    5 

Música, Técnicas e 
Tecnologias 

FAD   10 30  20       

Técnicas e Tecnologias 
Artísticas 

FAD   5 25 10 20       

Biologia e Geologia FAD  135 15 5 15 20 5      

História e Geografia de 
Portugal I 

FAD S/op  20 14  20 6     5 

Língua e Linguística 
Portuguesa 

FAD   10 25  15  10     

Tópicos de Matemática 
Discreta 

FAD   10 30  20       

Fonte: Despacho n.º 17310/2010, de 17 de novembro (Adaptado pelo investigador)  
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Anexo III.o 

 

Instituto Politécnico de Setúbal 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de2.º ciclo em Ensino do 1.º e 2.º ciclo do 
Ensino (M4) 
 

Área Científica Sigla Créditos 

Didáticas Específicas DID  24 

Formação Educacional Geral FEG 10 

Formação na Área da Docência FAD 32 

Prática de Ensino Supervisionada PES 54 

Total  120 
 

1°ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

As TIC em Contexto 
Educativo 

DID  S 81  10 18  14      3 

Didática das Ciências da 
Natureza 

DID  S 108  10 12 10 16      4 

Didática das Expressões DID  S 54  8 8 8      2 

Didática do Português DID  S 108  12  16  20    4 

Educação Matemática 
no Ensino Básico 

DID  S 108 10 22  16      4 

Seminário de Integração 
Curricular 

DID  S 81 14   12  10    3 

Biologia e Geologia FAD S 135 15 5 15 20 5     5 

História e Geografia de 
Portugal I 

FAD S 135 20 14  20 6     5 

Língua e Linguística 
Portuguesa II 

FAD  S 135 10 25  15  10    5 

Tópicos de Matemática 
Discreta 

FAD  S 135 10 30  20       5 

Dimensões Socio -
históricas da Educação 

FEG  S  135 25 15  20      5 

Fundamentos da Acão 
Pedagógica 

FEG S  135 10 20  20 10     5 

Estágio no 1.º ciclo I PES S  270  30  20  20 50   10 

 
2.º ano 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Didática da História e 
Geografia de Portugal 

DID S 108 10 16  16 6     4 

Álgebra e Funções FAD S 81 8 16  12      3 

Física e Química II FAD S 81 10 5 9 12      3 

História e Geografia de 
Portugal II 

FAD S 81 15 9  12      3 

Língua e Linguística 
Portuguesa III 

FAD S 81  8  12  16    3 

Carteira de 
Competências 
Profissionais 

PES C 54  3  15  6    2 

Estágio no 1.º ciclo II PES S 378  45  35  20 68   14 

Estágio no 2.º ciclo PES S 621  60  42  40 134   23 

Seminário de 
Investigação e de 
Projeto 

PES S 135  25  20  15    5 

Fonte: Despacho n.º 17316/2010, de 17 novembro (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo III.p 

 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de Educação Pré -Escolar (M1) 

 

 

Área Científica Sigla Créditos  
Ciências da Educação CE 9 

Didática DE 20 

Supervisão da Prática Pedagógica SP 31 

Total  60 
 

 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T P PL OT C S E O P 

Mudança e Inovação 
Educacional 

FEG S 81  32  2      3 

Métodos e Técnicas de 
Investigação I 

FEG S 81  32  2      3 

Educação Matemática DE S 135  48  6      5 

Didática do Português DE S 135  48  6      5 

Didática do 
Conhecimento do Mundo 

DE S 135  48  6      5 

Didática das Expressões DE S 135  48  6      5 

Prática de Ensino 
Supervisionada I 

PES  108  16  16      4 

Métodos e Técnicas de 
Investigação em 
Educação II 

FEG S 81  32  2      3 

Seminário de Integração 
Curricular 

PES  81  48  6      3 

Prática de Ensino 
Supervisionada II 

PES 648   40  40      24 

Fonte: Despacho n.º 1902/2010, de 27 de janeiro de 2010 (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo III.q 

 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de Educação Pré – Escolar e Ensino do 1.º ciclo 
do Ensino Básico (M3) 

 

Área Científica Sigla Créditos  

Ciências da Educação  CE 10 

Didácticas Específicas DE  30 

Supervisão Pedagógica SP  45 

Formação na Área de Docência  FAD  5 

Total  90 

 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Didática da Matemática DE S 202,5 40 40  5      7,5 

Didática do Português DE S 202,5  80  8      7,5 

Didática do 
Conhecimento do Mundo 
e Estudo do Meio 

DE S 202,5  80  8      7,5 

Didática das Expressões. DE s 202,5 32 48  8      7,5 

Métodos e Técnicas de 
Investigação em 
Educação I 

FEG 
Semestral 

s 81  32  2      3 

Mudança e Inovação 
Educacional 

FEG  s 108  32  2      4 

Seminário de Integração 
Curricular I 

FADMat 
FADEM 

FADPort 
FADExp 

s 135  48  6      5 

Prática de Ensino 
Supervisionada I 

PES s  486  36  36      18 

Métodos e Técnicas de 
Investigação em 
Educação II 

FEG s 81  32  2      3 

Seminário de Integração 
Curricular II 

PES s 81  48  6      3 

Prática de Ensino 
Supervisionada II 

PES s 648  40  40      24 

Fonte: Despacho n.º 1981/2010, de 28 de janeiro (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo III.r 

 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de 2.º ciclo em Ensino do 1.º e 2.º ciclo do 
Ensino (M4) 

 

Área Científica Sigla Créditos ECTS 

Ciências da Educação  CE 10 

Didáticas Específicas DE 30 

Supervisão Pedagógica SP 45 

Formação na Área de Docência FAD 5 

Total  90 

 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Didática da Matemática DE S 162  64  8      6 

Didática do Português I DE S 81  32  2      3 

Didática do Estudo do 
Meio 

DE S 121,5  48  6      4,5 

Didática da História e 
Geografia de Portugal 

DE S 81  32  2      3 

Linguística Aplicada ao 
Ensino do Português 

FADPort S 81  32  2      3 

Temas Atuais de 
Matemática I 

FADMat S 81  32  2      3 

Ciências da Natureza I FADCN S 121,5  48  6      4,5 

História e Geografia de 
Portugal I 

FADHG S 81  32  2      3 

Mudança e Inovação 
Educacional 

FEG  81  32  2      3 

Didática do Português II DE S 81  32  2      3 

Didática das Ciências da 
Natureza 

DE S 81  32  2      3 

Didática das Expressões DE  121,5  8  6      4,5 

Temas Atuais de 
Matemática II 

FADMAT S 121,5  8  6      4,5 

Ciências da Natureza II FADCN S 81  2  2      3 

História e Geografia de 
Portugal II 

FADHG S 121,5  48  6      4,5 

Texto Literário em 
Relação Educativa 

FADPort S 121,5  48  6      4,5 

Métodos e Técnicas de 
Investigação em 
Educação I 

FEG S 81  32  2      3 

Seminário de Integração 
Curricular 

PES S 81  32  2      3 

Prática de Ensino 
Supervisionada I 

PES S 648  40  40      24 

Métodos e Técnicas de 
Investigação em 
Educação II 

FEG S 81  32  2      3 

Seminário de Integração 
Curricular II 

PES  81  32  2      3 

Prática de Ensino 
Supervisionada II 

PES S 648  40  40      24 

Fonte: Despacho n.º 2066/2010, de 29 de janeiro (Adaptado pelo investigador) 
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Anexo III.s 

 

Instituto Politécnico de Viseu 

Escola Superior de Educação  

Plano de Estudos do Curso de Educação Pré-Escolar (M3) 

 

Área Científica Sigla Créditos  

Formação Educacional Geral FEG 10 

Didáticas Específicas DE  30 

Prática de Ensino Supervisionada PES 45 

Formação na Área de Docência FAD  5 

Total  90 
 

Unidades Curriculares 
Componente 
de Formação 

Tipo 

 Tempo de trabalho 

Créditos 
Total 

Horas de Contacto 

T TP PL OT TC S E O P 

Problemas de 
Desenvolvimento e de 
Aprendizagem 

FEG S 108  49        4 

Didácticas Específicas 
da Educação de Infância 
e do 1.º ciclo do Ensino 
Básico I 

DE S 162  77        6 

Metodologia de 
Investigação em 
Educação 

DE S 108  34    15    4 

Tecnologia Educativa DE S 108  21 28       4 

Prática de Ensino 
Supervisionada em 
Educação de Infância e 
1.º ciclo do Ensino 
Básico I. 

PES S 324    28  42 91   12 

Opção FEG S 81  42        3 * 

Didáticas Específicas da 
Educação de Infância e 
do 1.º ciclo do Ensino 
Básico II 

DE S 189  91        7 

Prática de Ensino 
Supervisionada em 
Educação de Infância e 
1.º ciclo do Ensino 
Básico II 

PES S 405    28  28 140   15 

Seminário FAD  135  63        5 ** 

Organização e 
Administração Escolar 

FEG S 81  42        3 

Didáticas Específicas da 
Educação de Infância e 
do 1.º ciclo do Ensino 
Básico III 

DE S 243  119        9 

Prática de Ensino 
Supervisionada em 
Educação de Infância e 
1.º ciclo do Ensino 
Básico III 

PES 
Semestral 

S 486     42 42 154   18 

*A definir anualmente pelo conselho científico da Escola. 

**Seminário integrado, incluindo: Português; Matemática; Estudo do Meio (Ciências da Natureza e 

História e Geografia de Portugal) e Expressões. 

Fonte: Despacho n.º 4532/2009, de 25 de fevereiro (Adaptado pelo investigador). 


