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Resumo 
O projeto que se pretende desenvolver na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Portalegre, em parceria com instituições de Ensino Superior Internacionais 
(Bulgária, Polónia, Ucrânia, Cazaquistão e Moldávia), tem como objetivo principal preparar e organizar grupos – alvo de alunos e professores, através de cursos de formação inovadores nas 
áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM), e a criação de novos cursos nas referidas áreas. Para isso, prevê-se o desenvolvimento de Atividades de implementação do 
projeto - desenvolvimento, adaptação e teste de novos currículos e metodologias para melhorar o nível de competências nas instituições de ensino superior. A implementação do projeto 
tem como objetivos (i) dar formação a grupos-alvo, constituídos por alunos e docentes das diferentes instituições, (ii) desenvolver programas curriculares e metodologias inovadoras e (iii) 
criar novos cursos com aplicação das práticas desenvolvidas nas CTEM. A partilha de experiências entre parceiros, de metodologias, programas curriculares, material didático, entre outras, 
bem como o desenvolvimento dos objetivos que se pretendem atingir, determinam a garantia de sucesso do projeto, e estes só podem ser alcançados com programas que permitam e 
fomentem a partilha de conhecimento entre parceiros internacionais. 
 

Palavras-Chave: Metodologias, Práticas Pedagógicas, Formação. 

1 Contextualização  
Aprender através de projetos, pode ser encarado como uma metodologia 
facilitadora de aquisição de novos conhecimentos e ao mesmo tempo permitir 
o desenvolvimento de novas competências, que consigam preparar melhor 
alunos e professores para o mercado de trabalho. Este projeto que 
pretendemos desenvolver na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 
Instituto Politécnico de Portalegre, em parceria com outras instituições de 
Ensino Superior Internacionais (Bulgária, Polónia, Ucrânia, Cazaquistão, 
Moldávia e Portugal), tem como objetivo principal preparar e organizar grupos 
– alvo de alunos e professores, através de cursos de formação inovadores nas 
áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM), e a criação de 
novos cursos nas referidas áreas. Para isso, prevê-se o desenvolvimento de 
Atividades de implementação do projeto - desenvolvimento, adaptação e teste 
de novos currículos e metodologias para melhorar o nível de competências nas 
instituições de ensino superior. 

2  Descrição da prática pedagógica 
Para o desenvolvimento de novos cursos, pretende-se integrar novos métodos 
de TIC nas práticas de formação em cada uma das instituições parceiras no 
projeto. 
 
2.1  Objetivos e público-alvo 
A implementação do projeto tem como objetivos  (i) dar formação a grupos-
alvo, constituídos por alunos e docentes das diferentes instituições, (ii) 
desenvolver programas curriculares e metodologias inovadoras e (iii) criar 
novos cursos com aplicação das práticas desenvolvidas nas CTEM. 
 
2.2  Metodologia  
1. Formação de grupos de trabalho pelos parceiros para a implementação da 

organização da formação dos grupos-alvo (todos os parceiros); 
2. Implementação da educação em pacotes CTEM 
3. Avaliação da Qualidade dos materiais didáticos para aprendizagem e para 

ensino  
4. Criação de um website contendo informações do desenvolvimento dos 

resultados alcançados e dos cursos de acesso livre desenvolvidos. 

3  Resultados, implicações e recomendações 
O culminar do projeto tem como resultado a disseminação das práticas 
inovadoras desenvolvidas, de novos currículos e metodologias bem como 
o melhoramento do nível de competências das instituições de ensino 
superior e a disponibilização dos materiais didáticos elaborados e de 
acesso livre. A disseminação dos resultados alcançados podem permitir 
que outras instituições a nível regional e europeu adotem metodologias e 
programas curriculares mais adequados ao ensino nas áreas da CTEM.  

4 Conclusões  
A partilha de experiências entre parceiros, de metodologias, programas 
curriculares, material didático, entre outras, bem como o desenvolvimento 
dos objetivos que se pretendem atingir determinam a garantia de sucesso 
do projeto, e estes só podem ser alcançados com programas que 
permitam e fomentem a partilha de conhecimento entre parceiros 
internacionais. 

2.3  Avaliação  
A avaliação dos resultados alcançados será efetuada através de indicadores 
quantitativos para avaliar a qualidade da implementação do projeto por 
tipo de atividade em conformidade com um plano de trabalho, tais como: 
• Especialistas externos para avaliação da qualidade do projeto; 
• Materiais didáticos desenvolvidos para os professores (docentes); 
• Alunos que completam a formação; 
• Estudantes internacionais recebidos;  
• Vagas oferecidas em programas de formação que fornecem informações 

sobre países / culturas / sociedades em relação ao número total de 
estudantes; 

• Seminários temáticos e mesas redondas realizadas; 
• Workshops realizados. 


