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Objectivos  

O objectivo da terceira produção intelectual, "Desenvolvimento de currículo de formação em 

competências transversais e materiais didácticos", é conceber um currículo de formação em 

competências transversais e desenvolver os materiais didácticos com este objectivo. 

O currículo de formação baseia-se nos resultados da investigação realizada no âmbito do 

projecto, ao longo dos Resultados Intelectuais 1 e 2, e conduz a um curso misto de 125 horas 

(20 horas presenciais, 36 horas - e-learning) completado por estudo individual, garantindo 5 

ECTS aos participantes. 

Uma vez definida a folha de curso, dois eventos de formação (C1 e C2) permitem ao pessoal 

ministrar cursos combinados locais em cada universidade participante. Estes cursos locais foram 

ministrados em datas diferentes, como explicado ao longo deste relatório, todos eles com 

algumas unidades presenciais e outros conteúdos em linha, apoiados pela plataforma Método. 

Os cursos locais combinados são bons testes aos materiais desenvolvidos, e fornecem feedback 

aos parceiros para resolver os erros, melhorar os conteúdos e, depois, configurar uma versão 

melhor para os próximos anos. 

A IO3 atinge a sua acção de topo com o Programa Internacional de Estudos (C3) em Liège, 

Bélgica, em Setembro de 2021. Oito estudantes de cada parceiro universitário participam neste 

evento, combinando experiência de aprendizagem e desenvolvimento pessoal. 
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Metodologia  

Os membros parceiros trabalharam seguindo os passos descritos abaixo: 

1. Selecção de módulos: utilizando os resultados das pesquisas de IO1 e IO2, foram 

seleccionadas oito competências transversais entre as listadas nesses estudos, 

considerando as mais solicitadas e as mais importantes tanto para estudantes como 

para empresas. 

2. Definição da folha de curso: durante a reunião transnacional em Bucareste, Roménia 

(Maio de 2019), os parceiros discutiram o conteúdo da folha de curso, e a UVIGO liderou 

a redacção de tal documento, que foi melhorado através de comentários por e-mail e 

discussões informais durante o C1 em Felgueiras, Portugal (Setembro de 2019) e o C2 

em Vigo, Espanha (Fevereiro de 2020). 

3. Responsável de cada módulo: na reunião de Bucareste, o trabalho de desenvolvimento 

de cada módulo foi partilhado entre os parceiros da Universidade, com a tarefa de 

preparar um ficheiro PowerPoint para orientar os conteúdos presenciais, um calendário 

de cada sessão presencial, uma descrição de cada actividade a realizar com os 

estudantes, e um texto com os conteúdos online relacionados com cada um dos 

módulos. Além disso, foi compilada uma colecção de casos de estudo para verificar a 

aquisição de competências pelos estudantes. 

4. Definição do procedimento de avaliação: esta metodologia de avaliação foi discutida ao 

longo do C1 em Felgueiras, Portugal, escrita em projecto pela equipa UVIGO, e 

finalmente aprovada durante o C2 em Vigo, Espanha. 

As subsecções seguintes desenvolvem cada uma dessas etapas. 

 

Selecção de módulos  

A selecção dos módulos começou com a análise dos resultados fornecidos pelos inquéritos às 

empresas e estudantes realizados nos Resultados Intelectuais 1 e 2. Analisámos as 5 principais 

competências necessárias identificadas em ambos os inquéritos. 

A ideia original era desenvolver um programa de formação de quatro módulos, focalizando cada 

módulo numa só habilidade. Com esta definição, tínhamos três selecções claras com 

competências no topo de ambas as listas (de estudantes e de empresas): 

• Trabalho de equipa (uma competência na categoria Social) 

• Pensamento Crítico (categoria Cognitivo) 

• Pensamento Analítico (também Cognitivo) 

A quarta opção seria uma entre as seguintes: 

• Resolução de problemas (categoria Metodológica) 

• Comunicação Interpessoal (Social) 

• Pensamento Criativo (Cognitivo) 

• Gestão do Tempo (Metodológico) 

Durante a reunião transnacional de Bucareste (Maio de 2019), os parceiros concordaram que 

pelo menos uma das competências seleccionadas tinha de pertencer a cada categoria (Social, 
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Cognitiva ou Metodológica). Além disso, e devido à experiência anterior dos parceiros, 

decidimos seleccionar oito competências e definir módulos combinando duas competências 

relacionadas, sendo o acordo final: 

• Módulo 1: Capacidade de organização 

o Trabalho de equipa 

o Gestão do tempo 

• Módulo 2: Competências criativas 

o Comunicação interpessoal 

o Pensamento criativo 

• Módulo 3: Competências de análise de problemas 

o Pensamento crítico 

o Pensamento analítico 

• Módulo 4: Competências de solução 

o Tomada de decisões 

o Resolução de problemas 

 

Definição de folha de curso  

Durante a reunião transnacional de Bucareste, foi apresentada uma versão preliminar da folha 

do curso, que foi discutida numa sessão dedicada a este assunto. Os parceiros do consórcio 

chegaram a um consenso sobre os detalhes e o coordenador da UVIGO preparou uma versão 

final do projecto a ser distribuída entre todos os parceiros numa espécie de exposição pública 

para obter possíveis sugestões.  

As secções acordadas incluídas na folha de curso foram: 

• Descrição geral 

• Atribuição ECTS 

• Modo de entrega 

• Objectivos da unidade curricular 

• Aptidões ou competências a adquirir 

• Resultados da aprendizagem 

• Conteúdos 

• Planeamento 

• Metodologias 

• Avaliação 

• Leituras recomendadas e requeridas 

As directrizes adicionais para a definição da folha de curso foram: 

• Pode conter uma definição básica de conteúdos e material de formação. 

• A atribuição do ECTS deve ser, pelo menos, 5 (mas pode ser alargada em função dos 

diplomas locais). 

• Haverá um núcleo de competências comuns, e uma colecção de competências 

adicionais que poderão ser opcionalmente acrescentadas quando adaptadas às 

exigências locais. 
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• O mesmo ocorreria com os resultados da aprendizagem: um núcleo comum e alguns 

adicionais como opção para a implementação local. 

• O planeamento e o calendário seriam definidos numa base de 5 ECTS. Em caso de 

extensão, os programas locais definiriam trabalho adicional fora da sala. 

• A avaliação seria idealmente realizada por docentes e pares. No entanto, como os 

regulamentos locais de alguns dos parceiros não permitem a avaliação pelos pares, este 

ponto seria apenas uma recomendação. 

• Finalmente, acordámos uma versão definitiva que está incluída na secção IO3 

Outcomes. 

 

Responsável de cada módulo  

Durante a reunião de Bucareste, cada um dos módulos foi atribuído a professores entre os 

parceiros da Universidade. Os seus nomes são: 

• Módulo 1: Capacidade de organização 

o Trabalho de equipa 

▪ Iñigo Cuiñas, UVIGO 

▪ Manuel Caeiro, UVIGO 

o Gestão do tempo 

▪ Brigitte Pleascia, HEPL 

▪ Daniella Firoiu, RAU 

• Módulo 2: Competências criativas 

o Comunicação interpessoal 

▪ Teresa Barros, PPORTO 

▪ Vitor Braga, PPORTO 

o Pensamento criativo 

▪ Phillippe Parmentier, HEPL 

▪ Brigitte Pleascia, HEPL 

• Módulo 3: Competências de análise de problemas 

o Pensamento crítico 

▪ Daniella Firoiu, RAU 

▪ George Ionescu, RAU 

o Pensamento analítico 

▪ Karolina Szturo, UWM 

▪ Bogdan Wlodarczyk, UWM 

• Módulo 4: Competências de solução 

o Tomada de decisões 

▪ Karol Wojtowicz, UWM 

▪ Bogdan Wlodarczyk, UWM 

o Resolução de problemas 

▪ Enrique Costa, UVIGO 

▪ Edita de Lorenzo, UVIGO 

 

Processo de avaliação  
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Durante o C1 em Felgueiras, utilizamos algum tempo para discutir como poderíamos avaliar o 

comportamento do curso e avaliar os estudantes. Concordámos que precisamos de avaliar tanto 

a assimilação de conceitos como as atitudes aprendidas: os conceitos seriam avaliados através 

de um teste, que pode ser realizado em linha, e as atitudes aprendidas através de uma resolução 

de casos de estudo, fornecendo soluções e as competências necessárias para situações de 

empresas do mundo real. Além disso, deve ser definido um inquérito de satisfação para verificar 

a percepção do curso por parte dos estudantes envolvidos. 

Nessa reunião em Felgueiras, os parceiros definiram uma estrutura de rubricas para avaliação, 

e cada módulo responsável assumiu a tarefa de classificar os diferentes níveis de rubricas.  

Tanto essa rubrica como o inquérito de satisfação estão incluídos na secção IO3 Outcomes deste 

relatório.  
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Resultados da IO3  

Esta secção contém a folha de curso, os documentos de avaliação, o local para descarregar o 

conteúdo dos diferentes módulos, e uma colecção de casos de estudo. 

 

Folha do curso  

Descrição geral  
Esta folha de curso descreve o conteúdo de um curso principal sobre competências transversais, 

que poderia ser aplicado tal como está ou em conjunto com um curso mais geral (sobre 

projectos, sobre ética, sobre gestão, ...). Esta folha de curso pretende ajudar a introduzir as 

competências transversais em programas universitários. 

O quadro principal é que o público é constituído por estudantes universitários, com formação 

em diferentes disciplinas, mas que não desenvolveram necessariamente as suas competências 

transversais. 

O objectivo é que os estudantes tomem consciência de que o desenvolvimento individual e 

colectivo da sua vida profissional e pessoal se baseia tanto em competências técnicas 

relacionadas com as suas profissões como em competências transversais relacionadas com a 

sua forma de interacção. Isto leva a duas ideias fundamentais: 

1. A sociedade, ou seja, as pessoas que a conformam, têm problemas que os profissionais 

podem resolver utilizando os seus conhecimentos (competências técnicas) mas 

detectando-os através de competências não técnicas (soft): resolvendo ou atenuando 

problemas da Sociedade em que se enquadra, não para criar novos problemas. 

2. As actividades profissionais têm influência directa na própria sociedade, na forma como 

as pessoas vivem ou na forma como se relacionam. Esta influência tem de ir 

acompanhada de responsabilidade ética. 

A proposta é colocar os estudantes perante diferentes situações que têm de enfrentar, e 

fornecer-lhes ferramentas psicológicas e metodológicas que lhes permitam enfrentar tais 

situações. Todas estas situações têm de estar relacionadas com uma ou mais das competências 

transversais definidas e estruturadas pelo relatório do ET 2020 PLA sobre "Desenvolvimento de 

competências futuras na educação", publicado pela DG Educação e Cultura em Fevereiro de 

2016. A selecção das respostas específicas de competências a um grande inquérito internacional 

entre empregadores e estudantes universitários (que vão ser empregados no futuro próximo). 

Número de atribuição do ECTS  
Dependendo da Universidade em que o curso é implementado, o número de ECTS pode variar. 

O curso conterá um esquema básico para 5 ECTS, mas poderá expandir-se através da promoção 

da exploração de projectos mais ambiciosos. 

Estes 5 ECTS dizem respeito a cerca de 125 horas. A proposta é dividir este tempo em 20 horas 

presenciais, 36 horas de e-learning e completadas por trabalho autónomo (isto significa estudo 

individual ou, de preferência, trabalho de equipa). 
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Modo de entrega  
O curso é definido para uma entrega mista: presencial, e-learning, e trabalho autónomo. A 

proposta de combinar os modos revela como um sucesso considerando a situação pandémica 

(Covid-19, 2020-2021) experimentada durante o desenvolvimento do projecto. 

Objectivos da unidade curricular  
1. Transferência de conhecimentos básicos sobre quatro soft skills como ferramenta para 

melhorar o desempenho profissional do estudante e a sua capacidade de ser inserido 

numa empresa e mesmo na sociedade.  

2. Familiarizar os estudantes com o efeito de competências transversais testando alguns 

deles em pequenas equipas. 

3. Os estudantes trabalham em disciplinas diferentes das suas origens, trabalham num 

tema e desenvolvem ferramentas para resolver dificuldades. 

Aptidões ou competências a adquirir  
Segue-se uma lista de aptidões ou competências que os estudantes adquiririam potencialmente 

como fazendo o curso. Dependendo do programa em que o curso se desenvolve, os docentes 

responsáveis devem decidir quais os mais adequados e seleccionar aqueles a destacar. 

As competências nucleares, que serão comuns a todos os estudantes, são: 

• Trabalho de equipa 

• Comunicação interpessoal 

• Gestão do tempo 

• Pensamento crítico 

• Pensamento analítico 

• Pensamento criativo  

• Tomada de decisões 

• Resolução de problemas 

Poderiam ser acrescentadas competências adicionais em programas locais. 

Resultados da aprendizagem  
Uma colecção de resultados de aprendizagem, adaptável ao programa em que o curso se insere 

é listada nas seguintes linhas. Após a conclusão do curso, o aluno é capaz de o fazer:  

• Aplicar os princípios do trabalho em equipa. 

• Gerir os tempos necessários para executar diferentes tarefas dentro de um projecto. 

• Aplicar técnicas para enfrentar um problema e para o resolver. 

• Analisar um problema com técnicas metódicas. 

• Fazer reflexões sobre uma situação considerando diferentes possibilidades e criticando 

os fundamentos de todas elas. 

• Tomar decisões tendo em conta as vantagens e desvantagens de todas as opções. 

• Fornecer ideias e soluções com criatividade. 

• Comunicar com outras pessoas e manter reuniões de grupo de uma forma eficiente.   

Conteúdos  
O curso terá quatro módulos centrados na seguinte categoria de competências transversais - 1 

cognitivo, 2 metodológico e 1 social, conforme classificado pelo relatório do ET 2020 PLA sobre 



 

12 
 

"Desenvolvimento de competências futuras na educação" (lançado pela DG Educação e Cultura 

em Fevereiro de 2016). A configuração dos módulos será a seguinte: 

• Módulo 1: Capacidade de organização 

o Trabalho de equipa 

o Gestão do tempo 

• Módulo 2: Competências criativas 

o Comunicação interpessoal 

o Pensamento criativo 

• Módulo 3: Competências de análise de problemas 

o Pensamento crítico 

o Pensamento analítico 

• Módulo 4: Competências de solução 

o Tomada de decisões 

o Resolução de problemas 

Cada módulo combina duas competências de diferentes categorias, sendo abrangidas três 

competências cognitivas, três metodológicas, e duas competências sociais. 

A agenda do curso irá conter os seguintes pontos:  

1. Conteúdos teóricos gerais sobre cada habilidade suave seleccionada 

Esta secção fornecerá aos alunos alguns conhecimentos sobre cada uma das 

competências transversais consideradas dentro do curso: factos históricos, teorias, 

propostas, e assim por diante. Isto poderia ser feito através da utilização de ferramentas 

de e-learning. 

2. Construção de equipas 

Os conferencistas criarão grupos de quatro a sete estudantes. Isto poderá ser feito 

deixando os alunos agruparem-se sozinhos, à sua melhor preferência; ou desenhando 

os grupos aleatoriamente; ou utilizando os resultados de um simples teste psicológico 

feito pelos alunos durante a primeira sessão, tentando organizar equipas equilibradas; 

ou através de qualquer outro procedimento. 

3. Um fórum de caso sobre uma situação específica relacionada com cada competência 

específica seleccionada. 

A proposta é enfrentar o estudante perante uma situação (idealmente no mundo real, 

e melhor se relacionada com a experiência dos estudantes) e forçá-lo (individualmente 

ou em grupo) a fornecer uma solução, sugestão, proposta ou algo que possa ajudar a 

lidar com tal caso. A ideia é que os estudantes tomem consciência de cada competência 

soft mesmo antes de saberem que se trata de uma competência soft e que esta tem um 

nome específico. 

Alguns exemplos de casos serão fornecidos previamente à implementação. 

4. Trabalho de equipa 

Ser considerado como trabalho autónomo (ou seja, trabalho desenvolvido fora da sala 

de aula, com alguma supervisão por parte dos docentes mas com vários tempos de 

actividade autónoma dos estudantes). 
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Cada grupo de estudantes prepara um trabalho que fornece uma solução para um caso, 

identificando as competências transversais que precisam de incorporar e a importância 

de cada um deles. 

Uma plataforma em linha poderia ajudar os grupos que não podem encontrar-se 

pessoalmente, ou a todos eles como um repositório, um ponto de encontro para 

partilhar ideias e soluções, e um apoio para a criação colaborativa dos documentos. 

Os grupos documentarão o resultado desta actividade através de relatórios ou através 

de um serviço em linha, como um fórum ou wiki. Além disso, produzirão uma 

apresentação a todos os colegas. Os resultados serão avaliados com base nas rubricas 

acordadas. 

A interacção com os conferencistas seria presencial, e através de fóruns durante a 

pesquisa de informação, e por correio electrónico para a troca de ideias. 

Planeamento  
Como definição geral, o curso será igual a 5 ECTS. Dependendo dos programas locais, poderia 

haver mais ECTS atribuídos ao curso, que seriam utilizados para ir mais longe na metodologia, 

ou passar por projectos mais profundos ou mais ambiciosos. 

Cada aluno estará com os professores, em aula ou seminários, durante 20 horas. Além disso, os 

conteúdos teóricos terão a duração de 32 horas de actividades de e-learning. Dependendo da 

carga horária total do programa local, os estudantes terão de dedicar diferentes esforços para 

completar as horas autónomas fora da sala de aula (ou em sala de aula sem professor), e depois 

o total de horas do curso. Obviamente, quanto mais horas, mais profunda se espera que seja a 

solução. 

Assim, na folha de curso apenas serão definidas as horas presenciais, estando as duas últimas 

colunas abertas para adaptação aos programas locais. 

Actividade Cara a cara e-learning 
Trabalho 
autónomo 

Actividades introdutórias 2   

Trabalho em sala de aula: casos 
relacionados com competências 
transversais (2 horas cada competência) 

16   

Tutoriais sobre competências transversais: 
história, teorias, aplicações (4 horas cada 
competência) 

 32  

Projectos de equipa   L.P. (mín. 73)  

Apresentações de projectos 2   

HORAS TOTUAIS 20 32 73+ 

*L.P. indica que o número ou horas depende de programas locais. 

As metodologias utilizadas em cada actividade são amplamente explicadas ao longo da secção 

seguinte. 

Metodologias  
Há diferentes metodologias a aplicar durante o desenvolvimento do curso, para que os 

estudantes adquiram as competências propostas: 
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• Actividades introdutórias 

Os docentes introduzem os objectivos do curso e algumas dicas práticas sobre 

competências transversais e trabalho em equipa. Além disso, a construção da equipa 

fará parte desta actividade. 

• Sessões de sala de aula 

Estas sessões combinarão explicações e propostas fornecidas pelo docente com grupos 

de trabalho ou mesmo debates envolvendo todos os estudantes, a fim de aprofundar 

através da habilidade suave a ser apresentada e compreendida. Esta parte consistirá em 

quatro sessões de quatro horas cada (ou, alternativamente, oito sessões de duas horas 

cada). 

Espera-se que as aulas se baseiem numa aprendizagem activa, movendo os estudantes 

para fazerem diferentes actividades e não apenas para serem receptores de informação. 

• Formação em soft skills 

Os estudantes recebem uma formação sobre as diferentes competências transversais 

envolvidas ao longo do curso. Os docentes dão especial atenção ao fornecimento claro 

de conteúdos por autores especializados, definições claras, utilização de cada 

competência ao longo da história e casos de aplicação. Isto é fornecido por métodos de 

e-learning. 

• Projectos/reuniões com tutores 

Os estudantes, em pequenas equipas autónomas, desenvolvem um projecto maior, 

tendo em conta os conhecimentos adquiridos. 

Este é o núcleo do curso: a equipa de estudantes deve abordar um projecto, relacionado 

com as competências propostas quer por eles quer pelos membros do corpo docente. 

Durante a duração do curso, os membros da equipa devem trabalhar em estreita 

cooperação para alcançar os objectivos do projecto. A supervisão é tal que uma semana 

(e-mail, fórum, presencial) terá lugar com os docentes responsáveis. 

No final do curso, todos os membros da equipa devem ser capazes de apresentar o seu 

projecto ao companheiro, tanto em sessões orais como em poster. Em alternativa, os 

docentes poderiam pedir aos estudantes que gravassem um vídeo sobre o seu projecto, 

a fim de serem avaliados pelos docentes e, talvez, pelos seus colegas. 

• Apresentação/exposição 

Cada equipa deve apresentar o seu projecto ao resto dos estudantes (alternativamente, 

é gravado um vídeo). A apresentação oral pode ser feita por um ou mais membros da 

equipa, e deve incluir provas que demonstrem o trabalho desenvolvido e os resultados 

alcançados. No final da apresentação, todos os membros do grupo devem estar 

disponíveis para qualificação e avaliação. A sessão requer a presença de todos os 

membros da equipa. 

Quando possível, as apresentações poderiam ser realizadas durante um workshop ou 

uma feira comercial, convidando pessoas da indústria e movimentos sociais do meio 

universitário a assistir e também a dar a conhecer as propostas.  
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Avaliação  
Idealmente, esta avaliação será feita por docentes e por pares: 50% feita por conferencistas, 

50% feita por pares. Se existem regulamentos locais que proíbem a avaliação pelos pares, todos 

os 60% da nota final seriam decididos pelos conferencistas.  

A avaliação do projecto será realizada através de rubricas previamente publicadas, que serão 

aplicadas pelos docentes e, quando possível, pelos outros estudantes (avaliação pelos pares). As 

rubricas para avaliação serão publicadas durante os dois primeiros meses de ensino da 

disciplina, e baseiam-se naquelas fornecidas no documento "Formulário de avaliação". 

Leituras recomendadas e requeridas  
Os materiais fornecidos pela UNIFORS Resultados Intelectuais 3 e 4 (IO-3 e IO-4) serão utilizados 

para o desenvolvimento das diferentes sessões do curso. 

Além disso, os professores responsáveis por cada equipa fornecerão ou ajudarão na recolha da 

informação de que os estudantes necessitam para desenvolver os seus projectos.  

 

Avaliação  

Descrição geral do procedimento de avaliação  
A avaliação do curso de formação de soft skill será feita numa combinação de notas dadas pelos 

docentes e avaliação de pares pelos outros estudantes. Nos países onde a legislação nacional 

não permite a avaliação em pares, os docentes fornecerão as notas finais completas. 

Como trabalho autónomo, os estudantes desenvolverão uma solução para um estúdio de casos, 

feito em equipas. Em seguida, gravarão um pequeno vídeo explicando os seus conhecimentos e 

a solução que propõem. 

Depois disso, os professores e colegas de estudo assistirão aos vídeos e fornecerão notas 

aplicando a rubrica na secção seguinte. 

Além disso, os estudantes serão convidados a preencher um inquérito de satisfação sobre o 

conteúdo e desenvolvimento do curso.  

Rubrica de avaliação  
Cada docente e aluno avaliará a solução apresentada pelos participantes no curso tendo em 

conta a aquisição e incorporação das diferentes competências transversais envolvidas no 

curso. Cada aquisição de soft skills é marcada em três níveis, pelo que cada um deles receberá 

0 pontos (se não houver vestígios desta soft skill ao longo da solução fornecida) ou 1 a 3 

pontos relativamente à descrição fornecida na rubrica abaixo.  
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Habilidade suave 
Nível de aquisição 

1 2 3 

1a.Trabalho em 
equipa 

Os estudantes 
puderam trabalhar em 
conjunto num grupo 

Os estudantes 
construíram uma 
equipa e coordenaram 
os diferentes papéis 
dos indivíduos 

Os estudantes 
trabalharam em 
equipa, coordenando 
papéis, e perceberam a 
utilidade desta forma 
de trabalhar 

1b.Gestão do tempo 

Os estudantes 
puderam analisar a 
forma como utilizam o 
seu tempo 

Os estudantes 
puderam identificar as 
diferentes ferramentas 
que os podem ajudar a 
gerir o seu tempo 

Os estudantes 
puderam utilizar 
ferramentas clássicas e 
ferramentas digitais 
para gerir o seu tempo 

2a.Comunicação 
interpessoal 

Os estudantes são 
capazes de identificar 
os diferentes tipos de 
comunicação.  

Os estudantes podem 
definir as 
características da 
comunicação e 
compreender a 
importância de uma 
comunicação eficaz.  

Os estudantes são 
capazes de comunicar 
de uma forma eficaz.  

2b.Pensamento 
criativo 

Os estudantes são 
capazes de 
compreender a 
importância do 
trabalho de grupo num 
espírito de abertura e 
tolerância às mais 
diversas e originais 
ideias. 

Os estudantes são 
capazes de se 
apropriar do espírito e 
do método das 
técnicas de 
criatividade. 

 

Os estudantes são 
capazes de utilizar 
técnicas de 
criatividade, com 
confiança dentro de 
um grupo, para 
fornecer soluções 
originais a um 
determinado 
problema. 

3a.Pensamento 
crítico 

Os estudantes foram 
capazes de definir e 
compreender o 
conceito de 
pensamento crítico. 

Os estudantes foram 
capazes de identificar e 
utilizar competências 
de pensamento crítico, 
processos e técnicas 
que os ajudarão nas 
suas vidas e carreiras 
pessoais. 

Os estudantes 
desenvolvem a sua 
capacidade de 
investigar e avaliar o 
pensamento de 
diferentes pontos de 
vista; também, 
identificando, 
analisando e 
formulando soluções 
para os problemas à 
medida que estes 
surgem. 

3b.Pensamento 
analítico 

Os estudantes foram 
capazes de pensar de 
forma ordenada e 
analítica 

Os alunos 
identificaram 
correctamente a 
questão da tarefa dada 
que requer uma 
solução e hipóteses 

Os estudantes 
recolheram a 
informação necessária 
para resolver uma 
tarefa, analisaram-na e 
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Habilidade suave 
Nível de aquisição 

1 2 3 

tiraram conclusões 
lógicas 

4a.Decisões 

Os estudantes foram 
capazes de definir e 
compreender as fontes 
das dificuldades mais 
comuns no processo 
de tomada de decisão. 

Os estudantes foram 
capazes de definir e 
compreender a acção 
dos factores que 
afectam o processo de 
tomada de decisão. 

Os estudantes 
puderam utilizar 
técnicas que facilitam 
o processo de tomada 
de decisão. 

4b.Resolução de 
problemas 

Os estudantes foram 
capazes de resolver um 
problema dando uma 
solução razoável 

Os estudantes dão 
uma solução baseada 
em seguir os passos 
dados. Eles 
especificaram alguns 
dos passos seguidos.  

A equipa de 
estudantes dá uma 
definição completa da 
resolução de 
problemas. Dão uma 
boa descrição de cada 
abordagem seguida 
nas diferentes etapas 
do processo de 
resolução de 
problemas. 

 

Inquérito de satisfação  
O inquérito seguinte irá ajudar a medir a satisfação de cada participante no curso: 

PERGUNTA Nº 1: Idade 

PERGUNTA Nº 2: Sexo 

PERGUNTA Nº 3: Grau actual 

PERGUNTA Nº 5: Situação do emprego 

PERGUNTA Nº 6: Local de residência/trabalho (indicar país) 

Questionário sobre a qualidade da formação: Avalie os seguintes aspectos do curso utilizando 

uma escala de pontuação de 1 a 4 (1 pontuação mais baixa e 4 pontuação mais alta). 

Organização do curso 

PERGUNTA Nº 7: O curso foi bem organizado (informação, datas e horários das reuniões, 

entrega de material) 

PERGUNTA Nº 8: O número de alunos do grupo tem sido adequado para o 

desenvolvimento do curso 

Conteúdo do curso  
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PERGUNTA Nº 9: O conteúdo do curso respondeu às minhas necessidades de formação 

PERGUNTA Nº 10: Tem havido uma combinação adequada de teoria e aplicação prática  

Duração e horário 

PERGUNTA Nº 11: A duração do curso tem sido suficiente de acordo com os seus 

objectivos e conteúdos 

PERGUNTA Nº 12: O horário tem favorecido a frequência de cursos 

Formadores / Tutores  

PERGUNTA Nº 13: A forma de ensinar ou ensinar o curso tem facilitado a aprendizagem 

PERGUNTA Nº 14: Os formadores / tutores conhecem em profundidade os temas 

ensinados 

Meios didácticos (guias, manuais, ficheiros...)  

PERGUNTA Nº 15: A documentação e os materiais entregues são compressíveis e 

adequados 

PERGUNTA Nº 16: A metodologia didáctica é actualizada 

Instalações e meios técnicos (quadro branco, ecrã, projector, TV, vídeo, computador, 

programas, máquinas, ferramentas...) 

PERGUNTA Nº 17: A sala de aula, a oficina ou as instalações foram apropriadas para o 

desenvolvimento do curso 

PERGUNTA Nº 18: Os meios técnicos têm sido adequados para desenvolver o conteúdo 

do curso (computadores, quadro branco, projector, TV, máquinas) 

Apenas quando o curso tiver sido realizado à distância, e-learning ou modo misto 

PERGUNTA Nº 19: Guias tutoriais e materiais didácticos facilitaram a conclusão do curso 

impresso, aplicações de e-learning) 

PERGUNTA Nº 20: Tem havido apoio suficiente (tutoriais individuais, listas de correio e 

distribuição, teleconferência, biblioteca virtual, motores de busca...) 

Mecanismos de avaliação da aprendizagem  

PERGUNTA Nº 21: Foram disponibilizados testes de avaliação e auto-avaliação que me 

permitem conhecer o nível de aprendizagem alcançado (a resposta é sim ou não) 

Classificação geral do curso 

PERGUNTA Nº 22: Pode contribuir para a minha incorporação no mercado de trabalho 

PERGUNTA Nº 23: Permitiu-me adquirir novas competências / habilidades que posso 

aplicar a um posto de trabalho 

PERGUNTA Nº 24: Melhorou as minhas possibilidades de mudar de emprego dentro ou 

fora da empresa 
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PERGUNTA Nº 25: Expandi os meus conhecimentos para progredir na minha carreira 

profissional 

PERGUNTA Nº 26: Tem favorecido o meu desenvolvimento pessoal 

PERGUNTA Nº 27: Grau de satisfação geral com o curso 

PERGUNTA Nº 28 (OPCIONAL): Se desejar fazer alguma sugestão ou observação, por 

favor utilize o espaço reservado abaixo 

 

Conteúdo do módulo  

Cada módulo consiste numa apresentação PowerPoint para uma sessão de 2,5 horas e um 

documento Word com o conteúdo em linha para o curso misto. Todos os documentos são 

preparados em várias línguas: 

• Conteúdos em inglês (core contents) 

o Todos os outros conteúdos são traduções desta versão básica. 

• Conteúdos em outras línguas dos parceiros: 

o Francês, feito pela HEPL. 

o Polaco, feito pela UWM. 

o Português, feito por PPorto. 

o Romeno, feito pela RAU. 

o Espanhol, feito por UVigo e Método. 

 

Casos de estudo  

INFALIA foi encarregada de descrever diferentes casos de utilização, e forneceu o seguinte 

material para o trabalho em equipa, como exemplos de outros casos que poderiam ser 

desenvolvidos no futuro por cada equipa de conferências: 

• BAIXA MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO PROFISSIONAL 

o Descrição: Geralmente, os empregados querem fazer um bom trabalho. A sua 

intenção é tornar-se um membro valioso da organização e, esperemos, 

impressionar os seus gestores e clientes no processo. No entanto, alguns 

gestores podem involuntariamente não notar o esforço e contribuição que o 

seu pessoal apresenta.  No entanto, intencionalmente ou não, os funcionários 

que se sentem subvalorizados tendem a ficar desinteressados e até insatisfeitos 

com o seu trabalho. 

o Papéis: 

▪ Empregados 

▪ Gestores 

o Requisitos: Métodos necessários para aumentar a motivação 

o Passos: Os gestores podem não estar tão sintonizados com o trabalho dos seus 

subordinados como os próprios empregados. Os empregados devem manter os 

seus superiores actualizados sobre as suas realizações (comunicação 

interpessoal). Por exemplo, um empregado que criou uma campanha 
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publicitária de topo que agradou a um cliente importante pode querer lembrar 

gentilmente ao seu chefe as suas realizações e como estas tiveram um impacto 

positivo no departamento e na empresa (comunicação verbal). 

o Alternativas: Novas directrizes de trabalho em equipa do gestor 

o Questões: Os empregados, contudo, não devem esperar ser reconhecidos por 

cada pequena tarefa que completam (por exemplo, apresentar um relatório um 

dia antes). 

o Competências transversais incluídas: 

▪ Comunicação interpessoal 

▪ Comunicação Verbal 

▪ Trabalho de equipa 

• CONFLITO INTERPESSOAL 

o Descrição: Embora possamos tentar agradar a todos, por vezes encontramos 

um indivíduo com o qual é difícil encontrar um terreno comum. Quer seja 

colega, superior, ou subordinado, quando os pontos de vista profissionais não 

se encaixam, a produtividade e a eficiência sofrem frequentemente. 

o Papéis: 

▪ Empregados 

▪ Equipas 

o Requisitos: É importante uma colaboração frutuosa entre os membros do grupo 

o Passos: Lidar com o indivíduo falando com ele num tom neutro e não acusatório 

(Atitude Positiva). Tente elogiar o indivíduo pelo seu trabalho árduo, e quando 

chegar a altura certa, pergunte se pode reservar tempo para resolver 

calmamente as suas diferenças e discutir qual poderá ser a melhor forma de 

avançar (Aceitar feedback). 

o Alternativas: Gestão de conflitos pelo gestor 

o Questões: Algumas competências relacionadas com o trabalho em equipa 

incluem a capacidade de negociar com outros, e de reconhecer e apreciar a 

diversidade numa equipa. Outra competência relacionada é a capacidade de 

aceitar e aplicar o feedback dos outros. 

o Competências transversais incluídas: 

▪ Atitude Positiva 

▪ Aceitação de feedback 

▪ Gestão de conflitos 

• GESTÃO DO TEMPO 

o Descrição: Não há dúvida de que o ritmo do local de trabalho moderno pode ser 

avassalador. De acordo com o Relatório de Experiência dos Empregados de 2018 

da Udemy, metade dos inquiridos (e 53% dos gestores) disseram que poderiam 

melhorar as suas capacidades de gestão do tempo. E embora o número de 

ferramentas de produtividade como o correio electrónico, chat, e espaços de 

colaboração em linha tenha proliferado nos últimos anos, 37% dos inquiridos 

disseram que estas ferramentas podem ser grandes "por vezes, mas nem 

sempre". 

o Papéis: 

▪ Empregado 

▪ Gestores 

o Requisitos: Falta de estratégia e métodos de gestão do tempo 
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o Passos: Ajude os seus empregados a melhorar a gestão do seu tempo através 

de cursos MOOcs para Empresas como Produtividade e Gestão do Tempo para 

os Desiludidos. Nestes cursos, é proposta uma abordagem em três vertentes à 

gestão do tempo: Em primeiro lugar, analisa os factores que levam as pessoas a 

sentirem-se sobrecarregadas e a procrastinarem. Em segundo lugar, ajuda os 

alunos a construir uma base com hábitos fundamentais que aumentam a 

produtividade. Por fim, oferece truques e hacks comprovados que farão uma 

melhoria dramática da produtividade. 

o Alternativas: Auto-aprendizagem pelo empregado 

o Questões: Série de cursos e conferências 

o Competências transversais incluídas: 

▪ Produtividade 

▪ Gestão do tempo 

▪ Decisão autodidacta 

• FALTA DE FORMAÇÃO 

o Descrição: Por vezes, os empregados sentem que não receberam nem a 

formação suficiente nem a formação adequada no local de trabalho para 

desempenhar o seu melhor nível. 

o Papéis 

▪ Empregados 

▪ Departamento de formação 

o Requisitos: Necessidade de formação sistemática 

o Passos: Os empregados devem chamar a atenção dos seus superiores para o seu 

desejo de se submeterem a formação em áreas específicas, e pedir opções para 

receber instrução adicional (Competências de Comunicação, Aprendizagem de 

Desenho, Pensamento Crítico). 

o Alternativas: Auto-aprendizagem pelo empregado 

o Questões: Necessário para um programa sistemático de formação ao longo da 

vida 

o Competências transversais incluídas: 

▪ Competências de comunicação 

▪ Aprendizagem de Design 

▪ Pensamento Crítico 

• FALTA DE LIDERANÇA 

o Descrição: São necessárias competências de resolução de conflitos para uma 

vasta gama de posições em muitos sectores de trabalho. Este requisito baseia-

se no facto de que o conflito tende a reduzir a produtividade e a criar um 

ambiente de trabalho difícil, levando a uma rotação indesejada do pessoal e a 

uma redução do moral. Os indivíduos que são capazes de resolver conflitos são 

frequentemente excelentes mediadores, racionais e capazes de gerir 

personalidades difíceis a partir de um local de empatia. 

o Papéis: 

▪ Gestores 

o Requisitos: É importante uma colaboração frutuosa entre os membros do grupo 

o Passos: Embora nem todas as vagas de emprego sejam um papel de liderança, 

a maioria dos empregadores vai querer saber que tem a capacidade de tomar 

decisões quando se trata de empurrar, e que pode gerir situações e pessoas. A 
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capacidade de chegar ao prato numa situação difícil e de ajudar a resolvê-la é 

algo que os empregadores procuram em futuros empregados. 

o Alternativas: Delegação e execução das equipas de gestão 

o Questões: Necessita de tempo para adaptar os novos métodos e estratégias 

o Competências transversais incluídas: 

▪ Resolução de conflitos 

▪ Liderança 

▪ Gerir Situações 

▪ Métodos de delegação 
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Resultados  

A implementação prática da IO3 incluiu como resultados dois eventos conjuntos de formação 

de pessoal a curto prazo, C1 em Felgueiras (Portugal) e C2 em Vigo (Espanha), cinco cursos 

combinados locais em Liege (Bélgica), Olstyn (Polónia), Felgueiras (Portugal), Bucareste 

(Roménia) e Vigo (Espanha), ensinados nas línguas locais, e um programa de estudo 

internacional em Liege (Bélgica) frequentado por oito estudantes de cada parceiro universitário. 

Nesta secção há um resumo de cada uma destas actividades. 

 

Acções conjuntas de formação de pessoal a curto prazo  

C1. Felgueiras (Portugal)  
O evento de formação de pessoal foi desenvolvido no PPORTO, campus de Felgueiras, em 

Setembro-Outubro de 2019, seguindo este calendário:  

Horário Data Sessões de trabalho horas 

09:00-11:00 Setembro, 30 th Módulo 1a 2 

11:00-13:00 Módulo 1b 2 

15:00-17:00 Módulo 2a 2 

17:00-19:00 Módulo 2b 2 

09:00-10:45 Outubro, 1 st Módulo 3a 2 

11:00-13:00 Módulo 3b 2 

15:00-16:45 Módulo 4a 2 

17:00-19:00 Módulo 4a 2 

  Outubro, 2 nd Discussão 2 

HORAS TOTUAIS  18 

 

O número total de participantes foi de 14, sendo todos eles professores dos parceiros 

académicos e também pessoal dos parceiros da empresa: 

• Teresa Barros (PPORTO) 

• Vitor Braga (PPORTO) 

• Manuel Caeiro (UVIGO) 

• Enrique Costa (UVIGO) 

• Iñigo Cuiñas (UVIGO) 

• Daniela Firoiu (RAU) 

• Almudena González (Metodo) 

• George Ionescu (RAU) 

• Edita de Lorenzo (UVIGO) 

• Philippe Parmentier (HEPL) 

• Brigitte Plescia (HEPL) 

• Karolina Szturo (UWM) 

• Ioannis Tsampoulatidis (Infália) 

• Karol Wojtowicz (UWM) 
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C2. Vigo (Espanha)  
O evento de formação de pessoal foi desenvolvido na UVIGO, campus de Vigo, em Fevereiro 

de 2020, seguindo este calendário: 

Horário Data Actividade (módulos) horas 

09:30-11:30 

5 de Fev.  

Gestão do tempo 2 

12:00-14:00 Comunicação interpessoal 2 

15:00-17:00 Trabalho de equipa 2 

17:00-19:00 
Trabalho online sobre módulos 
anteriores 

2 

09:30-11:30 

6 de Fevereiro  

Resolução de problemas 2 

12:00-14:00 Pensamento crítico 2 

15:00-17:00 Pensamento analítico 2 

17:00-19:00 
Trabalho online sobre módulos 
anteriores 

2 

09:30-11:30 

7 de fev, 7  

Pensamento criativo 2 

12:00-14:00 Tomada de decisões 2 

15:00-17:00 
Trabalho online sobre módulos 
anteriores 

2 

17:00-19:00 Observações finais e certificados 2 

HORAS TOTUAIS 24 

 

O número total de participantes era de 20, sendo todos eles professores dos parceiros 

académicos e também pessoal dos parceiros da empresa: 

• Vitor Braga (PPORTO) 

• Manuel Caeiro (UVIGO) 

• Enrique Costa (UVIGO) 

• Iñigo Cuiñas (UVIGO) 

• Manuel Fernández Iglesias (UVIGO) 

• Daniela Firoiu (RAU) 

• Manuel García Sánchez (UVIGO) 

• Itziar Goicoechea (UVIGO) 

• Almudena González (Metodo) 

• George Ionescu (RAU) 

• Edita de Lorenzo (UVIGO) 

• Amelie Louwette (HEPL) 

• Philippe Parmentier (HEPL) 

• Ioanna Patrichi (RAU) 

• Brigitte Plescia (HEPL) 

• Verónica Santalla (UVIGO) 

• Karolina Szturo (UWM) 

• Ioannis Tsampoulatidis (Infália) 

• Bogdan Wlodarczyk (UWM) 

• Karol Wojtowicz (UWM) 
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Cursos combinados locais  

A situação sanitária excepcional da pandemia de COVID-19 em 2020 e 2021 condicionou a 

evolução dos cursos combinados locais. No entanto, todos os parceiros fizeram o seu melhor 

para realizar os eventos de formação locais e seleccionar os seus oito estudantes 

representativos para participar no Programa de Estudos Internacionais em Liege. 

Liege (Bélgica)  
O curso local em Liège consiste em 2 sessões organizadas online com TEAMS (os módulos 

ensinados presencialmente foram "Gestão do tempo" por Brigitte Plescia e "Criatividade" por 

Phillipe Parmentier). Uma sessão teve lugar no dia 15/12/2020 das 8h15 às 13h30. No dia 

16/12/2020, foi organizada uma sessão online com os 8 módulos. O inquérito de avaliação teve 

lugar após o curso presencial e online. 

Depois disso, os estudantes tiveram de resolver sozinhos um pequeno estudo de caso e 

apresentaram-no durante uma sessão cara a cara na última semana de Janeiro de 2021, após os 

exames. A comissão era composta por 4 membros: O reitor da universidade ou um 

representante, Phillipe Parmentier, Chefe das Relações Internacionais, Amelie Louwette, 

Professor, Brigitte Plescia, Professor. Após a apresentação oral do estudo de caso, de acordo 

com o seu desempenho e o seu nível de inglês, os 8 melhores alunos foram escolhidos para 

participar na Escola Internacional.  

2O participantes aderiram ao programa. Em Fevereiro de 2020 foi feito um convite oficial, e um 

segundo convite foi feito em Novembro de 2020. Recebemos 60 candidaturas de toda a área de 

conhecimento da Haute Ecole de la Province de Liège: Foram abordados 12 000 estudantes. Os 

estudantes foram convidados a fornecer um currículo vita, uma carta de apresentação e um 

certificado oficial de nível de inglês. Depois disso, pedimos-lhes que fizessem um vídeo de 2 

minutos (estão todos numa sessão das Equipas de EM).  

(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5c3b95eed208484fa16325dea9d8bb5f%40thread

.tacv2/conversations?groupId=d6197be1-7bcf-4001-ab8b-7b11b04f9710&tenantId=40f5a870-

cf58-4663-9ebd-dab2becb898d)  

Pedimos-lhes que gravassem um vídeo de introdução de 2 minutos respondendo a estas três 

perguntas: quem são vocês, quais são as vossas motivações interiores e o que esperam da 

experiência do projecto. Foi a partir destes diferentes elementos que foi feita a selecção para a 

Escola Internacional. 

Olsztyn (Polónia)  
O curso local em Olsztyn era composto por dois módulos cara-a-cara: Pensamento analítico (por 

Karolina Szturo) e tomada de decisões (por Karol Wojtowicz). Devido às restrições relacionadas 

com a situação pandémica, o curso foi realizado online através da plataforma MS Teams a 26 de 

Novembro de 2020. Após sessões presenciais, em 27 de Novembro the 6 de Dezembro de th2020, 

o curso online realizou-se na plataforma educacional do Método. Foi organizada uma sessão 

online com os 8 módulos. Após o curso em linha, realizou-se o inquérito de avaliação. 

Embora 26 estudantes de vários campos de estudo se tenham inscrito no curso, finalmente 17 

deles frequentaram o curso presencial e, depois, o curso online. 

O recrutamento para o curso foi organizado em 18 de Outubroth e 8 de Novembro de th2020. Os 

candidatos preencheram o formulário de recrutamento disponível no website da UNIFORS. O 



 

26 
 

formulário de recrutamento on-line incluía dados pessoais, informações sobre a área de estudo, 

nível de língua inglesa, bem como uma carta de apresentação (contendo uma justificação para 

a participação no curso). 

O vice-reitor da Universidade de Warmia e Mazury nomeou o comité para seleccionar e avaliar 

os candidatos a participar no evento internacional em Liège, composto por Bogdan Włodarczyk, 

Karolina Szturo e Karol Wojtowicz. O comité entrevistou os estudantes através de equipas de 

MS no dia 15 de Dezembro deth 2020. Com base nos resultados obtidos pelos estudantes durante 

o curso e nos resultados da entrevista, 8 estudantes foram seleccionados para o Programa de 

Estudos Intensivos (ISP) na Bélgica, e mais 2 para a lista de reserva. 

Devido à necessidade de adiar a data original do ISP, prevista para o final de Março, alguns 

estudantes qualificados para o ISP já não preenchiam os critérios exigidos, pelo que foi 

necessário qualificar os estudantes da lista de reserva. 

Felgueiras (Portugal)  
O curso local em Felgueiras consistiu em seis sessões online e duas sessões presenciais, todas 

fornecidas pela plataforma de aprendizagem do Método. "Comunicação interpessoal" de Teresa 

Barros e "Pensamento analítico" de Vitor Braga foram as sessões presenciais. As outras seis 

sessões foram apoiadas por professores da ESTG|P.PORTO que foram convidados a fazê-lo de 

acordo com os seus conhecimentos.  

Decidimos desenvolver as duas sessões cara a cara no final, tendo em conta a evolução da 

situação pandémica. No quadro abaixo encontram-se as informações relativas às datas das 

sessões, o horário, o nome do professor que apoia cada sessão e o link fornecido para a sessão. 

 

Os professores decidiram dedicar algumas horas a apoiar os estudantes em caso de dúvidas ou 

problemas de plataforma. Coube aos estudantes responder aos questionários e à avaliação na 

sessão ou fora dela. 

Dos sessenta e dois estudantes que se candidataram a este curso de soft-skills, trinta e sete 

foram seleccionados para frequentar o curso. Foram autorizados a terminá-lo entre 27 thde 

Março e 8 de thAbril de 2021. 

Após a avaliação de cada módulo ter sido concluída, os estudantes foram seleccionados/ 

classificados tendo em conta os seguintes critérios: 

• 50% de nota obtida na avaliação do curso 

• Nota de 30% obtida numa entrevista de grupo, destinada a avaliar as competências dos 

alunos em inglês, prosseguida por Teresa Barros e Vitor Braga alguns dias antes do início 

do curso 

• 20% nota média obtida na ESTG|P.PORTO até ao momento da apresentação 

dates schedule topic teacher supporting the online course Link zoom

27/mar 09:00-11:00 team work Luís Branco Barros https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82266725568

27/mar 11:00-13:00 time management Maria do Carmo Silva https://videoconf-colibri.zoom.us/j/85684657038?pwd=UEg0SHJqaHoxa1YwNFIzQU9GSWxZQT09

03/abr 09:30-11:30 problem solving Cristóvão Dinis Sousa https://videoconf-colibri.zoom.us/j/85711671200?pwd=YUZjRW5ObC9hVlU0MXdPVDdLY1ZQQT09

10/abr 09:30-11:30 decision makeing Alexandra Braga https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82990553986

17/abr 15:00-17:00 critical thinking Nelson Duarte https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84925189220

24/abr 17:00-19:00 creative thinking Carla Pereira https://videoconf-colibri.zoom.us/j/84532317514?pwd=L1dVcGRuV0hjSnRpenZEeUVSek0wUT09

07/mai 14:30-16:30 interpersonal communication Teresa Barros face to face

07/mai 17:00-19:00 analitical thinking Vitor Braga face to face
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Os alunos preencheram o questionário relativo ao curso e os que completaram o curso com uma 

avaliação mínima de 400 pontos (metade do máximo) receberam o seu certificado. 

Dos trinta e sete estudantes que participaram no curso, vinte foram classificados para manter 

os primeiros oito a fim de os levar ao Programa de Estudos Intensivos na Bélgica entre 27 thde 

Setembro e 2nd de Outubro. No entanto, na reunião na Grécia foi-nos dito que era possível levar 

mais três estudantes a fim de gastar as bolsas de mobilidade que não tinham sido gastas antes. 

Os 11 estudantes seleccionados foram acompanhados até Liège (Bélgica) por Teresa Barros e 

Vitor Braga. 

Bucareste (Roménia)  
O curso local em Bucareste foi inicialmente programado, de acordo com a metodologia 

estabelecida, para ser composto por duas sessões presenciais (relacionadas com a primeira e 

última sessão, trabalho de equipa e resolução de problemas) e oito módulos on-line fornecidos 

pela plataforma de aprendizagem do Método e resolução individual de um estudo de caso. 

Devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, e porque as aulas presenciais foram 

suspensas durante muito tempo, as sessões de trabalho presenciais programadas para 

estudantes foram substituídas por sessões de formação online, conduzidas através da 

plataforma MS Teams, na qual estudantes universitários romenos-americanos desenvolvem 

actualmente a sua actividade. 

De acordo com a metodologia de selecção acordada pelos parceiros, a primeira fase do processo 

de recrutamento incluiu uma avaliação dos documentos de candidatura apresentados em 

termos formais e legais. Uma comissão de avaliação (composta pelo Vice-Reitor Lucian Botea, 

Prof. George Ionescu e Prof. Daniela Firoiu) avaliou os candidatos com base numa carta de 

apresentação, nível linguístico, entrevista e depois preparou uma lista de 16 candidatos 

qualificados para a formação e 4 candidatos para a lista de reserva. Para a Soft Skills Blended 

Training, inscreveram-se 17 estudantes de várias áreas de estudo na Universidade Romeno-

Americana, para os quais foram seleccionados 16 estudantes elegíveis. 

O curso estava programado para ter lugar entre 12 de Novembro de 2020 e 18 de Dezembro de 

2020. A 19 de Dezembro de 2020, foi agendado um teste para verificar os conhecimentos 

adquiridos pelos estudantes durante os módulos de aprendizagem. O curso local em Bucareste 

consistiu em 2 sessões organizadas em linha com a plataforma MS Teams. De cada vez houve 

uma breve apresentação para cada um dos 8 módulos. Durante o tempo restante, os estudantes 

utilizaram a plataforma de aprendizagem fornecida pelo Método, onde puderam encontrar toda 

a teoria, estudos de caso e inquéritos. 

O inquérito de avaliação teve lugar após os cursos on-line e os estudantes tiveram de escrever 

as respostas a algumas perguntas. Depois disso, os estudantes tiveram de resolver sozinhos um 

pequeno estudo de caso e apresentar os seus resultados durante uma Sessão de Equipas em 

linha no dia 19 de Dezembro de 2020. A comissão foi composta por 3 membros: Prof. Daniela 

Firoiu, Prof. George Ionescu e Dr. Ioana Patrichi. 

Na segunda fase de recrutamento, os estudantes foram seleccionados para o Programa de 

Estudos Intensivos na Bélgica. A selecção dos participantes para o Programa de Estudo Intensivo 

foi feita com base nos resultados alcançados durante a avaliação do Soft Skills Blended Training. 

De acordo com a metodologia de selecção, foram seleccionados 8 candidatos e 2 pessoas de 

reserva. 
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O processo de recrutamento tem sido conduzido de forma justa e em igualdade de condições 

para todos os candidatos, e tem sido tida em conta uma participação igual entre estudantes do 

sexo feminino e masculino. 

Vigo (Espanha)  
O curso local em Vigo consistiu em duas sessões presenciais (relacionadas com a primeira e 

última sessões, trabalho em equipa e resolução de problemas), oito módulos online fornecidos 

pela plataforma de aprendizagem do Método, e a resolução individual de um caso de estudo. A 

organização foi apoiada por Moovi, a plataforma Moodle da Universidade de Vigo. Durante as 

actividades do projecto, foram realizadas duas edições do curso. 

A primeira edição do curso começou em 2 de Novembrond de 2020, e terminou em 15 de 

Dezembroth de 2020. 21 participantes aderiram ao programa, o qual foi concluído em 18. Houve 

uma chamada aberta a todos os estudantes da Universidade, e eles vieram de todas as áreas do 

conhecimento e dos três campus da instituição, localizados em Vigo, Ourense e Pontevedra. A 

organização mista ajudou à participação de estudantes desses outros campi. 

Os regulamentos que limitam a mobilidade entre as cidades da nossa região foram ditados 

apenas dois dias antes do início do curso devido à expansão covid-19, pelo que a assistência às 

sessões presenciais não foi rigorosamente controlada. 

O curso foi ensinado sem problemas importantes. Foi a primeira vez entre todos os parceiros 

que o curso online foi ministrado, e os alunos adaptaram-se facilmente à plataforma Metodo. 

Os alunos que concluíram o curso foram avaliados com base nas suas soluções individuais para 

o caso de estudo, sendo estas notas utilizadas para a selecção para a Escola Internacional. A 

comissão de avaliação foi feita pelos professores Iñigo Cuiñas e Itziar Goicoechea. 

Em Abril de 2021, uma segunda edição do curso local foi aprovada pela Reitoria, e as inscrições 

dos estudantes foram feitas ao longo do mês de Maio de 2021. 22 participantes aderiram ao 

programa, que foi completado por 15. A evolução do curso foi semelhante à primeira edição, 

pelo que não devem ser incluídos comentários adicionais. 

Ambas as edições do curso local foram incluídas no Programa do Curso Complementar da 

Universidade de Vigo. Depois, todos os alunos que concluíram o curso receberam o certificado 

correspondente assinado pelo Vice-Reitor de Assuntos Académicos. Claro que, como os cursos 

eram actividades incluídas no projecto UNIFORS 2020, eram gratuitos para os estudantes 

(mesmo a maioria dos Cursos Complementares são pagos separadamente). 

Foi lançado um convite oficial para a concessão de bolsas de viagem para participar no Programa 

de Estudos Internacionais através de uma resolução do Reitor assinada a 15 de Novembro thde 

2020, estabelecendo as condições de selecção de 8 estudantes com base no desempenho do 

curso local, na resolução do caso de estudo, e também nos conhecimentos linguísticos e no 

desempenho académico. Foi nomeada uma comissão de três pessoas para aplicar este critério, 

incluindo um representante do Vice-Reitor para a Internacionalização. Contudo, após a Escola 

Internacional ter sido adiada para Junho de 2021, foi preparado um novo convite em Janeiro de 

2021. Mais uma vez, o atraso final da Escola Internacional para Setembro de 2021, obrigou à 

anulação dos convites anteriores e um novo convite (aberto a estudantes de ambas as edições 

do curso local) foi lançado em Maio de 2021. Uma comissão constituída pelo Prof. Iñigo Cuiñas, 

coordenador local do projecto, pelo Prof. Itziar Goicoechea, participante no projecto, e pela Sra. 
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Eva Garea do Gabinete do Projecto Internacional, como representante do Vice-Reitor para a 

Internacionalização, seleccionou os estudantes para participarem na Escola Internacional. 

 

Programa de Estudos Internacionais  

O ISP teve lugar em Liège de 26th de Setembro a 2nd de Outubro de 2021, e está organizado na 

base de uma hackathon. Os estudantes receberam algumas ideias anteriores sobre a semana 

intensiva: 

• HACKATHON vem dos EUA e foi criado nos anos 90. O seu nome provém da 

contracção de "Hacker" e "Marathon". Originalmente, a "Hackathon" aplicada ao 

campo da informática: trata-se de descodificar um sistema informático o mais 

rapidamente possível.  

• Tudo é possível, desde que quebramos os códigos, graças à inteligência colectiva, 

para apresentarmos ideias e soluções inovadoras. Hoje em dia, tornou-se um tipo de 

evento da moda em que várias equipas competem em sessões intensivas para 

encontrar a melhor solução para um determinado problema num tempo limitado, 

normalmente 24 ou 48 horas (72 horas). 

• As equipas podem ser constituídas por colaboradores e incluir personalidades 

criativas de fora da organização. Uma hackathon termina sempre com uma 

apresentação das estratégias apresentadas por cada equipa a um júri de peritos, uma 

deliberação do júri e, finalmente, o anúncio da equipa vencedora. Uma das principais 

motivações dos participantes é a recompensa que será dada à equipa vencedora. 

• Para além destas sessões, é comum organizar uma série de workshops inspiradores 

e divertidos durante o evento. (No nosso caso, estas serão as actividades organizadas 

pelos estudantes para os 8 grupos criados no início da semana). 

 

Programa do ISP  
O programa, proposto pela equipa da HEPL e discutido entre todos os membros durante a 

reunião de Salónica em Agosto-Setembro de 2021, combinou sessões de workshop e actividades 

de trabalho em equipa, foi o seguinte 

 

Domingo 26th  de Setembro 

Chegada e transporte para Wégimont (estudantes) e centro de Liège (professores) 

• 12.00-18.30: Actividade de quebra-gelo da Unifors Belgian Student Team Members Contacts: 
Lara e Tom 

• 19.00-19.30 : Jantar no " La Plume ", Endereço : rue de l'Egalité 476, 4630 Soumagne 

Segunda-feira, 27thde Setembro 

ABERTURA:  
• 9.00: Introdução ao Projecto UNIFORS 2020 por Brigitte Plescia 
• 9.15-9.45: "Relações Interculturais, a chave do seu sucesso" (todos) por Philippe Parmentier 
• 10.00-11.15: Apresentações nacionais pelos estudantes (10-15 minutos) 
• 11.15-11.30: Intervalo para café - Avaliação da auto-avaliação do estudante na página Web 

Infalia 
DIA 1: CAPACIDADES DE ORGANIZAÇÃO 
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• 11.30 - 13.00: Módulo 1/2 (cara a cara): 
 Gestão do tempo (Equipas 1 a 4) / Trabalho de equipa (Equipas 5 a 8)  

• 13.00-14.00:  Almoço 
• 14.00-15.30: Módulo 2/2 (cara a cara):  

 Gestão do tempo (Equipas 5 a 8) / Trabalho de equipa (Equipas 1 a 4)  

• 15.30-16.30: Sessão da empresa por Christine Beyer, Gestora de RH & Gestora de Projectos 
Benelux - Treinadora de Negócios Certificada e Apoio e Assessora em Gestão de Mudanças. 

• 16.30-16.45: Pausa para café 
• 16.45-17.15: Apresentação dos 4 Business Case Studies por Ioannis Tsampoulatidis, Infalia. 

Os nossos Parceiros Comerciais são:  
1. DHL com Cindy Muyters, VP Chefe do SSC Maastricht, DHL Finance Service BV e 

DHL Express Global Head of Key Account Desk 
2. Jogo um com Ophélie Demoulin, Employer branding, Corporate lifestyle, 

Marketing e Comunicação. 
3. Technifutur com Carole Demoulin, Gestora de Recursos Humanos 
4. Prayon com Philippe Bertin, Chefe de Serviços Corporativos 

• 17.15-17.45: Tempo livre 
• 17.45-18.45: Taça Soft Skills:  Actividade #1 da equipa de estudantes belga da Unifors  

Contactos: Dhia, Nathan 
• 18.30: Jantar 

Terça-feira 28thde Setembro 

DIA 2: CAPACIDADES CRIATIVAS 

• 9.00-10.30: Comunicação Interpessoal (Equipas 1 a 4) / Pensamento Criativo (Equipas 5 a 8) 
(face a face)  

• 10.30-10.45: Pausa para café 

• 11.00-12.30: Trabalho de equipa no estudo de casos 

• 12.30-13.30: Almoço 

• 13.30-15.00: Comunicação Interpessoal (Equipas 5 a 8) / Pensamento Criativo (Equipas 1 a 4)  

• 15.00-16.00: Sessão da empresa por Peter GIJBELS, Director de RH e Talento, NMC e M. 
COOPMAN, Director de RH chez Inductotherm Group 

• 16.00-16.15: Pausa para café 

• 16.30-17.30: Taça Soft Skills: Actividade #2 da equipa de estudantes belga da Unifors. 
Contactos: Marie, José. 

• 17.30-18.30: Trabalho de equipa no estudo de casos 

• 18.30: Jantar 

Quarta-feira 29thde Setembro 

DIA 3: ANÁLISE DE PROBLEMAS 

• 9.00 - 10.30: Pensamento analítico (Equipas 1 a 4) / Pensamento crítico (Equipas 5 a 8) 

• 10.30-10.45: Pausa para café  

• 10.45-11.45: Trabalho de equipa no estudo de casos 

• 11.45-12.30 : Tempo livre 

• 12.30-13.30: Almoço 

• 13.30-15.00: Pensamento analítico (Equipas 5 a 8) / Pensamento crítico (Equipas 1 a 4)  

• 15.00-16.00: Sessão da empresa por Dounia Czorniak no SVE 

• 16.00-16.30: Pausa para café 

• 16.30-17.30: Taça Soft Skills: Actividade #3 da equipa de estudantes belga da Unifors  
Contactos:  Joyce, Nicolas. 

• 17.30-18.30: Trabalho de equipa no estudo de casos 

• 18.30: Jantar 

Quinta-feira, 30thde Setembro  
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DIA 4: CAPACIDADES DE RESOLUÇÃO 

• 9.00-10.30: Resolução de problemas (Equipas 1 a 4) / Tomada de decisões (Equipas 5 a 8)  

• 10.30-10.45: Pausa para café 

• 10.45-11.45: Trabalho de equipa no estudo de casos 

• 12.30-13.30: Almoço 

• 13.30-15.00: Resolução de Problemas (Equipas 5 a 8) / Tomada de Decisões (Equipas 1 a 4)  

• 15.00-16.00: Sessão de empresa (por P.-L BEFERA, Sabena Aerospace)  

• 16.00-16.30: Intervalo para café 

• 16.30-17.30: Taça Soft Skills: Actividade #4 da equipa de estudantes belga da Unifors (todas) 

• 18.30-20.00: Vencedores do Jantar e da Taça Soft Skills 

• 20.00 - ... : Estudo de caso Trabalho de equipa : Sessão de trabalho final  
(treino de Christelle PAIRON e Laura BRANDT) 

Sexta-feira 1stde Outubro 

• 8.00: Partida de autocarro de Wégimont  

• 9.00-9.30: Pequeno almoço na casa Erasmus da HEPL, Jemeppe (Liège), traslado de autocarro 

• 9.30-10.00: Sessão de Abertura pelas Autoridades Institucionais e Parceiros Locais 

• 10.00-12.30: Estudos de casos de negócios Defesa oral (8 equipas de estudantes internacionais) 

• 12.30-13.00: Cerimónia de Entrega de Prémios 

• 13.00-15.00: Jantar Interactivo de Sessão de Caminhada de Empresa 

• 15.15: Partida para o centro da cidade de Liège (de autocarro) 

• 16.00-18.30: Visita Guiada de Liège 

• 18.30-19.00: Jantar no Brasserie Curtius, Liège 

• 01.00: Transferência de autocarro para os estudantes para Wégimont  

Satuday 2 de Outubro 

Partida 

 

Casos de estudo  
Os casos de estudo foram fornecidos por diferentes empresas da região de Liège. Eram os 

seguintes: 

1. DHL com Cindy Muyters, VP Chefe do SSC Maastricht, DHL Finance Service BV 
e DHL Express Global Head of Key Account Desk 

2. Jogo um com Ophélie Demoulin, Employer branding, Corporate lifestyle, 
Marketing e Comunicação. 

3. Technifutur com Carole Demoulin, Gestora de Recursos Humanos 
4. Prayon com Philippe Bertin, Chefe de Serviços Corporativos 

 

Ligações para os estudos de casos : https://unifors.infalia.com 

• CASO 1 : Prayon com Philippe Bertin, Chefe de Serviços Corporativos 
Descrição : Apoio ao pessoal da Prayon na transformação digital através da elaboração de 

um inventário de competências digitais individuais e da organização de formação adaptada 

a cada um para atingir o nível esperado. Isto implica mudar a cultura e sensibilizar o 

pessoal para os desafios desta mudança essencial. A Prayon quer implementar uma 

política para evitar, tanto quanto possível, a divisão digital. 

• CASO 2 : Technifutur com Carole Demoulin, Responsável de Recursos Humanos 
Descrição : Até Agosto de 2020, o departamento de RH da Technifutur estava 

especialmente dedicado à folha de pagamentos e a material administrativo com 

https://unifors.infalia.com/
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actividades muito limitadas em RH suave. O nosso Director de RH quer desenvolver os 

domínios transversais em falta, tais como recrutamento e selecção, integração, 

aprendizagem e desenvolvimento, relações sociais, proposta de valor dos funcionários, 

etc., com base no modelo DiSC®. 

• CASO 3 : Jogo um com Ophélie Demoulin, Employer branding, Corporate lifestyle, 
Marketing e Comunicação. 

Descrição : Gaming1 permite até 50% de trabalho remoto e tem várias ferramentas para 

permitir que o seu empregado permaneça ligado. Muitas vezes, organizamos o maior 

número possível de eventos sociais (BBQ - Teambuilding - Afterwork) para nos podermos 

reunir, mas como podemos reforçar o sentimento de pertença à empresa entre 450 

empregados, num estilo de trabalho híbrido? 

• CASO 4 : DHL com Cindy Muyters, VP Chefe do SSC Maastricht, DHL Finance Service BV 
e DHL Express Global Head of Key Account Desk 

Descrição : A DHL quer melhorar a experiência dos empregados numa estrutura de 

trabalho híbrida, trabalhando tanto no local como em casa. Temos a experiência de 

trabalhar totalmente no local e de forma totalmente remota, mas também precisamos de 

compreender que desafios o modelo híbrido pode trazer e que soluções podemos pôr em 

prática para mitigar possíveis problemas. 

Grelha de avaliação  
A avaliação foi feita utilizando uma rubrica, definida por consenso entre todos os parceiros, 

abrangendo três áreas diferentes. Espera-se que os revisores forneçam feedback para cada uma 

das equipas que participam na actividade: 

• Nível de aquisição (30%) 

• 1a. Trabalho em equipa 

• 1b. Gestão do tempo 

• 2a. Comunicação interpessoal 

• 2b. Pensamento criativo 

• 3a. Pensamento crítico 

• 3b. Pensamento analítico 

• 4a. Tomada de decisões 

• 4b. Resolução de problemas 

• Obs (Adequação das competências transversais habituadas ao caso) 

• Nível de aquisição (50%) 

• Em forma 

o O produto/serviço está vagamente relacionado com o problema apresentado. 

▪ Escala: 1 - de modo algum ... 10 - completamente 

o O produto/serviço aborda o problema apresentado em alguns aspectos centrais 

mas carece de aspectos na execução para o trazer à realidade. 

▪ Escala: 1 - de modo algum ... 10 - completamente 

o O produto/serviço aborda directamente o problema apresentado. Em 

alternativa, o produto/serviço desenvolve uma nova ideia que se enquadra bem 

nos objectivos da hackathon 

▪ Escala: 1 - de modo algum ... 10 - completamente 

• Inovação 
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o A solução proposta baseia-se em tecnologia ou serviços já profundamente 

estabelecidos. 

▪ Escala: 1 - de modo algum ... 10 - completamente 

o A solução acrescenta uma nova reviravolta às soluções estabelecidas  

▪ Escala: 1 - de modo algum ... 10 - completamente 

o A solução rompe o terreno e ataca o problema de uma nova perspectiva e 

fornece uma solução robusta.  

▪ Escala: 1 - de modo algum ... 10 - completamente 

• Apresentação (20%) 

• Estrutura do conteúdo (30%) 

o Escala: 1 - de modo algum ... 10 - completamente 

• Apresentação do tema (10%) 

o Escala: 1 - de modo algum ... 10 - completamente 

• Utilização dos métodos de apresentação (ppt, prezzi...) 

o Escala: 1 - de modo algum ... 10 - completamente 

• Resposta à pergunta (discurso oral) 

o Escala: 1 - de modo algum ... 10 - completamente 

• Correcção do discurso e das atitudes (15%) 

o Escala: 1 - de modo algum ... 10 - completamente 

• Gestão do tempo na apresentação (10%)  

o Escala: 1 - de modo algum ... 10 - completamente 

Participantes  
A actividade foi liderada pela equipa HEPL, concretamente por Brigitte Plescia e Amelie Lowette. 

Os conferencistas de cada uma das sessões foram provenientes das cinco universidades 

envolvidas: 

Nome  Apelido Universidade Módulo 
Brigitte PLESCIA Haute Ecole de la Province de Liège Gestão do tempo 

Philippe PARMENTIER Haute Ecole de la Province de Liège Criatividade 

Manuel  RODRIGUEZ Universidade de Vigo Trabalho de equipa 

Enrique COSTA Universidade de Vigo Resolução de 
problemas 

Karol WOJTOWICZ Universidade de Warmia e Mazury Tomada de decisões 

Karolina SZTURO Universidade de Warmia e Mazury Pensamento analítico 

Georges IONESCU Universidade romena americana Pensamento crítico 
Teresa BARROS Instituto Politécnico do Porto Comunicação 

interpessoal. 

 

Os casos de estudo foram coordenados por Yiannis Tsampoulatidis, da Infália. 

A grelha de avaliação foi coordenada por Almudena González, do Método. 

Um total de 40 estudantes, das cinco universidades do projecto, participaram entusiasticamente 

em todas as actividades cara-a-cara propostas durante a semana intensiva. 

Lições aprendidas  
As lições aprendidas foram organizadas por módulos: 

• 1a. Trabalho em equipa 
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a. Os estudantes compreendem que o trabalho em equipa é importante para 

desenvolver as diferentes tarefas dentro de uma organização. 

b. Muitos estudantes têm confiança em competências naturais ou inatas 

relacionadas com o trabalho em equipa (como a muitas outras 

competências sociais), e apercebem-se agora de que se pode ter tendência 

para as capacidades e técnicas de trabalho em equipa. 

c. As actividades práticas, desenvolvidas em formato presencial, resultaram 

especialmente importantes para incorporar as diferentes técnicas no 

conhecimento básico. 

• 1b. Gestão do tempo 

a. De acordo com a cultura e a idade dos estudantes, eles não têm o mesmo 

ponto de vista do que é uma boa gestão do tempo. 

b. O equilíbrio da vida não é considerado importante para todos os jovens. Eles 

querem trabalhar arduamente para ter uma boa posição numa empresa.  

c. É importante apresentar diferentes tipos de ferramentas e mostrá-las 

(Agenda/Calendário, Planificador/organizador, Para fazer lista e lista de 

verificação, Registos de actividade, Diário, Macroplaneamento, 

Antiagenda), porque todos não se sentem confortáveis com as mesmas 

ferramentas. 

d. Princípio e método de gestão do tempo (matriz Eisenhower, método Nerac, 

método CAP para gerir o correio electrónico) só devem ser previstos de 

forma prática utilizando a sua própria experiência. 

e. Todos os alunos disseram que o curso online era para aprender e que o cara-

a-cara era para praticar e lembrar os mais importantes  

• 2a. Comunicação interpessoal 

a. Os estudantes mencionaram os benefícios do curso a fim de uma melhor 

interacção entre pessoas, empresas, interessados; 

b. Os estudantes também mencionaram que no início não conseguiam ver o 

objectivo de algumas das actividades com balões, por exemplo, mas no final, 

tudo se tornou claro para eles; 

c. Alguns estudantes mencionaram que por vezes sentiam problemas de 

comunicação interpessoal, mas não sabiam que era possível melhorar estas 

competências com algumas actividades; 

d. Em geral, os estudantes encontraram o curso de grande interesse. 

• 2b. Pensamento criativo 

a. Muitas vezes, os estudantes têm dificuldade em pensar "fora da caixa", ou 

em fornecer ideias que não estejam estritamente alinhadas com os 

conceitos aprendidos. 

b. Os estudantes precisam de ter confiança quando usam a sua criatividade: 

têm de sentir que falhar é permitido, e que não há ideias estúpidas: todas 

as ideias, mesmo as mais loucas, podem ser a base para uma proposta, 

desenho, produto ou solução surpreendente.  

c. Trabalhando em equipa, com ferramentas específicas para promover ideias 

criativas, encontraram um lugar em que a criatividade floresce. 

• 3a. Pensamento crítico 
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a. Em geral, os estudantes associam erroneamente características de 

pensamento crítico e pensamento criativo, necessitando de uma separação 

mais clara entre estas diferentes noções. 

b. Os estudantes devem estar conscientes de que o pensamento crítico é um 

processo contínuo e não é a acumulação de factos e conhecimentos ou algo 

que se possa aprender uma vez e depois utilizar sob essa forma para 

sempre. 

c. Desde que os estudantes estejam conscientes de que o pensamento crítico 

pode ser abordado sob a forma de um processo, podem facilmente 

aprender a utilizar ferramentas específicas e podem alcançar resultados 

significativamente melhorados na prática diária. 

d. Depois de completar o módulo dedicado ao pensamento crítico, os 

estudantes tornaram-se muito mais confiantes na sua capacidade de aplicar 

as ferramentas aprendidas na prática, obtendo resultados notáveis. 

• 3b. Pensamento analítico 

a. Deve ser dada especial atenção à discussão dos métodos e técnicas de 

pensamento analítico, com particular ênfase na sua utilidade em situações 

específicas. 

b. Os estudantes adquirem uma perspectiva mais ampla e a capacidade de 

perceber racionalmente os acontecimentos, bem como a capacidade de 

interpretar e inferir correctamente com base numa grande quantidade de 

informação, factos e dados. 

c. Os estudantes tendem a adoptar a primeira solução com que se deparam e 

têm problemas para explicar aquilo com que se orientaram quando 

escolheram uma solução específica. Precisam de compreender que o 

pensamento analítico não é nada sem a capacidade de argumentar 

eficazmente e a capacidade de apresentar soluções e ideias de forma 

convincente. 

d. Os estudantes devem estar conscientes de que devem desenvolver as suas 

capacidades analíticas continuamente ao longo das suas vidas. O 

pensamento analítico assenta na experiência e nas melhores práticas para 

evitar erros no futuro. 

• 4a. Tomada de decisões 

a. Os estudantes descobriram que outras competências transversais como o 

pensamento analítico, o pensamento crítico, a criatividade, a gestão do 

tempo desempenham um papel importante no processo de tomada de 

decisões. 

b. Apesar das diferenças culturais, os estudantes descobriram que estar 

consciente dos tipos de decisões ajuda e facilita o aumento de 

competências para fazer as escolhas certas. 

c. Alguns dos estudantes perceberam que a tomada de decisões complexas 

pode ser vista como um processo padronizado com etapas definidas. 

d. A tomada de decisões em grupo difere das escolhas individuais por muitos 

factores. Os estudantes identificaram tanto as vantagens como as 

desvantagens das decisões de grupo. 
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e. Os estudantes apreciaram os workshops sobre o processo de tomada de 

decisões, principalmente devido à possibilidade de participar em 

actividades e à possibilidade de discutir vários pontos de vista.  

• 4b. Resolução de problemas 

a. -Utilizar grupos melhora a resolução de problemas, mas como os estudantes 

tinham uma idade semelhante, apesar de virem de países diferentes, as 

soluções encontradas foram muito semelhantes. 

b. -Os alunos perceberam que saltar para a primeira solução não é adequado, 

alguns passos devem ser seguidos a fim de resolver um problema 

correctamente. 

c. -O estudante gostou da actividade lógica vs criatividade "O relógio partido", 

pois teve de pensar muito e "fora da caixa", e criou um concurso para ver 

quem o resolve primeiro. 

d. -Actividades foram muito apreciadas pelos estudantes, pois tiveram a 

oportunidade de trabalhar em grupo e partilhar diferentes opiniões. 

e. -Os alunos puderam relacionar alguns dos métodos vistos neste curso com 

outros explicados em cursos anteriores. 

f. -Os alunos acharam o curso de resolução de problemas muito interessante, 

especialmente as actividades para rever e praticar os diferentes métodos 

vistos no curso em linha. 
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Resumo  

Os objectivos da Produção Intelectual 3 foram cumpridos durante a extensão do projecto:  

• Os conteúdos para um curso de quatro módulos foram concebidos 

o Cada módulo trabalha em dois soft skills relacionados, seleccionados a partir 

dos resultados fornecidos pelos resultados IO1 e IO2 

• Foram preparados e testados materiais para o ensino destes módulos: 

o Foram desenvolvidas apresentações baseadas em PowerPoint, para workshops 

presenciais de cerca de 2,5 horas por competências transversais. 

▪ Isto corresponde a um total de 20 horas de workshops presenciais. 

o Foi também escrita uma colecção de actividades propostas para serem incluídas 

durante os workshops. 

o Foram também desenvolvidos materiais académicos baseados no Moodle para 

cada uma das competências consideradas soft, permitindo um ensino online ou 

um ensino misto. 

o Todos os materiais foram concebidos em inglês e, posteriormente, traduzidos 

para francês, polaco, romeno e espanhol, as línguas locais das universidades 

parceiras. 

• Dois eventos de formação para docentes foram celebrados a fim de fornecer aos 

docentes locais as competências necessárias para liderar os diferentes módulos durante 

workshops com estudantes. 

o Estes eventos foram também úteis para melhorar o conteúdo dos módulos e 

para verificar as actividades e materiais. 

• Foram ministrados cursos locais em cada uma das universidades parceiras. 

o Estes cursos foram dirigidos por 2 conferencistas. 

o Pelo menos 15 estudantes frequentaram cada um destes cursos locais. 

• Um evento internacional, ISP organizado pela HEPL em Liège, atraiu docentes e 

estudantes de todas as universidades parceiras. 

o Até 12 conferencistas participaram no ISP.  

o Até 40 estudantes participaram no evento. 

o O evento seguiu-se a um esquema de hackathon, com desafios proporcionados 

por empresas detentoras de participações. 

• Uma colecção de lições aprendidas foi extraída da experiência e resumida para ser tida 

em conta nas próximas actividades. 


