
Conselho Consultivo do Gabinete de Apoio à Inovação Pedagógica 

 

Ata Número Seis 

 

Aos vinte e um dias do mês de julho de 2020, pelas quatorze horas e trinta 

minutos, reuniu no Anfiteatro Verde, no Campus de Gambelas, o Conselho 

Consultivo do Gabinete de Apoio à Inovação Pedagógica (GAIP).  

 

Estiveram presentes nesta reunião os seguintes membros:  

Saúl Neves de Jesus, Vice-Reitor, que coordenou a reunião,  

Pedro Martins que secretariou,  

Rui Cabral e Silva, Presidente do Conselho Pedagógico da FCT,  

Marisa Silva Cesário, Presidente do Conselho Pedagógico da FEUALG, 

Sérgio Vieira, Presidente do Conselho Pedagógico da FCHS e Diretor dos 

Serviços de Psicologia da Universidade do Algarve, 

Leonor Cancela, Presidente da Comissão Pedagógica do DCBM, 

Célia Ramos, Presidente do Conselho Pedagógico da ESGHT, 

Eduardo Esteves, Presidente do Conselho Pedagógico do ISE, 

Ana Baião, Presidente do Conselho Pedagógico da ESEC, 

Alberto Gonçalves, Representante dos Serviços de Informática .  

Salomé Horta, Coordenadora Técnica da Biblioteca, 

Ilda Pedro, Responsável do Gabinete Alumni e Saídas Profissionais. 

 

O Sr. Vice-Reitor, Saúl Neves de Jesus, iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos e referindo que o principal objetivo da reunião é ser feito um 

balanço das atividades realizadas durante este ano letivo e perspetivar as 

atividades a serem desenvolvidas no próximo ano letivo. 

 



De modo a iniciar o balanço sobre as atividades desenvolvidas, foi efetuada por 

Pedro Martins, Técnico Superior afeto ao GAIP, uma apresentação de onde se 

salienta a seguinte informação:  

. Ciclo de Encontros de Partilha e Inovação - sessões realizadas em cada 

Unidade Orgânica com organização do respetivo Conselho Pedagógico e apoio 

do GAIP, onde foram apresentadas as boas práticas pedagógicas realizadas 

nessa UO. Participaram  290 docentes da UAlg pelo menos numa das oito 

sessões realizadas. Este ciclo de encontros deu origem à edição do livro 

inovação e partilha pedagógica na Ualg, cuja sessão de lançamento se realizará 

a seguir à presente reunião.    

.  Realização do Ciclo de Palestras “Doutoramentos da UAlg e Cultura Científica: 

Visão Prática”, o qual contou com a realização de 11 palestras realizadas na 

Biblioteca Municipal de Faro. 

. Curso online “Competências para a Vida”, um programa online para o 

desenvolvimento de competências transversais (soft skills) dos estudantes, que 

na sua 1ª edição contou com 300 inscritos, tendo sido concluído por mais de 100 

estudantes da UAlg, e que na 2ª edição contou com 301 alunos inscritos, tendo 

o curso sido concluído por 125 deles. 

. Realização na UAlg do VIII Encontro de Instituições e Unidades de eLearning 

no Ensino Superior, a  9 de dezembro de 2019. 

. Clube da Matemática, aberto a todos os alunos da Universidade do Algarve, 

pretendendo promover o sucesso académico em unidades curriculares dos 

vários cursos da UAlg em que são relevantes os conhecimentos a nível da 

Matemática. O clube conta já com mais de 140 estudantes associados que têm 

participado nas mais de duas dezenas de sessões temáticas e de esclarecimento 

de dúvidas, as quais têm sido asseguradas por docentes e estudantes 

voluntários, em regime de mentoria de pares. Para além das sessões temáticas 

e de esclarecimento de dúvidas, os estudantes têm acesso a um conjunto de 

conteúdos didáticos que os ajuda a estudar de forma autónoma. 

. O projeto “SOS Abandono”, criado no seguimento do projeto “Não desistas de 

ti”, da Direção Geral do Ensino Superior (DGES), um serviço acessível por e-

mail (sosabandono@ualg.pt) a todos os estudantes, tendo sido já contactados 



400 estudantes que pretendiam abandonar a UAlg, procurando-se encontrar 

soluçõe em colaboração com várias entidades da UAlg, em particular os Serviços 

Académicos e os Serviços de Ação Social, estes últimos no âmbito do 

alojamento  e da intervenção psicológica.  

. Foi elaborado, e posteriormente aprovado pela Reitoria e pela Coordenadora 

do Senado, o documento “Príncipios Orientadores do Programa de Mentoria por 

Pares da Universidade do Algarve”. 

. Foram elaborados os  Questionários  sobre a adaptação dos estudantes / 

docentes  da UAlg às mudanças face ao  atual  estado  de   emergência, tendo 

sido obtidas 1561 respostas de estudantes e 244 respostas de docentes. Com 

base nas repostas obtidas foram elaborados 18 relatórios, 1 por cada Unidade 

Orgânica e 2 com os dados globais da Universidade.   

. Os Webinares “Ensino a Distância com a Plataforma MILAGE APRENDER+” 

e "Transitando de um ensino remoto emergencial para uma educação digital 

em rede, em tempos de pandemia", foram realizados respetivamente nos 

passados dias 06 e 08 de julho.  

Foi ainda referida a necessidade de recalendarizar os workshops de inovação 

pedagógica, cuja realização teve de ser adiada devido à situação de pandemia 

vivida. 

 

De seguida tomou da palavra o Sr. Vice-Reitor que transmitiu algumas 

informações adicionais sobre as atividades realizadas, após o que passou a 

palavra aos presentes, de modo a que se pudessem pronunciar sobre as 

atividades realizadas e refletir sobre as atividades a desenvolver no âmbito do 

Gabinete de Apoio à Inovação Pedagógica. 

As intervenções incidiram particularmente na necessidade de se desenhar um 

novo plano de formação para o desenvolvimento de competências pedagógicas 

dos docentes da UAlg. 

 



A reunião terminou pelas dezasseis horas, dela se lavrando a presente ata, que 

vai ser assinada pelo coordenador do Conselho Consultivo e por mim, que a 

secretariei. 

 

Faro, 21 de julho de 2020  

 

       O Coordenador                                                             O Secretário 

  
 

                    

    

Saúl Neves de Jesus                                                       Pedro Martins 


