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Unidade curricular Tutoria IV 
 
Esta Unidade Curricular pretende acompanhar os alunos, de modo 
personalizado e informal, à luz de um paradigma de educação aberta, 
inclusiva, holística e integral.  
Tem como visa proporcionar aos alunos um contexto favorável à reflexão 
crítica sobre o próprio percurso académico, até ao momento presente, 
promovendo e facilitando uma gestão objetiva e sadia de sucessos, de 
insucessos, de projetos e de expectativas.  
Propõe-se ser um espaço de invenção, de criatividade, de discussão e de 
exploração de potencialidades, a partir da leitura sincrónica dos temas e 
dos fenómenos religiosos, culturais e sociais contemporãneos.  
 
 
Tutorship IV 
 
This curricular unit intends to accompany students, in a personalised and 
informal way, in the light of a paradigm of open, inclusive, holistic and 
integral education.  
It aims to provide students with a favourable context for critical reflection on 
their own academic path up to the present moment, promoting and 
facilitating an objective and healthy management of successes, failures, 
projects and expectations.  
It aims to be a space of invention, creativity, discussion and exploration of 
potentialities, based on a synchronous reading of contemporary religious, 
cultural and social themes and phenomena. 
 

Docente 

responsável  

Maria Isabel Pereira Varanda 

Outros docentes  ------ 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes) 

1. Valorizar um paradigma de educação aberta, inclusiva, holística e integral;  
2. Treinar a reflexão crítica sobre o próprio percurso académico;  
3. Promover e facilitar uma gestão objetiva e sadia de sucessos, de insucessos, de projetos e de 

expectativas. 
4. Inspirar inventividade, criatividade e apetência para o diálogo colaborativo e crítico;  
5. Aperfeiçoar o sentido de cidadania ativa e de responsabilidade social; 
6. Valorizar o sentido do trabalho em equipa; 
7. Promover uma conduta ética e sadia no âmbito das relações pessoais, familiares, 

profissionais, com o planeta e com todas as outras criaturas.  
8. Motivar para a leitura ativa e sincrónica dos temas e dos fenómenos religiosos, culturais e 

sociais contemporãneos. 
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Learning outcomes of the curricular unit  

 
1. To value a paradigm of open, inclusive, holistic and integral education;  
2. Train critical reflection on one's own academic path;  
3. Promote and facilitate an objective and healthy management of successes, failures, projects 

and expectations. 
4. To inspire inventiveness, creativity and an appetite for collaborative and critical dialogue;  
5. Enhance the sense of active citizenship and social responsibility; 
6. Enhance the sense of teamwork; 
7. To promote an ethical and healthy conduct in personal, family, professional relationships, with 

the planet and with all other creatures.  
8.  Motivate to an active and synchronic reading of contemporary religious, cultural and social themes and 

phenomena. 

 

Conteúdos programáticos 

Concretização dos conteúdos em dinâmica sinodal, nas primeiras sessões da UC.  
 

Syllabus 
 

Concretization of the contents in a synod dynamic, in the first sessions of the UC. 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

A metodologia de definição dos conteúdos programáticos obvia a coerência com os objectivos de 
aprendizagem. 

Demonstration of syllabus coherence with the curricular unit’s objectives  

The methodology of definition of the programmatic contents obviates the coherence with the learning 
outcomes.  
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

- Centradas no aluno e na exploração dos seus interesses e expetativas; 
- Identificação de problemas e desenho de projetos de resolução;  
- Diálogo informal e em associação livre;  
- Trabalho de grupo; 
- Leitura sincrónica de temas e fenómenos religiosos, culturais, sociais, locais e planetários. 
- Avaliação qualitativa: creditação. 

Teaching methodogies (including evalution)  
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- Focused on students and on the exploration of their interests and expectations; 
- Identification of problems and drawing of resolution projects;  
- Informal dialogue and free association;  
- Group work; 
- Synchronic reading of religious, cultural, social, local and planetary themes and phenomena. 
- Qualitative assessment: crediting. 
 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular 

A diversidade de metodologias de ensino-aprendizagem visa promover um ambiente educativo 
dinâmico, eficaz, motivador e gratificante para o aluno e para o professor, em coerência com os 
objetivos definidos.   
 

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning 
outcomes 

The diversity of methodologies aims to promote a dynamic, efficient, motivating and rewarding 
educational environment for both the student and the lecturer, according to the defined outcomes.   
 

 

Bibliografia de consulta (existência obrigatória) 
Bibliography (Mandatory resources): 
 

A Tutora providenciará sugestões bibliográficas para apoio e aprofundamento das temáticas que, em 
sede de Tutoria, os participantes identificarem e escolherem. 
 
The Tutor will provide bibliographical suggestions to support and deepen the themes identified and 
chosen by the participants during the tutorials. 

 
 


