
GRUPO DE TRABALHO EM INOVAÇÃO PEDAGÓGICA E NOVAS TECNOLOGIAS 

ATA NÚMERO TRÊS 

 

Aos três dias, do mês de setembro de dois mil e vinte, pelas dezasseis horas, reuniu o “Grupo 

De Trabalho em Inovação Pedagógica e Novas Tecnologias”. Esta reunião decorreu de forma 

remota, através da plataforma Zoom. 

A reunião contou com as presenças de Saúl Neves de Jesus, que coordenou, Pedro Martins, que 

secretariou a reunião, e Susana Rodrigues, Eduardo Esteves, Jorge Batista, Marisa Cesário, Rui 

Almeida, Margarida Madeira de Moura, Mauro Figueiredo, Paula Serdeira, Célia Ramos e Rosária 

Pereira. Participou também como convidada Maria João Cruz.  

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

indicando que o objetivo principal desta  reunião se prendia com a preparação de candidatura  

relativa à candidatura “Qualifica +” para financiamento de um programa de formação destinado 

a funcionários docentes e a não docentes da UAlg.  

A seguir efetuou um  balanço das atividades realizadas tendo referido algumas das iniciativas 

realizadas desde a última reunião desta Grupo, nomeadamente a organização do  “VIII EL@IES 

– Encontro de Instituições e Unidades de E-Learning do Ensino Superior”, o  curso  online para 

docentes “Voz + Saudável”, os cursos online para estudantes de “Mindfulness e 

Interculturalidade” e de “Competências para a vida”. Referiu também a realização dos 

questionários sobre a adaptação dos docentes e estudantes da UAlg às mudanças face ao ensino 

remoto e os webinars "Transitando de um ensino remoto emergencial para uma educação 

digital em rede, em tempos de pandemia" e “Ensino a Distância com a Plataforma MILAGE 

APRENDER+”.  

De seguida, efetuou um breve enquadramento sobre a candidatura “Qualifica +” para 

financiamento de um programa de formação destinado a funcionários docentes e a não 

docentes da UAlg, tendo passado a palavra à Dra. Maria João Cruz para melhor explicar o âmbito 

e tramites desta candidatura. 

Foi dada a palavra a todos os participantes para se pronunciarem e esclarecerem eventuais 

duvidas  sobre a candidatura referida, tendo unanimemente sido reconhecida a pertinência 

desta candidatura e a mais valia que poderá representar para a preparação do plano de 

formação dos docentes. 



Foi distribuído o formulário das ações a candidatar, tendo os participantes ficado de avaliar a 

possibilidade de indicar eventuais ações de formação que possam integrar esta candidatura, o 

que deverá acontecer até ao dia 08 do presente mês.   

Foi também transmitida a informação sobre a realização no próximo dia 02 de outubro de  um 

encontro sobre práticas pedagógicas nos politécnicos, o qual se realizará na Escola Superior de 

Gestão Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, sendo incentivada a participação de 

todos os docentes da Universidade do Algarve.  

A reunião terminou pelas dezassete horas e trinta minutos, dela se lavrando a presente ata, que 

vai ser assinada pelo coordenador do grupo e por mim, que a secretariei. 

 

Faro, 03 de setembro de  2020  
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    Saúl Neves de Jesus                                                     Pedro Martins 

 

 


