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PUC
O que é o PUC?

O PUC constitui um documento que visa orientar o processo de aprendizagem do estudante ao

longo da Unidade Curricular a que se refere. É por isso um guião que requer uma leitura atenta e

que lhe será útil ao longo de todo o percurso de aprendizagem. Aqui encontrará informação sobre

as temáticas a  estudar, as competências a desenvolver, informações sobre como se organiza o

processo de aprendizagem, como utilizar e tirar partido do espaço virtual relativo a esta Unidade

Curricular,  o  que  se  espera  de  si,  como é  avaliado,  entre  outros  aspectos  fundamentais  para

realizar da melhor forma este percurso.



1. A Unidade Curricular

Apresentação da Unidade Curricular

Nesta unidade curricular  procura-se,  em primeiro lugar,  situar  o conceito de

sénior  numa perspetiva  biológica,  psicológica,  social  e cultural.  De seguida,

abordam-se  as  questões  ligadas  ao  idadismo,  ao  diálogo  intergeracional,  à

inclusão social  e  à  qualidade de vida.  Por  último,  analisa-se  o  conceito  de

envelhecimento ativo e o papel das instituições vocacionadas para este tipo de

população, neste âmbito.



2. Competências

Competências a Desenvolver

Pretende-se que no final desta Unidade Curricular o estudante tenha

adquirido as seguintes competências:

identificar as ideias do senso comum sobre os seniores;

contextualizar as problemáticas dos seniores;

compreender situações problematizantes;

confrontar, questionar e posicionar-se de modo fundamentado face a

problemáticas dos seniores.



3. Roteiro

Roteiro de conteúdos a trabalhar

Nesta Unidade Curricular serão trabalhadas as seguintes

temáticas :

Tema 1

O que significa

envelhecer: análise e

perspetivas

Tema 2

Os Seniores na

sociedade atual



4. Metodologia

Como vamos trabalhar?

A metodologia de trabalho utilizada nesta Unidade Curricular

compreende:

A. A leitura e reflexão individuais, que devem acontecer ao

longo de todo o processo de aprendizagem;

B. A partilha da reflexão e da leitura com os colegas, que

pode ser feita nos fóruns de estudantes que foram criados

para esse efeito e que correspondem a cada um dos temas a

tratar nesta unidade curricular;

C. A realização de atividades formativas propostas pelo

professor, para cada um dos temas e que ajudam na reflexão

e na consolidação dos conceitos estudados;

D. O esclarecimento de dúvidas nos fóruns moderados pelo

professor, que nesta unidade curricular serão 3 (abertos em

datas determinadas);

E. A realização de e-fólios. Propõe-se, nesta unidade

curricular, a realização de 2 e-fólios (ver Calendário).



5. Recursos

Bibliografia e outros recursos

Bibliografia Obrigatória:

Ambas as temáticas:

1. Cabral, M. V. (2013). (org). Processos de

envelhecimento em Portugal. Fundação Francisco

Manuel dos Santos.

2. Lima, M. P. (2010). Envelhecimento(s). Imprensa da

Universidade de Coimbra. doi:http://dx.doi.org

/10.14195/978-989-26-0355-1

3. Osório, A.R. (2007). As pessoas idosas: Contexto

Social e Intervenção Educativa. Instituto Piaget

4. Simões, A. (2006). A nova velhice: Um novo público a

educar. Ambar

Temática 1:

Almeida, T. & Lourenço, M. L. (2009). Reflexões:

conceitos, estereótipos e mitos acerca da velhice.

RBCEH, 6(2), 233-244

Ferreira-Alves, José & Novo, Rosa Ferreira (2006).

Avaliação da discriminação social de pessoas idosas

em Portugal. International Journal of Clinical and

Health Psychology, 6(1), 65-77

Lima, M. P. (2010). A velhice é uma fase da idade

adulta?. In Envelhecimento(s). (pp. 40-44). Imprensa

da Universidade de Coimbra. doi:http://dx.doi.org

/10.14195/978-989-26-0355-1

Magalhães, C., Fernandes, A.; Antão, C. & Anes, E.

(2010). Repercussão dos Estereótipos sobre as

Pessoas Idosas. Revista Transdisciplinar de

Gerontologia, III(2), 7-16

Pinto, Mª Graça L.C. (2008). Da aprendizagem ao

longo da vida ou do exemplo de uma relação ternária:

agora, antes e depois. Cadernos de Apoio da

Universidade do Porto.

Sousa, A. et al. (2014). Alguns apontamentos sobre o

idadismo: a posição de pessoas idosas diante desse

agravo à sua subjetividade. Estudos Interdisciplinares

sobre o Envelhecimento, 19(3), 853-877

Uchôa, Elizabeth (2003). Contribuições da

antropologia para uma abordagem das questões

relativas à saúde do idoso. Cadernos Saúde

Pública,19(3), 849-853

Temática 2:

Cabral, M. V. (2013) (org.). Saúde, bem-estar e

envelhecimento (239-277). Processos de

envelhecimento em Portugal. Fundação Francisco

Manuel dos Santos



Clifford, S. (2009). Os idosos usam redes

sociais na internet para escapar da

solidão. Retrived from: http://http:

//g1.globo.com/Noticias/Tecnologia

/0,,MUL1187486-6174,00-

IDOSOS+USAM+REDES+SOCIAIS+NA+INTERNET+PARA+ESCAPAR+DA+SOLIDAO.html

[acedido em 25 /08/2012]

Comunidade Europeia (2012). Ano

Europeu do Envelhecimento Ativo e da

Solidariedade entre Gerações.Governo

Português: Lisboa

Crespo, L.V. (2011). Os idosos e seus

tempos de lazer em família: Um

aproximação pedagógico social. Estudos

interdisciplinares sobre o

envelhecimento, 16, edição especial,

341-353

Dutra, F. e Silva, H.. (2014). Bem-estar

subjetivo, funcionalidade e apoio social

em idosos da comunidade. Estudos

Interdisciplinares sobre o

Envelhecimento, 19(3), 775-791

Galinha,S.M. & Loureiro, M.J. (2007).

Bem estar subjetivo e Aprendizagem ao

longo da vida: algumas reflexões sobre a

experiência com narrativas de seniores

com diferentes trajectórias culturais.

Revista ipcbn, 20, 1-20

Gonçalves, C. (2015). Envelhecimento

bem-sucedido, envelhecimento

produtivo e envelhecimento ativo:

reflexões. Estudos Interdisciplinares

sobre o Envelhecimento, 20(2), 645-657

Medeiros, E.P. & Wolff, S.H. (2011).

Velhice e contemporaneidade: Reflexões

psicossociais sobre o aprendizado de

informática em um grupo de

idosos.Estudos Interdisciplinares sobre o

Envelhecimento, 16, edição especial,

449-459.

Páscoa, G. & Gil, H.T. (2012). Redes

Sociais como complemento de

Aprendizagem ao Longo da Vida: As

Universidades Seniores e a Web 2.0. In

Conferência Ibérica em Inovação na

Educação com TIC. Bragança, 1-2 de

junho. Livro de Atas, p. 96-108

Páscoa, G., & Gil, H. (2019). As

universidades seniores e o

envelhecimento ativo: os impactos junto

das pessoas idosas em Portugal. Revista

Kairós : Gerontologia, 22(1), 41-58.

doi:https://doi.org/10.23925

/2176-901X.2019v22i1p41-58

Pocinho, R., Castro, J., Santos, G., &



Mendes Rosa, C. (2015). Redes

de amigos e vizinhança como

fator de proteção social para

pessoas idosas isoladas: estudo

piloto em aldeias concelho da

guarda. Polêmica, 15(3),

011-024. doi:https://doi.org

/10.12957

/polemica.2015.19358

Raymundo, T.; Gil, H. &

Bernardo, L.. (2019).

Desenvolvimento de projetos

de inclusão digital para idosos.

Estudos Interdisciplinares

sobre o Envelhecimento, 24(3),

22-44

Bibliografia Complementar:

Gonçalves, A. K. (2008). Idoso e

Identidade Social. Polémica, 23,

59-67

Jacob, L. & Fernandes,H. (2011).

Ideias para um envelhecimento

activo. Edição Rutis: Almeirim

Mónico, L. et al (2012). Subjective

well-being of elderly in social

responses seniors home and

home support

service. International Journal of

Developmental and Educational

Psychology / INFAD Revista de

Psicología, 2(1), 33-42

Paul, C. (2007). GeroPsicologia

Ambiental e Vulnerabilidade da

pessoa idosa. Actas do II

Congresso Português de

Gerentologia

Ribeiro, António P.F. (2007).

Imagens da velhice em

profissionais que trabalham com

idosos. Dissertação de Mestrado

apresentada à Universidade de

Aveiro.

Vasconcellos, Doris et al (2004). A

sexualidade do envelhecimento:

novas perspectivas - comparação

transcultural. Estudos de

Psicologia, 9(3), 413-419

Revista Transdisciplinar de

Gerontologia. Ano I - Volume I

Dezembro /Maio 2006-2007

Revista Transdisciplinar de

Gerontologia. Ano IV - Volume III,



nº2, 2010

Revista Transdisciplinar

de Gerontologia. Ano

VI -Volume V, nº1,

2012/2013



6.
Avaliação

Como vai

ser a

avaliação?

A  avaliação

assume  o

regime  de

avaliação

contínua. Os

estudantes

que  não

possam

seguir  esta

modalidade

de avaliação

podem optar

pela

realização

de  um

Exame Final

presencial.

A opção pelo

regime  de

avaliação

(contínua ou

final)  será

feita  pelo

estudante

até  ao  final

da  3ª

semana

letiva,  não

podendo ser

alterada  no

decurso  do

semestre.

Os

estudantes

que  optem

pela

avaliação

contínua

disporão  de

um Cartão

de

Aprendizagem,

pessoal,

onde  será



creditada

a

avaliação

que

forem

efetuando

ao

longo

do

semestre.

O

Cartão

de

Aprendizagem

é

um

instrumento

personalizado

e

cada

estudante

tem

acesso

apenas

ao

seu

cartão.

Os

estudantes

que

optem

pela

realização

de

um

Exame

Final

terão

acesso

a

todas

as

orientações

dadas

na

plataforma

e às

Atividades

Formativas

disponibilizadas

ao

longo



do

percurso

de

aprendizagem,

mas

não

aos

instrumentos

de

avaliação

utilizados

no

regime

de

avaliação

contínua

-

E-fólios

e

P-fólio.

Estes

estarão

disponíveis

apenas

para

os

estudantes

que

optem

pela

modalidade

de

avaliação

contínua.

Os

e-fólios

deverão

ser

entregues,

exclusivamente,

no

dispositivo

definido

para

esse

efeito

e

no

formato

indicado

para

o



efeito.

Não

serão

tidos

em

conta

trabalhos

enviados

por

e-mail

ou

colocados

em

fóruns,

mesmo

que

no

interior

da

turma

virtual.

Os

trabalhos

onde

sejam

detetadas

situações

de

plágio,

independentemente

da

sua

extensão,

serão

anulados.



6.1.
Cartão
de
Aprendizagem

Avaliação

Contínua

Os
estudantes
que
optarem
pela
avaliação
contínua
creditam
no
seu
Cartão
de
Aprendizagem
–
CAP
–
as
classificações
que
obtiveram
com
a
realização
de
vários
trabalhos
ao
longo
do
semestre
e
a
classificação
obtida
numa
prova
presencial,
no
final
do
semestre.



Ao

longo

do

semestre

ser-

lhes-á

proposto

que

elaborem

pequenos

trabalhos,

designados

e-fólios.

A

realização

do

conjunto

dos

e-fólios

poderá

levar

à

creditação

do

seu

cartão

(CAP)

de

um

máximo

de

8

valores.

À

classificação

obtida

nos

e-fólios

juntam-

se

os

valores

obtidos

na

prova

presencial,

designada

p-fólio,

tendo

esta

a



duração

máxima

de

90

min.

Esta

prova,

p-fólio,

terá

a

cotação

global

de

12

valores.

No

sistema

de

avaliação

contínua,

a

classificação

final

na

unidade

curricular

corresponde

ao

somatório

das

classificações

obtidas

em

cada

e-fólio

e

no

p-fólio.

Um

e-fólio

é

um

pequeno

documento

digital

elaborado

de

forma

pessoal

e

incidindo

sobre



uma

secção

dos

temas

trabalhados.

O

p-fólio

consiste

num

documento

escrito

a

realizar

presencialmente,

que

complementa

os

e-fólios

realizados

electronicamente.

A

aprovação

na

Unidade

Curricular

implica

que

o

estudante

obtenha

um

mínimo

de

4

valores

no

conjunto

dos

E-fólios

e

um

mínimo

de

6

valores

no

P-fólio.



6.2.
Calendário
de
avaliação
contínua

Calendário de

avaliação

contínua

Outubro Novembro Dezembro

E-fólio A

[4 valores]

Data da especificação do

trabalho a realizar no E-fólio A e

dos respetivos critérios de

avaliação

Data:

24 de outubro

Envio do E-fólio A ao professor Data:

4 de novembro

Indicação da classificação do

E-fólio A

Data:

21 novembro

E-fólio B

[4 valores]

Data da especificação do

trabalho a realizar no E-fólio B e

dos respetivos critérios de

avaliação

Data:

7 de dezembro

Envio do E-fólio B ao professor Data:

20 de dezembro

Indicação da classificação do

E-fólio B

Data:

4 de janei

E-fólio C

[0 valores]

Data da especificação do

trabalho a realizar no E-fólio C e

dos respetivos critérios de

avaliação

Envio do E-fólio C ao professor

Indicação da classificação do

E-fólio C

P-fólio

12 valores

Realização presencial Data:

Calendário



6.3.
Exame

Opção

pelo

Exame

 



O

Exame

Final

traduz-

se

numa

única

prova

escrita

realizada

presencialmente

e

classificada

numa

escala

de

0

(zero)

a

20

(vinte)

valores.

Esta

prova

tem

um

caráter

somativo,

reportando-

se

à

totalidade

dos

conteúdos

abordados

na

unidade

curricular

e

é

realizada

no

final

do

semestre

letivo,

tendo

a

duração

de

2h

e



30min.

O

estudante

que

optar

pela

modalidade

de

exame

final,

terá

de

obter

neste

um

mínimo

de

10

valores.



7.
Plano
de
Trabalho

Calendário

e plano de

trabalho



Este

Plano

apresenta

a

previsão

da

distribuição

temporal

das

várias

Temáticas

de

estudo,

das

atividades

e

respetivas

orientações

de

trabalho,

de

modo

a

que

possa

planear,

organizar

e

desenvolver

o

seu

estudo.

Esta

informação

é

complementada

por

orientações

que

deverá

consultar

com

regularidade

nesta

Sala

de

Aula

Virtual.



7.1.
Primeiro
mês

Mês

1

[Outubro] O que se espera

do estudante

1ª

Semana

[5 a 11]

Comece por

consultar as

indicações

dadas na sala

de aula virtual

relativamente ao

desenvolvimento

da unidade

curricular.

Consulte o PUC

e caso tenha

dúvidas

coloque-as no

Fórum de

Dúvidas Gerais.

De 6 a 27 de

outubro,

escolha a

modalidade de

avaliação.

Aceda ao Fórum

Quem sou eu...

e faça a sua

apresentação, o

que espera

desta uc, a sua

motivação, o

seu interesse...

Responda, sff,

aos

questionários

propostos



2ª

Semana

[12 a 18]

Temática 1

O que significa

envelhecer:

Análise e

perspetivas

Inicie a leitura

dos textos

recomendados

para o estudo

desta temática

Realize as

atividades

formativas

relativas à

temática 1

Contacte com os

seus colegas no

Fórum de

Estudantes 1:

apresente o seu

ponto de vista,

explicite o que

fez, exponha

dúvidas, ajude e

peça ajuda, se

necessário.



3ª

Semana

[19 a 25]

IMPORTANTE

Indique ao

professor até ao

inicio da próxima

semana, até

dia  27 de

outubro, a sua

opção de

avaliação:

Avaliação

Contínua ou

Exame Final.

Para isso,

responda ao

questionário

"Decisão sobre

a Avaliação", no

espaço desta

sala de aula

virtual.

Confronte as

suas respostas

com as

indicações

dadas no texto

Sugestões de

Resposta da

Atividade

Formativa 1.

Dia 24

especificações

relativas ao e-

fólio A



4ª

Semana

[26 a 1

novembro]

Use a ferramenta

adequada para

indicar, até dia

27 de outubro, a

modalidade de

avaliação

escolhida para a

UC.

Elaboração do

e-fólio A

Acompanhe o

Fórum de

Dúvidas 1,

moderado pelo

professor, de

modo a

aproveitar

intervenções

que possam

ajudar a

clarificar aspetos

do seu estudo e

a esclarecer

dúvidas quanto

à elaboração do

efólio.



7.2.
Segundo
mês

Mês

2

[Novembro] O que se espera

do estudante

1ª Semana

[2 a 8]

Continuação da

elaboração do

e-fólio A

Acompanhe  o

Fórum  de

Dúvidas  1,

moderado  pelo

professor,  de

modo  a

aproveitar

intervenções que

possam ajudar a

clarificar  aspetos

do seu estudo e

a  esclarecer

dúvidas quanto à

elaboração  do

e-fólio.

Entrega  do

e-fólio A -  4 de

novembro



2ª Semana

[9 a 15]

Temática 2

Os séniores na

sociedade atual

Leia os textos

disponíveis

indicados para

esta temática.

Inicie a realização

das Atividades

Formativas

relativas à

temática 2.

Contacte com os

seus colegas no

Fórum de

Estudantes 2:

apresente o seu

ponto de vista,

explicite o que

fez, exponha

dúvidas, ajude e

peça ajuda, se

necessário.

3ª Semana

[16 a 22]

Continuação das

leituras relativas

à temática 2.

Realize as

Atividades

Formativas 2.

Contacte com os

seus colegas no

Fórum de

Estudantes 2:

apresente o seu

ponto de vista,

explicite o que

fez, exponha

dúvidas, ajude e

peça ajuda, se

necessário.

Dia 21

disponibilização

dos resultados

do e-fólio A



4ª Semana

[23 a 29]

Continuação das

leituras relativas

à temática 2.

Realize as

Atividades

Formativas 2.

Contacte com os

seus colegas no

Fórum de

Estudantes 2:

apresente o seu

ponto de vista,

explicite o que

fez, exponha

dúvidas, ajude

e peça ajuda,

se necessário.



7.3.
Terceiro
mês

Mês

3

[Dezembro] O que se espera

do estudante

1ª Semana

[30

novembro a

6

dezembro]

Aprofunde o

estudo da

temática 2.

Confronte as suas

respostas com as

indicações dadas

no

texto: Sugestões

de Resposta da

Atividade

Formativa 2

Acompanhe o

Fórum de

Dúvidas 2,

moderado pelo

professor, de

modo a

aproveitar

intervenções

que possam

ajudar a

clarificar

aspetos do seu

estudo e a

esclarecer

dúvidas quanto à

elaboração do

e-fólio



2ª Semana

[7 a 13]

Dia 07:

especificações

relativas ao e--

fólio B

Aprofunde o

estudo da

temática 2.

Acompanhe o

Fórum de Dúvidas

2, moderado pelo

professor, de

modo a aproveitar

intervenções que

possam ajudar a

clarificar aspetos

do seu estudo e a

esclarecer

dúvidas quanto à

elaboração do e--

fólio

Inicie a elaboração

do e-fólio B

3ª Semana

[14 a 20]

Acompanhe o

Fórum de

Dúvidas 2,

moderado pelo

professor, de

modo a

aproveitar

intervenções

que possam

ajudar a

clarificar

aspetos do seu

estudo e a

esclarecer

dúvidas quanto à

elaboração do

e-fólio.

Entrega do e-fólio

B - 20 de

dezembro

4ª Semana

[21

dezembro a

3 janeiro]

 Período de

interrupção

letiva



7.4.
Quarto
mês

Mês

4

[Janeiro

]

O que se espera

do estudante

1ª

Semana

[4 a 10]

Reveja as

temáticas 1 e 2.

Leitura dos

textos e

visionamento

dos vídeos da

uc, tendo em

conta as

avaliações.

Dia 4

disponibilização

dos resultados

relativos ao

e-fólio B

2ª

Semana

[11 a

17]

Preparação para

o p-fólio ou para

o exame com a

revisão dos

materiais de

estudo

disponibilizados

para esta

unidade

curricular.

Utilize os fóruns

correspondentes

para expor as

suas dúvidas.

3ª

Semana

[18 a

24]

Continuação da

preparação para

o p-fólio ou para

o exame.

Utilize os fóruns

correspondentes

para expor as

suas dúvidas.

4ª

Semana

[25 a

........]

Início do período

de avaliações  -

época normal


