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TEMA: Competências a desenvolver com futuros programas de formação pedagógica de forma a habilitar os docentes do ensino superior

marítimo a melhorar os seus desempenhos na acção formativa.

OBJECTIVOS GERAIS:

 Identificar as competências necessárias para a docência no ensino superior marítimo, especialmente as de ordem pedagógica.

 Caracterizar as estratégias de formação presentes na trajectória profissional dos docentes actuais.

 Conhecer as concepções e as motivações dos docentes quanto à formação.

 Identificar expectativas e interesses de formação.
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Blocos Objectivos específicos Questões Notas / Tópicos

A

Legitimação

da entrevista

- Informar o objectivo da entrevista;

- Motivar o entrevistado;

- Garantir a confidencialidade;

- Solicitar a permissão para gravar a

entrevista;

Permite-nos a gravação da entrevista?

 Responder de modo claro,

conciso e preciso a todas

as perguntas do

entrevistado

 Esclarecer as dúvidas do

entrevistado sem desvio

dos objectivos específicos

de cada bloco.

B

Competências

para a

docência no

ensino

superior

- Conhecer o currículo profissional e as

competências dos entrevistados.

- Pode dizer-me como foi a sua carreira

profissional?

- No início da função como docente,

quais os aspectos em que se sentiu mais

seguro?

- A que atribui esse sucesso?

- Quais os aspectos em que sentiu mais

dificuldade?
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- Conseguiu ultrapassar os aspectos em

que sentiu mais dificuldade? Como?

- Actualmente existem alguns aspectos

em que sente dificuldade?

C

Estratégias de

formação

- Conhecer a opinião dos entrevistados

acerca das estratégias de formação.

- Que competências pedagógicas

considera necessárias para a docência

no ensino superior marítimo?

- Há alguma dessas competências que

considera mais importante? Porque?

- Participou em alguma acção específica

de formação para a docência?

- Se sim, que valor atribui a essa

formação ou formações? Porque?
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D
Concepções e

motivações

dos docentes

quanto à

formação.

- Conhecer as concepções e motivações dos

entrevistados quanto à formação.

- Pensando nos professores do ensino

superior em geral, parece-lhe que

necessitam de aperfeiçoar as suas

competências pedagógicas? Se sim,

quais em especial?

- Pensa que os professores estão

motivados para isso?

- Na sua opinião o que é que se podia

fazer para tentar motivar os professores

para a necessidade de aprofundar as

suas competências pedagógicas?

- O desenvolvimento de competências, o
desenvolvimento profissional, o
aprofundamento de questões práticas
ligadas à actividade pedagógica, a
actualização de conhecimentos …
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E

Expectativas e

interesses de

formação.

- Obter sugestões, no sentido de identificar

expectativas e interesses de formação

futuros.

- Quais as áreas temáticas na área

pedagógica que gostaria de ver

abordadas em acções futuras. Porquê?

- Que tipo de abordagem preferia:

transmissão de conhecimentos?

Discussão de práticas docentes?

Projectos de investigação de práticas?

Projectos de investigação acção?

- Acção pedagógica na sala, às
implicações do processo de Bolonha,
Supervisão/Orientação de teses, avaliação
de competências….

F

Finalização
da entrevista

- Obter outras opiniões do entrevistado sobre

o tema?

- Agradecer a colaboração.

- Há algum ou alguns outros aspectos

que quer acrescentar sobre os assuntos

de que falámos?


