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No ano letivo de 2004/2005, a convite da Direção da FEUP, criou, implementou e coordenou, em parceria, um 
projeto-piloto para a introdução de uma Unidade Curricular de integração de todos os Estudantes do 1º ano que 
ingressam na FEUP nos Cursos nela ministrados. 
 
Na sequência deste projeto-piloto, na altura denominado SOAPFEUP - Socialização e Aprendizagem na FEUP, face 
aos resultados positivos da sua avaliação, implementou, no ano letivo seguinte (2005/2006), anova Unidade 
Curricular denominada Projeto FEUP, integrada no 1º ano de todos os Planos de Estudo dos Cursos da FEUP. 
 
Foi responsável pela coordenação desta Unidade Curricular, Projeto FEUP, durante os anos letivos de 2005/2006 até 
2008/2009. 
Apresentam-se, de forma sucinta, algumas das características desta nova Unidade Curricular: 
 
PROJECTO FEUP 
 
OBJECTIVOS 
Facilitar a integração na FEUP dos novos Estudantes do 1º ano, atuando nos pilares "saber estudar" e 
"socialização pelo trabalho em Equipa". 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
No final do período destinado à Unidade Curricular Projecto FEUP, os Estudantes deverão: 
1 - Conhecer o espaço FEUP e utilizar os serviços comuns CICA, SICC, SERAC e SDI; 
2 - Demonstrar capacidades diversificadas de comunicação eficaz (relatório de projeto, apresentação oral apoiada 
em TICs e elaboração de poster de síntese); 
3 - Demonstrar capacidades de pesquisa, organização e síntese de informação; reflexão individual e em grupo; 
gestão do tempo, incluindo hierarquização e estabelecimento de prioridades na realização de tarefas; 
4 - Demonstrar capacidades de integração, envolvimento e ação em Equipa de trabalho. Em particular, demonstrar 
competências de comunicação eficaz dentro da Equipa; capacidade de envolvimento nas tarefas propostas; 
capacidade de sujeitar à apreciação e discussão, opiniões e propostas de trabalho; 
flexibilidade no relacionamento interpessoal com os diferentes elementos da Equipa; capacidade de interiorizar e 
respeitar as regras estabelecidas dentro da Equipa. 
 
METODOLOGIA 
Aprendizagem e treino em ambiente de trabalho realizado em Equipa. 
Os Docentes nomeados supervisores para a Unidade Curricular Projeto FEUP, propõem os temas de projeto, 
divisíveis em dois trabalhos, cada um destes atribuído a uma Equipa de 6 Estudantes, selecionados aleatoriamente 
de entre os inscritos em dois cursos diferentes da FEUP. 
Cada Equipa é acompanhado por um Estudante Monitor. Os Estudantes Monitores são Estudantes da FEUP, 
selecionados pelos Docentes supervisores. 
Cada Equipa realiza o seu trabalho, elabora um relatório, apresenta e defende os resultados perante um júri e 
constrói um poster síntese do tema tratado. 
Durante o decurso da Unidade Curricular Projeto FEUP, são realizadas ações de formação sobre "boas práticas" na 
elaboração de relatórios, apresentações orais e construção de posters, gestão do tempo, "aprendizagem eficaz" e 
dinâmica de grupos. 
No final, realiza-se o "Congresso FEUP", onde, em sessões paralelas, são feitas e avaliadas as apresentações de cada 
Equipa. 
No âmbito da coordenação desta Unidade Curricular, entre outras, desempenhou tarefas de: 
- Apoio aos Docentes Coordenadores de Cada Curso; 
- Formação de Docentes Supervisores de Equipas de Estudantes; 
- Formação de Monitores; 



- Coordenação do processo de arranque da Unidade Curricular, nomeadamente a formação de Equipas de 
Estudantes; 
- Coordenação de Equipa de Secretariado; 
- Supervisão dos processos de Avaliação dos Estudantes; 
- Coordenação da Equipa de Docentes que implementam as diversas Formações para os Estudantes 
durante a Unidade Curricular; 
- Coordenação dos Congressos Projeto FEUP; 
- Promoção de momentos de avaliação da Unidade Curricular Projeto FEUP. 
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