
 

 

Curso de Formação 

Encontro acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação 

Contínua, na modalidade Curso de formação, num total de 12 horas 

 

Título: Morfossintaxe da Língua Gestual Portuguesa (LGP) e de outras línguas 

gestuais (III Encontro Internacional) 

Área de formação: Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que 

constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino 

 

Duração: 12 horas 

 

Destinatários: Professores de LGP 

 

Responsabilidade: Celda Morgado (ESE/P. Porto) 

 

Inscrições: até ao dia 20 de janeiro, por email para celda@ese.ipp.pt, indicando no 

assunto “Inscrição no Curso de Formação III Morfossintaxe LGP”. Posteriormente, serão 

solicitados os dados necessários à inscrição e enviados os dados para pagamento. 

 

Assiduidade/participação: 

i.   O Formando pode participar em qualquer das atividades do encontro e escolher a 

sessão que for do seu interesse quando há mesas/sessões paralelas; 

ii. É obrigatória a assinatura das folhas de presença nos períodos da manhã e da tarde em 

ambos os dias do Encontro, em todos os painéis em que participe, incluindo a sessão de 

pósteres. 

iii.  A não assinatura da folha de presenças implica a marcação de falta ao fim do período 

respetivo. O Formando deve estar presente em dois terços da formação. 

iv. Só é permitida a assinatura da folha de presença aos participantes cujo nome conste 

da lista da Turma de formandos, previamente inscritos nessa modalidade na Formação 

Contínua. 

 

 

Avaliação: 

i.  A inscrição dos participantes na modalidade Curso de Formação implica uma 

avaliação final. 

ii. Serão considerados os seguintes critérios para avaliação final: 

a) participação nas sessões, comprovada pela assinatura nas folhas de presença 

respetivas; 

b) elaboração de uma reflexão crítica individual ou em pares sobre um tema, uma 

atividade ou uma apresentação a que tenha/tenham assistido durante o Encontro, 

contemplando obrigatoriamente título, resumo e corpo da reflexão crítica, podendo 

ainda ser incluídas referências bibliográficas (máximo de 6). 
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iii. A reflexão crítica individual será avaliada de acordo com os seguintes parâmetros: 

a) clareza na identificação do tema selecionado; 

b) rigor linguístico e científico do texto elaborado; 

c) coerência na articulação da temática selecionada com a prática educativa, 

evidenciando, pelo menos, duas implicações didáticas (práticas, atividades, 

estratégias, recursos…). 

iv. Normas de elaboração e envio da reflexão crítica individual: 

a) Texto em formato .pdf ou .doc, podendo ser acompanhada de vídeo em LGP; 

b) Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5; 

c) Limite máximo: 800 palavras (excluindo o título e eventuais referências 

bibliográficas); 

d) O documento deverá ser remetido até às 23h 59m do dia 24 de fevereiro de 

2020 para o endereço eletrónico celda@ese.ipp.pt  

 v. A avaliação final será divulgada no mês de março de 2020. 

 

Classificação Final 

A classificação final terá uma menção qualitativa (Insuficiente; Regular, Bom, Muito 

Bom e Excelente) e o valor final da classificação quantitativa, numa escala de 1 a 10. 

  

Certificação 

O certificado de frequência do Curso de Formação com aproveitamento (distinto do 

certificado de participação do Encontro, o qual será enviado por email após o congresso) 

será emitido após o encerramento de todo o processo avaliativo, na sequência 

obrigatória de requerimento efetuado pelo formando junto dos Serviços Académicos 

da ESE do Politécnico do Porto, mediante o pagamento dos emolumentos respetivos. 

 

Para qualquer esclarecimento adicional, pode ser consultada a página do Encontro ou ser 

enviado um email para o endereço eletrónico celda@ese.ipp.pt . 
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