Plano de Atividades do NITCE – 2018/2020
O Núcleo de Investigação Transdisciplinar em Ciências da Educação – NITCE é uma
estrutura de caráter permanente e de natureza interdisciplinar, integrado no
Departamento de Educação e Social do Instituto Superior de Ciências Educativas do
Douro, doravante designado por ISCE Douro.
Foi criado em 2018, ancorado no domínio das Ciências da Educação e atua como
plataforma de investigação transdisciplinar, explorando as relações próximas entre
várias áreas disciplinares, como a Pedagogia, a Formação de Professores, a Didática, a
Supervisão Pedagógica, o Envolvimento Parental, a Intervenção Socioeducativa, as
Políticas de Educação e Formação, entre outras.
O NITCE centra-se no estudo transdisciplinar de temas relacionados com a Educação e
a Formação, em articulação com a construção interativa e evolutiva da realidade
social, económica, política e cultural da região do Tâmega e Sousa.
Trata-se de uma estrutura à qual subjaz a organização, a promoção, a coordenação e o
apoio aos projetos de investigação e de intervenção técnica e pedagógica. Os projetos
são levados a cabo por docentes/investigadores do ISCE Douro, por estudantes e por
outros investigadores de distintas instituições de ensino superior que se venham a
associar.
O principal objetivo do NITCE é promover investigação de alto nível e agregar
conhecimento científico e competências para contribuir para a melhoria dos processos
educativos e socioeducativos.
A agenda política, relativamente à educação em Portugal, coloca a tónica no perfil do
aluno à saída da escolaridade obrigatória, na inclusão e na flexibilidade curricular e,
face a este quadro conceptual, o NITCE pretende, numa abordagem holística
transdisciplinar, contribuir para responder aos crescentes desafios colocados à escola e

aos professores do sec. XXI, através do desenvolvimento de práticas de investigação
científica significativas e ajustadas aos contextos.
Nestes pressupostos, o NITCE pretende garantir o desenvolvimento de atividades de
I&D, privilegiando o contexto e os diferentes parceiros locais onde se insere o ISCE
Douro, bem como promover a profissionalização baseada na prática e resultados
obtidos nas atividades de I&D, tal como se espera de uma instituição de ensino
superior politécnico, concretamente “desenhar” formação aos diferentes professores
cooperantes de acordo com as necessidades emergentes e/ou sentidas.
São objetivos gerais do NITCE: i) desenvolver investigação, numa abordagem holística,
sobre questões inerentes à educação e formação dos professores; ii) fomentar o
trabalho colaborativo e cooperativo e a desconstrução de documentos orientadores
em parceria com os diferentes agentes educativos do Tâmega e Sousa; iii)contribuir
para a reflexão dialógica sobre as políticas educativas, de modo a promover o
desenvolvimento de práticas docentes cada vez mais inclusivas e ajustadas à realidade
e diversidade dos contextos educativos; iv) promover a formação e a capacitação
pedagógica e didática dos docentes das escolas do concelho de Penafiel.

VISÃO GLOBAL DO NITCE
 Desenvolver investigação, numa abordagem holística, sobre questões inerentes à
educação e formação dos professores;
 Fomentar o trabalho colaborativo e cooperativo e a desconstrução de
documentos orientadores em parceria com os diferentes agentes educativos do
Tâmega e Sousa;
 Contribuir para a reflexão dialógica sobre as políticas educativas, de modo a
promover o desenvolvimento de práticas docentes cada vez mais inclusivas e
ajustadas à realidade e diversidade dos contextos educativos;
 Promover a formação e a capacitação pedagógica e didática dos docentes das
escolas do concelho de Penafiel.

ÁREAS DE INVESTIGAÇÃO
 Currículo e Avaliação
 Formação de Professores
 Tecnologia Educativa
 Didática
 Envolvimento Parental
 Intervenção Socioeducativa
 Supervisão Pedagógica
 Pedagogia Social
 Políticas de Educação e Formação

PRIORIDADES E MISSÃO DO NITCE
O NITCE pretende garantir o desenvolvimento de atividades de I&D, privilegiando o
contexto e os diferentes parceiros locais onde se insere o ISCE Douro, bem como
promover a profissionalização baseada na prática e resultados obtidos nas atividades
de I&D, tal como se espera de uma instituição de ensino superior politécnico,
concretamente “desenhar” formação aos diferentes professores cooperantes de
acordo com as necessidades emergentes e/ou sentidas. Neste sentido, é prioridade do
NITCE a expansão da sua oferta de programas de formação especializados, através de
parcerias com escolas do concelho de Penafiel e, igualmente pretende refletir sobre o
papel a desempenhar no desenvolvimento local e regional
Enquanto núcleo de I&D em Ciências da Educação, o NITCE encara como prioridade a
implementação de procedimentos de atuação ética de acordo com as previstas na
Carta Ética (SPCE, 2014).
O NITCE tem ainda como prioridade consolidar relações internacionais com parceiros
como: École Superieur de Libreville e a Faculdade de Ciências da Educação da
Universidade Católica de Moçambique.

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO
Projeto 1
Imagem social dos professores – a perceção dos alunos
Investigadora responsável: Evangelina Bonifácio
Investigadoras colaboradoras: Maria Lopes de Azevedo e Cristiana Madureira
Objetivos:
a) Aferir o perfil de um bom professor na perceção dos alunos;
b) Refletir o papel do professor no processo educativo.

Projeto 2
Parentalidade positiva - uma estratégia de promoção do sucesso educativo
Investigadoras responsáveis- Cristiana Madureira e Maria Lopes de Azevedo
Investigadoras colaboradoras: Evangelina Bonifácio e Teresa Pole-Baker
Objetivos:
a) Compreender a eventual relação entre envolvimento parental e sucesso
educativo;
b) Identificar estratégias e desenvolver atividades que fomentem a parentalidade
positiva.

CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – NITCE
Coordenação
Coordenadora: Cristiana de Sousa Pizarro Bravo Madureira (Doutora em Ciências
Educação)
Coordenadora Adjunta: Maria Lopes de Azevedo (Doutora em Ciências da Educação)
Membros efetivos
Evangelina Bonifácio (Doutora em Ciências da Educação)
Teresa Pole-Baker (Doutora em Ciências da Educação)
Membros colaboradores
Alberto Costa (ISCE Douro)

Alberto Rocha (ISCE Douro)
Assunção Lemos (ISCE Douro/Lusíada)
Carlos Ferreira (ISCE Douro)
Célia Novais (ISCE Douro)
Eugenie Eyeang (École Supérieur de Libreville)
Luís Castanheira (ESE de Bragança)
Manuela Sampaio (ISCE Douro)
Maria Céu Ribeiro (ESE de Bragança)
Nazir Ibraimo (Universidade Católica de Moçambique)
Nélson Alves (ISCE Douro)
Raquel Moreira (ISCE Douro)
Observações: conforme previsto no regulamentado do NITCE, o núcleo está aberto à
entrada de novos colaboradores designados como convidados, estando as áreas de
investigação sujeitas a apreciação.

Penafiel, 1 de setembro de 2018
A Coordenadora do NITCE
Prof.ª Doutora Cristiana Madureira

