Relatório de Atividades do NITCE
Enquadramento
O Núcleo de Investigação Transdisciplinar em Ciências da Educação – NITCE surgiu em
setembro de 2018, integrado no Departamento de Educação e Social deste Instituto.
Constitui uma 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.

Objetivos:
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.
Procuramos no decurso deste ano letivo dar resposta aos seguintes objectivos:
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.

CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – NITCE
O NITCE é coordenado pela Prof. Doutora Cristiana de Sousa Pizarro Bravo Madureira e
pela Coordenadora Adjunta: Prof. Doutora Maria Lopes de Azevedo, ambas
doutoradas em Ciências da Educação.
Integra os seguintes membros efetivos:
Prof. Doutora Evangelina Bonifácio (Doutora em Ciências da Educação)
Prof. Doutora Teresa Pole-Baker (Doutora em Ciências da Educação)

E os seguintes 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)

Projetos de investigação em curso
Foram iniciados dois projetos de investigação, um designado “Imagem social dos
professores – a perceção dos alunos” e outro “Parentalidade positiva - uma estratégia
de promoção do sucesso educativo”.
O Projeto “Imagem social dos professores – a perceção dos alunos” conta com a
Professora Doutora Evangelina Bonifácio como Investigadora responsável e as
Professoras Doutoras Maria Lopes de Azevedo e Cristiana Madureira como
investigadoras colaboradoras.
Procurou-se desencadear ações que permitiram dar resposta aos seguintes objetivos:
a) Aferir o perfil de um bom professor na perceção dos alunos;
b) Refletir o papel do professor no processo educativo.

Este projeto de investigação foi desenhado em setembro e outubro de 2018,
desenvolvendo-se um trabalho colaborativo entre os diferentes membros que
integram o NITCE. Nas reuniões de trabalho foram problematizadas as questões
norteadoras do projeto bem como o desenho do mesmo.
Nos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019 foram recolhidos o
dados através do recurso a entrevistas.
Em fevereiro, março e abril os membros que integram este projeto procederam ao
tratamento dos dados obtidos nas entrevistas, através do recurso à técnica da análise
de conteúdo.
A redação de artigos para futuras apresentações, foi realizada em abril, maio e junho.
Em julho foi apresentada, pelas autoras, uma comunicação na Universidade Católica
do Porto e publicado no livro de resumos, com a seguinte referência:
Bonifácio, E., Lopes de Azevedo, M., & Madureira, C. (2019) Imagem Social dos
Professores na Perceção dos Alunos: Bom Professou ou Professor Bom? Livro de
Resumos - Educação, Territórios e Desenvolvimento Humano (p. 139). Porto: Faculdade
de Educação e Psicologia - Universidade Católica do Porto.

No que diz respeito ao projeto “Parentalidade positiva - uma estratégia de promoção
do sucesso educativo” destacam-se como Investigadoras responsáveis- Cristiana
Madureira e Maria Lopes de Azevedo e 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.
O segundo Projeto intitulado, a importância do envolvimento parental no sucesso
educativo das crianças do 1º ciclo, procurou dar resposta à necessidade de se
desenvolver uma Investigação na relação entre envolvimento parental e sucesso
educativo.
É de salientar que nas reuniões de trabalho foi desenvolvido sempre um trabalho
colaborativo entre a equipa de investigação e foi fundamentado o estudo no mês de
abril de 2019, através de uma leitura dialógica e exploratória a obras de referência na
área.
Nos meses de maio e junho de 2019 foi desenhado o estudo e em julho delineado o
enquadramento teórico.

Com o intuito de dar resposta ao objetivo antes referido, “promover a formação e a
capacitação pedagógica e didática dos docentes das escolas do concelho de Penafiel” é
de destacar que foi dinamizada no dia 15 de maio de 2019 pelas Coordenadoras do
NITCE a ação de formação de curta duração “Envolvimento parental – que estratégias
para a promoção do sucesso escolar” (3 horas).

Penafiel, 21 de agosto de 2019
A Coordenadora do NITCE
Cristiana de Sousa Pizarro Bravo Madureira

