RESEARCH PROJECTS

International
2006 -

Membro da equipa de investigação do projecto "Evaluatión de la

colaboración Española e Internacional en programas de formación de docentes: un
modelo para un nuevo proyecto futuro desarrollo en el espacion europeu de educatión
superior" (MOEES)

National
2009 / 2010 - Sucesso escolar e perfis organizacionais. Um olhar a partir dos
relatórios de avaliação externa
FSE/CED/83498/2008

2009 / 2010 - Estudantes não tradicionais no Ensino Superior: procurar soluções
para melhorar o sucesso académico
PTDC/CPE-CED/108739/2008

2009 / 2010 - A vida em mudança; a literacia na Educação de Adultos
PTDC/CPE-CED/105258/2008

2008 – Participação no Projecto “Solidariedade Cidadã”, um projecto financiado
pela iniciativa comunitária EQUAL, em parceria com a Associação In Loco e diversas
instituições de ensino superior nacionais.

2007 – Colaboradora do Projecto ETES (Os Estudantes e os seus Trajectos no
Ensino Superior), projecto da responsabilidade do CIES (Centro de Investigação e
estudos de sociologia), do ISCTE – Projecto financiado pela FCT.

2007 – Projecto “S. Brás Solidário - disseminação da metodologia de Orçamento
Participativo”, financiado pela Acção 3 do Programa EQUAL, promovido pela
Associação InLoco em parceria com a Universidade do Algarve e outras instituições de
Ensino Superior a nível nacional. O Projecto pressupõe o envolvimento de alunos do
curso de Ciências da Educação e da Formação da Universidade do Algarve em
actividades de educação e de intervenção comunitária e a produção de um filme e de
um livro, como produtos da experiência desenvolvida.

2006 – “Projecto de Formação para Funcionários da Câmara Municipal de Tavira
– Serviço Educativo”. Financiado pelo Programa EQUAL, promovido pela Associação
InLoco em parceria com a Universidade do Algarve.

2006, 2005 – Projecto de Formação de Funcionários Autárquicos, intitulado
“Gestores de Formação na Administração Local”, da iniciativa do Centro de Estudos e
Formação Autárquica (CEFA) em colaboração com diversas instituições de ensino
superior, financiado pelo Programa FORAL. Coordenador nacional, Prof. Rui Canário,
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa.

2002, 2001, 2000 - Consultora Regional da Agência Nacional de Educação e
Formação de Adultos (ANEFA) – “Lançamento e investigação dos Cursos EFA em
observação”.

2000, 1999, 1998 – “Projecto de Desenvolvimento de Estoi como Centro Cultural
do Algarve” – durante este período colaborou com a Associação Inloco e coordenou
este projecto. Tratou-se de um projecto financiado pelo Programa Operacional para a
Região do Algarve (PROA) – Comissão de Coordenação da Região do Algarve
(CCRA), que contou com as parcerias da Câmara Municipal de Faro e da
Universidade do Algarve, e que procurou promover o património e os valores da aldeia
de Estoi (uma aldeia algarvia), e envolver a comunidade na revalorização do
património histórico-arquitectónico e cultural existente. Um dos produtos deste projecto
foi a publicação de um livro, intitulado “Estoi, um olhar sobre o património”.

1996, 1997, 1998 – Avaliadora externa do projecto “Entre-Mães”. Tratou-se um
projecto desenvolvido pela Associação In Loco e financiado pela Fundação Van Lear e
que teve como objectivos promover as competências educativas de mães de crianças
da zona serrana algarvia, onde não existem infantários, e, simultaneamente, preparar
as crianças para o ingresso no 1º ciclo do Ensino Básico. Foi produzido um relatório
da avaliação efectuada que foi publicado pela Associação Inloco.

1998, 1997 – “Projecto de Avaliação dos Territórios Educativos de Intervenção
Comunitária (TEIP’S)” – Projecto de investigação apoiado pelo Instituto de Inovação
Educacional (IIE), coordenado pela Universidade do Algarve.

1997, 1996, 1995, 1994, 1993 – Coordenou vários projectos educativos no
âmbito da sua colaboração com o Instituto das Comunidades Educativas (ICE).
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