
 

 

 

 

 

 

Programa de Atualização Pedagógica  

Enquadramento: 

O aumento do número de estudantes, a crescente competitividade entre instituições de ensino superior, a 

globalização e consequentes diversificação e internacionalização deste nível de ensino agudizaram as 

questões da qualidade científica e educacional praticada ao nível destas instituições. Paralelamente, a 

preocupação com a excelência pedagógica, que recebe agora mais atenção, veio recomendar práticas 

docentes mais diversificadas e mais “ativas”, uma realidade que urge encarar. 

As sessões do presente programa de atualização pedagógica, da responsabilidade dos Conselhos 

Pedagógicos das várias Unidades Orgânicas do IPV, pretendem proporcionar oportunidades para cruzar 

experiências e para trabalhar temas atuais com aplicação às práticas docentes no ensino superior.  

 

Tema da 5ª Sessão 

“NEUROPLASTICIDADE E EDUCAÇÃO: LITERACIA ASSOCIADA AO 

DESENVOLVIMENTO CEREBRAL”     

 

Local e data 

Sala de Atos da ESTGV – 18 de março de 2020 – 17h-18h30min 

 

Conferencista:  

Filipe Manuel Farto Palavra -    Médico Neurologista no Hospital Pediátrico do Centro Hospitalar e 

Universitário de Coimbra e docente e investigador na Faculdade 

de Medicina da Universidade de Coimbra)   

Moderador:  

Carlos Albuquerque - Professor da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viseu 

 

Enquadramento da Conferência: 

"Tudo o que tem a ver com treinamento e educação em seres humanos deve ser reexaminado à luz 

da neuroplasticidade", quem o afirma é  Norman Doidge, autor de "The Brain That Changes Itself".  



Partindo deste pressuposto, a presente conferência, em si mesma pertinente e inovadora, centrar-se-á 

na reflexão e discussão de novas maneiras de melhorar a aprendizagem e a educação, a reabilitação 

física, as doenças mentais e o vício, através da perspetiva da Neuroplasticidade. 

 

Público-alvo: 

Docentes do ensino superior e outros profissionais interessados pelas temáticas. 

A inscrição é gratuita mas obrigatória (com limite até 2 dias antes da apresentação). 

Os participantes têm direito a um certificado de presença. 

 

Link para inscrição:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTGVdU-

pdnVQM2u8ZSw2CFb47owZXKHyEmsBhlgPwKIjhLig/viewform 

 

Organização: 

Mesas dos Conselhos Pedagógicos da Escola Superior Agrária, da Escola Superior de Educação, da Escola 

Superior de Saúde, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego e da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de Viseu do Instituto Politécnico de Viseu 
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