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Colegas, participantes no VII Congresso IberoAmericano da Docência Universitária. Chegámos ao final 

destes dias em que nos debruçámos sobre questões da inovação e da qualidade da docência. Com os 

trabalhos apresentados, tivemos oportunidade de aprofundar conhecimentos e partilhar opiniões e 

investigações que mostram que a comunidade académica está ativa neste domínio e exigente face a políticas 

que se venham a instituir.  

Ao mesmo tempo, aprofundámos redes de colaboração existentes e criámos bases para redes futuras. 

Parece-me que podemos dizer que temos cada vez mais sólida uma comunidade de aprendizagem que elege 

o ensino superior e a docência neste nível de ensino como campo de um estudo que tem por objetivo 

melhorar o exercício da docência e a qualidade das aprendizagens e da formação que nele ocorrem. 

Desta comunidade que coletivamente se envolveu para conseguirmos a qualidade que todos desejávamos 

para este VII Congresso IberoAmericano fizeram parte colegas de 21 países: Portugal, Brasil, Espanha, 

México, Argentina, Perú, Chile, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, Uruguai, Equador, Cuba mas também 

França, Alemanha, Cabo Verde, Angola, Canadá, Nepal e Reino Unido. Estes foram os países de origem dos 

Congressistas que conseguimos identificar e a que acrescentamos as Honduras de onde vem o Ricardo 

Morales que nos apoiou. 

 

As 10 temáticas que nos mobilizaram ficaram enriquecidas com as seguintes participações: 

1. A docência e o processo de Bolonha / A docência no quadro do processo de Bolonha 

2. Aprendizagens em cenários virtuais 

3. O lugar da investigação no ensino-aprendizagem 

4. Avaliação das aprendizagens 

5. Avaliação da qualidade da docência 

6. A formação de professores para/do Ensino Superior 

7. A democratização no Ensino Superior 

8. Modos de trabalho pedagógico no Ensino Superior 

9. Gestão organizacional e docência 

10. Políticas públicas e docência no Ensino Superior 

 

Disse, na sessão de abertura deste Congresso, que organização desta monta obriga a muita organização. 

Para isso, foi crucial a compreensão e simpatia de todos os Congressistas. Esta atitude impõe que eu, em 

nome da Comissão Organizadora deste Congresso, expresse, nesta sessão de encerramento, os nossos 



agradecimentos e vos aplauda. Ampliamos este agradecimento e aplauso aos elementos da Comissão 

Científica que connosco colaboraram. 

Em meu nome pessoal agradeço aos colegas com que convivi de modo mais próximo na organização 

deste Congresso: Preciosa Fernandes, Ana Mouraz, Ariana Cosme, Rui Trindade, Amélia Lopes, Fátima 

Pereira, Elisabete Ferreira e José Caldas, para além, de Miguel Zabalza e de Felipe Trillo. 

Agradeço ainda e muito, muito, muito, à nossa eficiente, serena e sempre atenta a todos os pormenores 

Ana Caldas. Ela com o enorme apoio da Ana Sofia Ribeiro da Silva e da Sara Pinheiro constituíram aquilo a 

que nós chamamos o TRIO MARAVILHA. À equipa de estudantes que constitui o Staff e trabalhou tantas 

vezes na sombra para que tivéssemos as águas nas mesas, a fruta nos intervalos, os computadores a 

funcionar, a indicação das salas, etc., etc. agradeço também e desejo-lhes, do fundo do coração, que a vida 

profissional lhes traga tudo o que nos seus sonhos desejam. Isto é para vocês Ana Bessa, Andreia Santos, 

Andreia Patrícia Pinho, Bruno Mendes, Carla Figueiredo, Carmen Oliveira, Cristiana Cabreira, Francisca 

Machado, Helder Ferraz, Joana Moreira, Joana Pinto, Marta Sampaio, Nautílio Ribeiro, Sara Dias da Silva, 

Tomás Tavares, Raquel Monteiro. Agradeço também a Catarina Casanova e a Margarida Monteiro que 

estando na FPCEUP a realizar trabalhos, respetivamente, de doutoramento e de pós-doutoramento se 

associaram a nós neste apoio. 

 

Finalmente, agradeço ao Serviço de Informática, Mª José Neves e Eugénio Lavandeira que asseguraram 

todas as condições que tivemos para, ente outros, acedermos à net e utilizarmos com facilidade os 

computadores nas salas. Neste agradecimento envolvo o secretariado da direção, Ana Almeida e Sílvia 

Alves, bem como o Diretor de Serviços da FPCEUP, o nosso Dr. Neves, por procurar sempre responder 

ao que eu desejava. Finalmente agradeço ao Sr. Araújo, ao Sr. Soares e aos elementos do Serviço de 

Comunicação e Imagem, Luís Violante e João Araújo pelo cuidado que colocaram em tornar o nosso 

ambiente agradável e melhor identificável. Deixo para o fim o Manuel Francisco, que convidei para aqui 

estar presente, pois quero que ele ouça o agradecimento público a alguém que na sombra foi o nosso 

braço direito na informação que veiculamos pelo site. A ele devemos o site, bem como o logo deste 

Congresso traduzido na bela imagem do Rio Douro com a velha ponte D. Luís. Para ele e para todas as 

pessoas a quem correspondem os nomes que mencionei peço uma forte salva de palmas. 

Para terminar,  

 

COLEGAS MUITO OBRIGADA POR TEREM ESTADO CONNOSCO E ESPERAMOS ENCONTRAR-

NOS NO VIII CONGRESSO IBEROAMERICANO EM ROSÁRIO PARA NOVOS REENCONTROS 


