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Objectivo:
O seminário visava uma primeira divulgação pública das metodologias e resultados preliminares dos
projectos seleccionados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) no âmbito do concurso
“Promoção do Sucesso Escolar e Combate ao Abandono e ao Insucesso no Ensino Superior” (tipologia
de diagnóstico).
Resumo:
Tiveram lugar as seguintes apresentações:
Learning how to improve student performance in the physical sciences and engineering (Dr. Larry
Sutter, National Science Foundation, USA)
Conceptual, analytical and methodological questions in the study of success, failure and dropping-out in
higher education: student trajectories in structural and institutional contexts (António Firmino da
Costa, CIES/ISCTE)
Academic success and drop-out in higher education in Portugal: A comparative analysis (José M.
Mendes, CES/Universidade de Coimbra)
Improving success rates and decreasing drop-outs at University of Minho (Rosa Vasconcelos,
Universidade do Minho)
From the characterization of factors for the academic (in)success in higer education science and
engineering courses to the presentation of proposals to promote its success (Nilza N. Costa,
Universidade do Aveiro)
Effective teaching practises towards academic success: the students perspectives (Vítor M. Trindade,
Universidade do Évora)
Com excepção da primeira apresentação, que reflectiu a experiência do orador na avaliação de
projectos de investigação sobre esta temática, de uma forma geral os projectos revelam-se todos
diferentes entre si ainda que com o mesmo objectivo. O primeiro (CIES/ISCTE), no qual estaremos
envolvidos, e o segundo revelam-se mais abrangentes da problemática a nível nacional, enquanto que os
demais se cingem à problemática em estudo mais locais (universidades participantes).
Mais informações (endereços internet/endereço ficheiros PDF na pasta do servidor):
 http://www.mctes.pt/index.php?id_categoria=67&id_item=3351&action=2

