Voluntariado Curricular (3)
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ECTS: 3

Ano Letivo: 2015/16

Carga horária: OT: 1:00 h;

Departamento: Outro

Área Científica: Formação Cultural, Social e Ética;

Objetivos da Unidade Curricular
1.

O «Voluntariado Curricular» tem como objetivo geral a promoção do voluntariado, exterior a CIÊNCIAS, no âmbito social, como complemento da

formação científica e técnica dos estudantes de CIÊNCIAS.
2.

O «Voluntariado Curricular» tem ainda como objetivos específicos:

a) Promover a formação e o desenvolvimento pessoal dos estudantes de CIÊNCIAS;
b)Sensibilizar os estudantes para as temáticas da solidariedade, tolerância, compromisso, justiça e responsabilidade social;
c) Proporcionar aos estudantes oportunidades para o desenvolvimento de competências transversais.
NOTA IMPORTANTE: O processo de candidatura exige o preenchimento de uma ficha de pré-inscrição no final do ano letivo anterior.

Pré-requisitos
Sem pré-requisitos

Conteúdos
1. A atividade de voluntariado será desenvolvida numa instituição exterior que acolherá o estudante.
2. A atividade decorrerá de acordo com um plano de trabalho previamente acordado entre a instituição de acolhimento, o estudante e o professor tutor de
CIÊNCIAS.

Descrição detalhada dos conteúdos programáticos

Componente Teórica-Prática
1.Participar nos programas de formação destinados ao correto desenvolvimento do trabalho voluntário ;
2. Aos estudantes voluntários é proporcionada uma formação inicial, que será obrigatória, e que abrangerá conteúdos na área do desenvolvimento de
relações interpessoais, bem como direitos e obrigações em que ficará constituído o voluntário.
3. A formação para os estudantes voluntários terá a duração de 5h 30min e realizar-se-á no 2º sábado do 1º semestre ou no 1º sábado do 2º semestre.

Componente Prática
Desenvolvimento do plano de trabalhopreviamente acordado entre a instituição de acolhimento, o estudante e o professor tutor de CIÊNCIAS.

Bibliografia

Recomendada

Outros elementos de estudo

Métodos de Avaliação
1. A avaliação tem uma componente de avaliação contínua, que passa pelo cumprimento do plano de trabalho previamente acordado.
2. A avaliação final da unidade curricular resultará da apreciação de um relatório escrito, da apresentação oral pública feita pelo estudante, e do parecer do
responsável da instituição de acolhimento.
3. A avaliação final será decidida pelo professor tutor e será de Aprovado ou Não aprovado, não havendo lugar a recurso.

Língua de ensino
Português

