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INSCRIÇÕES ABERTAS! 

Participantes [min- máx]: [10 a 20] 
Formulário para Inscrição: https://goo.gl/forms/Z1d6mnFSvc5bXXmb2 

Custo: Docentes do IPC = sem custos  |  Docentes externos = 35  euros 
Certificado: Sem custos (digitalizado e enviado por email) | Versão papel: 5 € (apenas mediante pedido) 
Informações: cinep@ipc.pt  |  Tel. 239 802350 

SOBRE O FORMADOR 
 Fátima Séneca 

• Investigadora, curadora e artista independente que reside a tempo parcial no Porto.  
• Trabalha em texto, edição, fotografia e performance.  
• Prefere integrar coletivos, trabalhar com amadores e em anonimidade.  
• Leciona no ensino público básico, secundário e superior, organiza e participa em congressos, 

expõe e publica regularmente no país e no estrangeiro desde finais dos anos 90.  
• Desde inícios deste século que se interessa especialmente por textos que organizam e mediam 

as expressões culturais na atualidade.   
 

 
OBJETIVOS : 
 Este workshop prepara os 

participantes para a elaboração 
do guião de uma apresentação 
oral gravada em vídeo que é 
dialogicamente comunicada no 
contexto das atividades letivas 
desenvolvidas em rede.  

 
CONTÉUDOS: 
 Uma aula lecionada através de uma gravação vídeo e comunicada através da Internet é completamente diferente de uma aula dada presencialmente: a 

audiência é mais variada, geralmente não está ancorada num único contexto social e cultural e a aula pode ser interrompida e repetida. Por estas razões, que 
se combinam com possibilidades e constrangimentos técnicos, este formato de aula exige a prévia elaboração de um texto, o guião, que estrutura o evoluir da 
fala e das imagens.  

 Esse guião segue diversas fases de elaboração: inicialmente é o rascunho de um plano de aula e, na sua versão completa ou final, estabelece o que é mostrado 
e dito em cada segundo do vídeo. Nesse guião prestamos especial atenção ao que é dito e como é dito, porque a linguagem e o vocabulário do docente devem 
ser informais e objetivos, de modo a motivarem a atenção e o retorno do aluno.  

 O E-Learning destina-se a um público internacional e, por esse motivo, esta workshop começa por trabalhar o formato de uma lecture, explicitar o que no 
contexto académico internacional se entende como uma apresentação oral e ensinar a fazer um texto para a lecture. Subsequentemente, o workshop informa 
das adaptações que se fazem a esse texto, de modo a realizar um guião para uma vídeo lecture que favoreça a inclusão e a diversidade de audiências. 
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LOCAL HORAS DATA/HORÁRIO 
ESEC 7  20 de Abril (09:00-13:00) (14:30-17:30 ) 
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