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Ficha da Ação

Título Conhecer o Conhecimento: Definição, Aplicações Práticas e Problemas
Área de Formação A - Área da docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência e-learning

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 9566522    Nome ARTUR EMANUEL ILHARCO GALVÃO    Reg. Acr. CCPFC/RFO-20928/06
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
A APEFP- Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática, associação de Utilidade Pública é uma das mais destacadas Instituições na área da educação em Portugal e o seu Centro de Formação tem tido um papel relevante na formação de educadores
professores, numa dimensão nacional. O plano de atividades da APEFP visa fundamentalmente a promoção do sucesso educativo e para isso desenvolve diversas atividades para escolas, agrupamentos e para os seus alunos e professores. O Centro de
Formação tem como filosofia satisfazer as necessidades formativas dos seus associados que são educadores e professores de todos os grupos de recrutamento bem como de todos aqueles que procurem acrescentar valor profissional nas áreas de oferta
formativa do Centro de Formação da APEFP.
A presente ação tem por objetivo inserir os formandos no debate contemporâneo acerca do problema da definição conhecimento, inserindo-os nas teorias, argumentos e conceitos da Epistemologia ou Filosofia do Conhecimento. Este é um tópico central
não só para a formação docente, como para ser trabalhado com os alunos. Por um lado, o problema da natureza do conhecimento é um dos temas trabalhados pelo programa de Filosofia no Ensino Secundário; por outro, e mais importante ainda, a
ascensão da designada cultura da ‘pós-verdade’ coloca a reflexão epistemológica no centro do debate, em particular o conceito e a importância do conhecimento.
Consequentemente, esta ação visa levar os formandos a refletirem sobre a noção de conhecimento, bem como outras noções que lhe estão associadas, como por exemplo, as de verdade, justificação, crença, certeza, irrevogabilidade, etc. Procurar clarificar
o debate confrontando várias propostas de definição de conhecimento.
Objetivos a atingir
• Compreender a importância do problema da natureza do conhecimento
• Caracterizar a Epistemologia enquanto área prescritiva e prática da Filosofia
• Contribuir para o domínio e aplicação do vocabulário específico da Epistemologia
• Analisar e aplicar a teoria tripartida do conhecimento (CVJ)
• Explorar os limites e as dificuldades da teoria tripartida do conhecimento 
• Conhecer possíveis soluções para as dificuldades da teoria tripartida do conhecimento
Conteúdos da ação
1. Enquadramento: Epistemologia e a Natureza do Conhecimento [2h síncrona + 1h assíncrona]
1.1. O maldito quadrilátero e a “pós-verdade”
1.2. A Epistemologia enquanto área prescritiva
1.3. Sentido do conhecimento 
1.4. O problema da definição do conhecimento

2. A Teoria Tripartida do Conhecimento (CVJ) [2h síncronas + 1h assíncrona]
2.1. A crença como condição necessária e insuficiente para o conhecimento
2.2. A verdade como condição necessária e insuficiente para o conhecimento
2.3. A justificação como condição necessária e insuficiente para o conhecimento
2.4. A crença, a verdade e a justificação como condições conjuntamente suficientes para o conhecimento
2.5. Aplicações práticas

3. O Problema de Gettier [2h síncrona + 1h assíncrona]
3.1. Será a CVJ suficiente para o conhecimento?
3.2. Os contra-exemplos de Gettier

4. Respostas a Gettier [2h síncrona + 1h assíncrona)
4.1. Há algo errado nos casos de Gettier
4.2. Gettier está correto: Há procura da 4ª condição
4.3. Outras definições do conhecimento

5. O Conhecimento é Definível? [1h síncrona + 2h assíncronas]
5.1. Williamson e o conhecimento enquanto noção-básica
5.2. Definição instrumental e/ou caraterizações do conhecimento
Metodologias de realização da ação
• As sessões serão de cariz teórico-prático. Nesse sentido, serão desenvolvidas atividades de leitura, análise e avaliação de textos e de construção de planificações, de materiais didáticos e de instrumentos de análise. 
• Os métodos usados serão o diálogo vertical e horizontal, o trabalho de grupo e o trabalho de pesquisa. Serão usados recursos como apresentações e textos. 
• Os conteúdos teórico-práticos serão explorados e discutidos nas sessões síncronas, a realizar na plataforma Zoom.
Regime de avaliação dos formandos
- • A todos os formandos das ações de formação contínua será atribuída uma classificação quantitativa na escala de 1 (um) a 10 (dez) valores, arredondada às décimas;
- • O referencial da escala de avaliação é o previsto no nº 2, do artigo 46º do ECD, aprovado pelo DecretoLei nº 41/2012, de 21 de fevereiro:
- De 9,0 a 10,0 valores — Excelente
- De 8,0 a 8,9 valores — Muito Bom
- De 6,5 a 7,9 valores — Bom
- De 5,0 a 6,4 valores — Regular
- De 1,0 a 4,9 valores — Insuficiente
- Sendo atribuída com base nos indicadores abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- . Participação individual/Grupo 20%
- . Realização das tarefas nas sessões/ Qualidade e adequação dos trabalhos desenvolvidos - 40%
- . Trabalho de avaliação individual. - 40%
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
O Formador é Professor da UCP - Faculdade de Filosofia de Braga: Possui Mestrado em Filosofia: Ética e Filosofia Social.
É Formador de Professores tendo ministrado diversas ações por alguns Centros de Formação de Professores. É um destacado Formador na área da Filosofia do Centro de Formação da APEFP com ações que têm sempre uma adesão extraordinária por
parte dos professores e que garante a excelência da formação ministrada.
Bibliografia fundamental
BERNECKER, S.; PRITCHARD, D. (ed.) – The Routledge Companion to Epistemology. London: Routledge, 2011.
DANCY, J. – Epistemologia Contemporânea. Lisboa: Ed. 70, 1990.
O’BRIEN, D. – Introdução à Teoria do Conhecimento. Lisboa: Gradiva, 2013.
PIAZZA, T. – O Que é o Conhecimento. Lisboa: Ed. 70, 2019.
ZAGZEBSKI, L. – On Epistemology. Belmont: Wadsworth, 2009.

Duração
Horas presenciais: 15
Nº de horas acreditadas: 15

Cód. Dest. 19   Descrição Professores do Grupo 410
DCP 20   Descrição Professores do Grupo 410

Formação a Distância

Demonstração das vantagens para os/as formandos/as no recurso ao regime de formação a distância
Realizar formação a distância através de Formação Online é uma das opções mais procuradas nos últimos tempos. Este passou a ser o melhor modelo para dar resposta às necessidades formativas dos educadores e professores e assim permitir a sua
progressão em carreira, em razão da emergência sanitária que o COVID-19 provocou. Atendendo a este facto, novas plataformas síncronas e assíncronas surgiram no sentido de permitir às Entidades Formadoras desenvolverem a formação com toda a
qualidade que é necessária. 
Como ferramenta de formação o elearning abrange três diferentes estilos de aprendizagem: áudio + scripro + visual.Três estilos que em conjunto permitem a ministração de uma formação mais eficiente para um público globalmente disperso, com
publicação de conteúdos de qualidade a custos de distribuição reduzidos. Este regime permite extinguir as perdas de tempo em deslocações pois pode frequentar o curso a partir de casa ou do trabalho ou outro local desde que possua um computador e
ligação à Internet.
Com as condições técnicas que atualmente existem as vantagens aumentaram no regime a distância pois todos os educadores e professores estão sensibilizados para este modelo e também têm maior facilidade em lidar com as plataformas digitais que
são muito intuitivas.O regime de formação a distância permite que os formandos acedam aos conteúdos e atividades dos cursos a qualquer hora do dia ou noite, onde quer que se encontre, pois estes estão disponíveis através das plataformas de formação
a distância; permite que o formador faça atualização de conteúdos; pode sinalizar as preferências individuais de aprendizagem de cada formando e pô-las em prática para a obtenção de melhores resultados. 
Este regime permite da mesma forma e através de plataforma síncrona (videoconferência) que o Formador possa transmitir os conhecimentos; os formandos possam expor as suas ideias e partilhar as suas experiências bem como permite trabalho
interpares. Existe ainda a possibilidade de através da plataforma assíncrona participar em fóruns de discussão; partilhar ficheiros ou envio de emails, possibilitando o reforço do conhecimento.
O e-formador desempenha um papel fundamental como facilitador e mediador da aprendizagem, pelo que prestará um acompanhamento ativo e permanente, quer nas atividades síncronas, quer assíncronas. O e-formador fornece o feedback acerca das
atividades e esclarece todas as questões.
Distribuição de horas 0    Nº de horas online síncrono 9    Nº de horas online assíncrono 6
Demonstração da existência de uma equipa técnico-pedagógica que assegure o manuseamento das ferramentas e procedimentos do formação a distância
A APEFP possui um departamento de informática coordenado pela Dra. Anabela Maciel Formadora do Centro de Formação da APEFP), Licenciada em Informática e com Pós Graduação na UCP - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Braga. A
equipa é ainda constituída por mais 3 professores destacados pelo ME e que estão ao serviço da APEFP. A APEFP , para além dos recursos humanos com experiência e conhecimento do processo e procedimentos técnicos das plataformas síncronas e
assíncronas possui ainda todos os equipamentos informáticos de qualidade bem como salas de formação para transmissão de videoconferência otimizadas.
A APEFP garante a todos os seus formadores computadores portáteis com todo o software (apps) necessário.
Demonstração da implementação de um Sistema de Gestão da Aprendizagem / Learning Management System adequado
A APEFP, tem implementado um Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS – Learning Management System) que disponibiliza uma série de recursos, plataformas síncronas e assíncronas, que dão suporte ao processo da formação a distância, permitindo
a planificação, a implementação e avaliação da formação.
Assim, a APEFP possui várias plataformas síncronas de excelente qualidade onde a videoconferência é uma ferramenta fundamental. A APEFP adquiriu a Plataforma Zoom profissional que fornece diversas ferramentas que otimizam a formação: a
videoconferência; o Fórum de discussão; a possibilidade dos formandos entrarem em diálogo; de envio de ficheiros; de partilha de documentos e ainda possibilita a impressão de relatórios estatísticos sobre a formação.
A APEFP é também subscritora do Office 365 Educação que garante todos os recursos síncronos e assíncronos para a formação em regime a distância: possui o TEAMS que é uma plataforma que fornece a possibilidade de constituição de turmas;
agendamento da formação e transmissão videoconferência; marcação de presenças, envio de ficheiros e outras funcionalidades. O Office 365 Educação contempla ainda assincronamente a possibilidade de elaboração de testes; de inquéritos de avaliação
da formação (eforms), relatórios da avaliação, de envio de informação, partilha de vídeos, documentos e ainda a possibilidade dos formandos, de cada turma, terem acesso a email próprio.
A APEFP e o seu Centro de Formação, subscreveram ainda a Plataforma Moddle - Plataforma e-learning que é uma das melhores formas de fazer formação online num ambiente amigável e eficaz. Com esta plataforma é possível fazer a gestão dos
formandos e formadores, a criação e gestão de cursos, a inserção de ficheiros e atividades e a gestão da formação. 
A Direção da APEFP e a Comissão Pedagógica do Centro de Formação tendo na sua constituição apenas professores possuem, por essa razão, a experiência da utilização e gestão destas ferramentas necessárias para a formação no regime a distância
pois nos últimos meses tornou-se comum a sua utilização quer nas escolas quer na formação de professores. 
O Centro de Formação da APEFP garante assim uma formação aos educadores e professores, no regime a distância, de excelente qualidade técnica e logística e cuja gestão de todo o processo administrativo e de acompanhamento dos cursos está
assegurado pelas plataformas digitais de qualidade.
Demonstração da avaliação presencial (permitida a avaliação em videoconferência)
A avaliação será realizada nas sessões síncronas na plataforma Zoom e no trabalho assíncrono / autónomo. Esta avaliação consiste na conceção de uma planificação de atividades e de recursos de aula que serão apresentados e discutidos em sessão de
videoconferência.
Demonstração da distribuição da carga horária pelas diversas tarefas



Processo

Data de receção 20-08-2020    Nº processo 110423    Registo de acreditação CCPFC/ACC-109029/20
Data do despacho 03-09-2020    Nº oficio 4920    Data de validade 03-09-2023
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

PLANIFICAÇÃO DAS SESSÕES

1ª Sessão - Enquadramento: Epistemologia e a Natureza do Conhecimento [2h síncrona + 1h assíncrona]

2ª Sessão - A Teoria Tripartida do Conhecimento (CVJ) [2h síncronas + 1h assíncrona]

3ª Sessão - O Problema de Gettier [2h síncrona + 1h assíncrona]

4ª Sessão - Respostas a Gettier [2h síncrona + 1h assíncrona)

5ª Sessão - O Conhecimento é Definível? (1h síncrona + 2h assíncronas)
Rácio de formadores/as por formandos/as 1


