PROGRAMA 50 PLUS

1

O que é o Programa 50 PLUS?
É um programa socioeducativo criado pela Escola de Educação Sénior – IHSénior, no âmbito da
parceria estratégica entre a Escola Superior de Educação de Coimbra e o IH Instituto Humanus,
destinado a cidadãos da cidade de Coimbra com mais de 50 anos e matriculados na IHSénior,
facultando-lhes a possibilidade de frequentarem gratuitamente um conjunto de disciplinas
isoladas de diferentes cursos de licenciatura, pós-graduação e mestrado ministrados anualmente
na ESEC.

Quais os Objetivos principais do programa?
Através do Programa 50 PLUS, pretende-se possibilitar aos adultos da Escola de Educação Sénior,
maiores 50 anos, manter e regenerar a sua actividade intelectual, aprofundar e adquirir novos
conhecimentos numa dinâmica exclusiva de auto-realização, satisfação e enriquecimento pessoal,
no âmbito de uma educação e aprendizagem ao longo da vida.

Tem ainda como objetivo, permitir um intercâmbio de conhecimentos e experiências entre
diferentes gerações, numa ótica de educação intergeracional, permitindo a criação de um
ambiente intergeracional em sala de aula em que os alunos de gerações diferentes, possam ter e
construir objectivos e aprendizagens comuns.

Neste sentido, a unidade curricular pode constituir-se como um importante espaço de amplas
possibilidades para os alunos e para o docente, onde se pode explorar novas abordagens e onde
ocorre grandes trocas de experiencias e saberes e a quebra de estereótipos negativos entre as
diferentes gerações.
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- Programa socioeducativo criado no âmbito do Protocolo de Cooperação assinado entre o Instituto
Politécnico de Coimbra e o IH Instituto Humanus, no âmbito do Acordo Geral de Cooperação assinado entre
a ESEC e o IHUMANUS, e do artigo 9º do Acordo Adicional Específico de 22 de Maio de 2012.
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A Quem se destina?
O Programa 50 PLUS destina-se sobretudo a cidadãos da cidade de Coimbra com mais de 50 anos
de idade, de ambos os sexos e independentemente do grau de escolaridade que possui, desde
que formalmente inscritos na Escola de Educação Sénior – IHSénior.

Quais as condições de participação?
Os adultos maiores de 50 anos de idade interessados em participar no Programa 50 PLUS, devem
estar matriculados na IHSénior e inscrever-se num plano de formação MASTER que permite o
acesso livre a todo as unidades curriculares e atividades da IHSénior, e consequentemente ao
Programa 50 PLUS.

Os alunos no ato da matrícula deverão candidatar-se às vagas disponibilizadas pelos docentes da
ESEC, sendo o principal critério de seleção, a ordem de chegada das candidaturas.

Como funcionará e como podem os docentes da ESEC participar?
O programa 50 PLUS depende única e exclusivamente da vontade expressa da Presidência da
ESEC ao criar o Programa, e da vontade de cada docente da ESEC em aderir ao programa,
disponibilizando para o efeito um determinado nº de vagas (de 1 a 10 vagas) em função do
tamanho médio das suas turmas, a serem ocupadas exclusivamente e a título gratuito por adultos
maiores de 50 anos matriculados na IHSénior.

A adesão de docentes ao programa 50 PLUS será feita anualmente, e preferencialmente quando
das reuniões de distribuição de serviço docente, entre Junho e Julho, ou a todo o momento,
através do preenchimento do Formulário de Adesão a disponibilizar no site da ESEC.

Qual o regime de frequência destinado aos alunos 50 PLUS?

Os alunos inscritos no âmbito do Programa 50 PLUS, enquadram-se no âmbito do regime por
frequência livre, não estando sujeitos à avaliação formal, podendo no entanto, e como forma a
possibilitar o intercâmbio intergeracional desejado, fomentar a participação ativa nas aulas e
integrá-los em grupos de discussão de textos ou temáticos. A possibilidade do aluno poder
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participar em outros tipos de trabalho individuais, ficará sempre ao critério do aluno e do docente
da unidade curricular.

Considerando o exposto anteriormente, os alunos 50 PLUS, deverão ser tratados com a maior
descrição possível, e tanto quanto possível, como alunos regulares.

Os alunos serão avaliados?
No fim do semestre, será solicitado ao docente o preenchimento de uma ficha de avaliação
qualitativa da participação do (s) aluno (s) 50 PLUS. O Aluno 50 PLUS receberá no fim do semestre
um certificado de participação assinado pelo docente da disciplina, pelo presidente da ESEC e pela
Coordenadora da Escola de Educação Sénior - IHSénior.

Quem coordena e gere o Programa 50 PLUS?
No âmbito do Acordo adicional específico de 22 de Maio de 2012, assinado entre a ESEC e o
IHumanus, a Coordenação do Programa 50 PLUS é da responsabilidade do Presidente da ESEC ou
por alguém nomeado por este, em parceria com a Escola de Educação Sénior – IHSénior.

No âmbito do ponto 3 do artigo 9º do mesmo acordo, caberá à Escola de Educação Sénior IHSénior, gerir e operacionalizar todo o Programa 50 PLUS junto dos docentes da ESEC e dos
alunos matriculados.

Distinção dos docentes aderentes
Anualmente a ESEC e o IHumanus, distinguirão formalmente todos os docentes da ESEC que
aderiram voluntariamente ao Programa como formadores do Programa 50 PLUS, em moldes a
definir posteriormente.

Formulário de Candidatura – Adesão – CARREGUE AQUI
http://www.jotformeu.com/form/21903785171354
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