
Escola Superior de Educação de Beja- Universidade do Algarve 

Curso de Mestrado em Ciências da Educação - Área de Especialização: Educação e Formação 

de Adultos 

Tema: Funções da equipa técnico-pedagógica no processo RVCC- Representações dos 

diferentes actores. 

Objectivos gerais: 

-Captar as representações que os profissionais ( profissionais de RVCC, formadores)do Centro 

Novas Oportunidades têm das suas funções. 

-Obter informações dos adultos sobre as diferentes funções dos membros da equipa técnico-

pedagógica. 

ADULTOS 

Blocos Objectivos 
específicos 

Tópicos Formulário de 
perguntas 

Bloco I 
 
Legitimação da 
entrevista e 
motivação do 
entrevistado 

 
- Legitimar a 
entrevista. 
 
-Motivar o 
entrevistado 

  
- Informar o 
entrevistado sobre a 
temática e objectivo 
do trabalho de 
investigação. 
 
-Sublinhar a 
importância  da 
participação do 
entrevistado para a 
realização do 
trabalho. 
 
-Desenvolver um 
clima de confiança e 
empatia. 
 
-Assegurar a 
confidencialidade e o 
anonimato das 
informações 
prestadas. 
 
Informar que 
posteriormente 
poderá ver a 
transcrição da 
entrevista. 
 



Bloco II 
 
Tomada de 
conhecimento 
 
 

 
Averiguar como o 
adulto tomou 
conhecimento do 
processo 

 
 
Tomada de 
conhecimento 
 

 
1-Como tomou 
conhecimento do 
processo de RVCC? 

 
Bloco III 
 
Actividades no 
âmbito do processo 
de RVCC  

 
 
Averiguar a 
percepção dos 
adultos sobre as 
actividades 
realizadas nas 
diferentes fases do 
processo de RVCC 
pelos respectivos 
técnicos. 

 
 
Inscrição/ 
Acolhimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico e 
encaminhamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Processo de RVCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2-Quais as 
actividades que 
foram desenvolvidas 
na fase de inscrição / 
Acolhimento? 
 
2.1-Qual foi a postura 
do(s)  técnico(s)?  
 
 
 
 
 
 
3-Quais as 
actividades que 
foram desenvolvidas 
na fase de 
diagnóstico e 
encaminhamento? 
 
3.1-Qual foi a postura 
do técnico? 
 
3.2-Concordou com o 
encaminhamento 
feito?  
 
 
 
4-Quais as 
actividades que 
foram desenvolvidas 
com o profissional e 
com os formadores? 
 
4.1-Qual foi a postura 
dos técnicos? 
 
5-Se teve formação 
complementar, refira 
como foram 
dinamizadas essas 
sessões. 



 
Bloco III 
 
Avaliação do 
processo 

 
 
 
Averiguar a avaliação 
que o adulto faz do 
processo 

 
 
 
Avaliação 

 
 
 
6-Como classifica o 
desempenho de cada 
um dos membros da 
equipa técnica-
pedagógica? 
 
 
6.1-Quais os aspectos 
mais positivos que 
encontrou no 
decorrer do processo 
de RVCC? 
 
6.2-Quais os aspectos 
negativos que 
encontrou durante o 
decorrer do processo 
de RVCC? 
 

 


