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Resultados da aprendizagem e competências
No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. - Descrever as mudanças físicas, cognitivas e socioemocionais associadas ao envelhecimento normal e patológico;
2. - Identificar recursos e necessidades de intervenção com os séniores e respetivas redes sociais;
3. - Implementar programas de intervenção promotores do desenvolvimento pessoal e social com o idoso, no contexto domiciliário e institucional;
4. - Adotar uma atitude ética favorecedora do idoso e do processo de envelhecimento.

Este documento só tem validade académica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a óleo da Instituição.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não existem.

Conteúdo da unidade curricular
1. Envelhecimento e suas dimensões; 2. Envelhecimento e redes de suporte social; 3. Intervenção educativa no envelhecimento.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Envelhecimento e suas dimensões
- Dimensão física do processo de envelhecimento
- Dimensão cognitiva do processo de envelhecimento
- Dimensão socioemocional do processo de envelhecimento
2. Envelhecimento e redes de suporte social
- Redes de apoio informal e formal
- Avaliação diagnóstica das redes sociais
- Intervenções em redes
3. Intervenção educativa no envelhecimento
- Princípios orientadores da intervenção
- Prevenção da dependência e da heteronomia no idoso
- Aspetos éticos do envelhecimento e do idoso
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Métodos de ensino e de aprendizagem
Análise de textos de apoio, análise de casos práticos, apresentação e discussão dos trabalhos de grupo.

Alternativas de avaliação
1. Avaliação contínua - (Ordinário, Trabalhador) (Final)
- Prova Intercalar Escrita - 50% (Realização de uma prova intercalar escrita.)
- Temas de Desenvolvimento - 35% (Realização de um trabalho em grupo.)
- Apresentações - 15% (Apresentação individual do trabalho realizado em grupo.)
2. Avaliação de Exame - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
- Exame Final Escrito - 100%

Língua em que é ministrada
1. Português
2. Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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