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Ficha Curricular do Docente / Academic Staff Curricular File
Dados Pessoais / Personal data
Nome / Name

José Manuel Travessa Morais Nunes

Instituição de ensino superior / Higher
education institution

Instituto Politécnico de Santarém

Unidade Orgânica / Unit

Escola Superior de Educação

Filiação em Centro de Investigação (se
aplicável) / Research Center Membership (if
applicable)
Categoria / Category

Professor Adjunto ou equivalente

Especialista / Specialist

Título de especialista (DL 206/2009)

Área em que é reconhecido como especialista
/ Area in which you are recognized as a
specialist

Educação e Comunicação Multimédia

Grau / Degree

Mestre

Área científica deste grau académico /
Scientific area of the degree

Educação e Comunicação Multimédia

Ano em que foi obtido este grau académico /
Year of this degree

2009

Instituição que conferiu este grau académico /
Institution that awarded this degree

Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior de Educação

Regime de tempo na instituição que submete
a proposta (%) / Employment link with the
applicant institution (%)

50

Outros graus académicos ou títulos / Other Academic degrees or titles
Ano / Year
1990

Grau ou título
Degree or title
Licenciatura

Área / Area
Informática de Gestão

Instituição / Institution

Classif. / M…

ISLA - Lisboa

13

Ativ idades científicas - referenciar até 5 artigos em rev istas internacionais com rev isão por pares,
liv ros ou capítulos de liv ros, relev antes para os ciclos de estudos lecionados.
[em formato APA Style (American Psychological Association) – http://w w w .apastyle.org]
Scientific activ ities - present up to 5 publications in international j ournals w ith peer rev iew ,
books or chapters of books, relev ant to the study programmes.
[APA Style (American Psychological Association) – http://w w w .apastyle.org].

Ativ idades de desenv olv imento de natureza profissional de alto nív el (ativ idades de desenv olv imento
tecnológico, prestação de serv iços ou formação av ançada) relev antes para os ciclos de
estudos lecionados. - 5 referências.
Para estudos artísticos, referenciar até 5 ativ idades relev antes para os ciclos de estudos.
High lev el professional dev elopment activ ities (technological and adv anced training activ ities
and consultancy) – 5 references relev ant to the study programmes.
For artistic studies, present up to 5 activ ities relev ant to the study programmes.

Outras publicações relev antes, designadamente de natureza pedagógica (até 5 referências)
/ Other relev ant publications, in particular of pedagogical nature (up to 5 references)

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a5335c55-f5f7-31ff-78de-58bed7fe23d5/formId/26f73769-f9ca-bbe1-aae7-58bed6c4fa4e/annexId/638e2a82-04…
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Experiência Profissional Relev ante (5 referências) / Relev ant Professional Experience (5 references)
Professor do Grupo de Informática com experiência de 26 anos
Formador Certificado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua desde 2000
Coordenador de Equipa TIC
Programador
Contabilista Certificado
Distribuição do serv iço docente
/ Teaching serv ice allocation
Unidade Curricular / Curricular Unit (module)

Ciclo de estudos / Study …

Tipo / Type (1)

Nº Total d…
de contacto /
Total cont…

Introdução à Programação I

Licenciatura

TP

45

Sistemas de Informação

Técnico Superior
Profissional
Técnico Superior
Profissional
Licenciatura
Licenciatura

TP

45

TP

45

TP
TP

45
45

Sistemas de Informação
Introdução à Programação II
Sistemas de Informação On-line

(1) Tipo de metodologia: T-Ensino teórico, TP-Ensino teórico-prático,PL-Ensino prático e
laboratorial, TC-Trabalho de campo, S-Seminário, E-Estágio, OT-Orientação tutorial, O-Outra.
(1) Type of methodology: T-theoretical, TP-theoretical and practical, PL-Practical and laboratorial,
TC-Field work, S- Seminar, E-Training, OT-Tutorial, O-Other
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