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M O D E L O  E U R O P E U  D E   
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

 
 

INFORMAÇÃO PESSOAL 
 

Nome  Joana Telma Duarte Correia 

Morada  Rua José Dias Coelho, nº 2, Bairro do Arneiro, 7570-280 Grândola 

Telefone  965 698 867 

Fax   

Correio electrónico  joanaduartecorreia@gmail.com 

 

Nacionalidade  Portuguesa 
 

Data de nascimento  25 de Janeiro de 1979 

 

 
 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
 

• Datas  Outubro de 2018 → atualidade 

• Nome e endereço do empregador  Universidade Aberta - Palácio Ceia  
Rua da Escola Politécnica, nº 147  
1269-001 Lisboa 

• Tipo de empresa ou sector  Instituição de ensino superior público vocacionada para o ensino a distância 

• Função ou cargo ocupado  Formadora e tutora 

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Formadora e tutora de unidades curriculares (UCs) de cursos e ações de formação a distância e 
em regime de b-learning (UCs de Competências para a Comunicação e Relação Humana, UCs 
de Literacia para os Media e Literacia Digital, UCs de Docência Digital em Rede e UCs de 
Metodologias de Investigação; Orientações de Trabalhos) 
 
 
 

• Datas  Janeiro de 2019 → atualidade 

• Nome e endereço do empregador  Universidade Aberta - Palácio Ceia  
Rua da Escola Politécnica, nº 147  
1269-001 Lisboa 

• Tipo de empresa ou sector  Instituição de ensino superior público vocacionada para o ensino a distância 

• Função ou cargo ocupado  Membro do Grupo de Trabalho do Projeto Educação a Distância e eLearning nos 
Estabelecimentos Prisionais em Portugal (projeto da Universidade Aberta e da Direção Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais) 

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 

 Responsável pela ligação da Universidade Aberta aos Estabelecimentos Prisionais da Área 
Metropolitana de Lisboa, Península de Setúbal e Alentejo Litoral 
 
 
 
 

• Datas  Setembro de 2012 → atualidade 
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• Nome e endereço do empregador  Universidade Aberta - Palácio Ceia  
Rua da Escola Politécnica, nº 147  
1269-001 Lisboa 

• Tipo de empresa ou sector  Instituição de ensino superior público vocacionada para o ensino a distância 

• Função ou cargo ocupado  Membro associado da ELO – Unidade de Investigação em Estudos do Local 

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Colaborar nos trabalhos dos projetos de investigação desenvolvidos no interior da ELO em 
áreas identificadas como prioritárias no Projeto de Desenvolvimento/Investigação e nas áreas 
de abrangência do Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta em Grândola; 
promover formações pós-graduadas com pertinência identitária para as autarquias onde estão 
sedeados os CLA e respetivas áreas de abrangência. 

 
 

• Datas  Setembro de 2008 → atualidade 

• Nome e endereço do empregador  Universidade Aberta - Palácio Ceia  
Rua da Escola Politécnica, nº 147  
1269-001 Lisboa 

• Tipo de empresa ou sector  Instituição de ensino superior público vocacionada para o ensino a distância 

• Função ou cargo ocupado  Coordenadora do Centro Local de Aprendizagem (CLA) da Universidade Aberta em Grândola 

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Representar o CLA e a Universidade Aberta; assegurar a gestão e organização dos recursos; 
coordenar a execução das atividades académicas; pronunciar-se sobre atividades de educação 
permanente e extensão universitária; promover parcerias de âmbito local e regional; conceber 
projetos-piloto a nível de formação e intervenção educativa e social; planificar as atividades 
anuais a desenvolver. 
 
 

• Datas  Outubro de 2016 → Abril 2018 

• Nome e endereço do empregador  Universidade Aberta - Palácio Ceia  
Rua da Escola Politécnica, nº 147  
1269-001 Lisboa 

• Tipo de empresa ou sector  Instituição de ensino superior público vocacionada para o ensino a distância 

• Função ou cargo ocupado  Colaboração com o Gabinete de Comunicação e de Relações Internacionais da Universidade 
Aberta 

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Colaborar na política de comunicação em redes sociais, na gestão diária da presença da 
Universidade Aberta nas redes sociais; co-responsável pela comunicação com interessados e 
estudantes nas redes sociais; elaboração de notícias e press-releases. 
 

 

• Datas  Abril de 2015 → Novembro de 2017 

• Nome e endereço do empregador  Universidade Aberta - Palácio Ceia  
Rua da Escola Politécnica, nº 147  
1269-001 Lisboa 

• Tipo de empresa ou sector  Instituição de ensino superior público vocacionada para o ensino a distância 

• Função ou cargo ocupado  Investigadora no âmbito na Rede ObLID – Rede de Investigação e Intervenção para a Literacia 
e a Inclusão Digital (publicação no Journal (Obs)* Observatorio   
http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/1177; publicação no e-Book “Literacia e 
Inclusão Digital: Boas Práticas em Portugal e em Espanha” 
https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/7006 ) 

• Principais atividades e 

responsabilidades 

 Contribuir com conhecimentos científico-técnicos para a reflexão teórica da temática da literacia 
e inclusão digital, com estudos realizados a nível municipal. 

   

• Datas  Jan. 2010 → Dez. 2010 

• Nome e endereço do empregador  Universidade Aberta - Palácio Ceia  
Rua da Escola Politécnica, nº 147  
1269-001 Lisboa 

• Tipo de empresa ou sector  Instituição de ensino superior público vocacionada para o ensino a distância 

• Função ou cargo ocupado  Investigadora no projeto Digital Inclusion UTAustin|Portugal 
(https://www.fct.pt/apoios/projectos/consulta/vglobal_projecto?idProjecto=83673&idElemConcur

http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/1177
https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/7006
https://www.fct.pt/apoios/projectos/consulta/vglobal_projecto?idProjecto=83673&idElemConcurso=2602
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so=2602 ) 

• Principais atividades e 
responsabilidades 

 Contribuir com conhecimentos científico-técnicos para a reflexão teórica da temática da literacia 
e inclusão digital. 

   

• Datas  Agosto →  Setembro de 2008 

• Nome e endereço do empregador  ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano 

• Tipo de empresa ou sector  Entidade de âmbito regional de estratégias de desenvolvimento participativo com os vários 
atores representativos do Litoral Alentejano 

• Função ou cargo ocupado  Elaboração de Guia de Recursos de Santiago do Cacém 

• Principais atividades e 
responsabilidades 

 Recolha, organização e elaboração de Guia de Recursos de Santiago do Cacém 

 
 

• Datas  Setembro de 2001 → Abril de 2007 

• Nome e endereço do empregador  Novos Domínios.com – Organização Empresarial, S.A., Rua Arménio Ramos de Carvalho, Lote 
12 – 5.2, 3030 – 403 Coimbra 

• Tipo de empresa ou sector  Departamento Fábrica de Conteúdos 

• Função ou cargo ocupado  Jornalista/produtor de conteúdos no portal de informação generalista 
www.fabricadeconteudos.com 

• Principais atividades e 
responsabilidades 

 Experiência na produção de conteúdos informativos, noticiosos e temáticos em diversos 
formatos, com destaque para o formato digital (Internet e Intranet), focalizados na perspectiva e 
área de negócio ou actividade dos clientes (Ordem dos Médicos, Verlag Dashofer, Exponor, 
Portucel Soporcel, Logismarket, Econstroi, Companhia Lusitana de Golfe, FTG, GEP, Allianz, 
Portugalmail, Tupam Editores, Grupo Espírito Santo) 
 

   

• Datas  Junho de 2004 

• Nome e endereço do empregador  Novos Domínios.com – Organização Empresarial, S.A., Rua Arménio Ramos de Carvalho, Lote 
12 – 5.2, 3030 – 403 Coimbra 

• Tipo de empresa ou sector  Departamento Fábrica de Conteúdos contratado pela organização do «Festival Super Bock 
Super Rock 2004» 

• Função ou cargo ocupado  Jornalista/produtor de conteúdos/fotógrafo 

• Principais atividades e 
responsabilidades 

 Cobertura jornalística para o site oficial da Super Bock 
 
 

   

• Datas  Setembro de 2002 → Dezembro de 2003 

• Nome e endereço do empregador  Novos Domínios.com – Organização Empresarial, S.A., Rua Arménio Ramos de Carvalho, Lote 
12 – 5.2, 3030 – 403 Coimbra 

• Tipo de empresa ou sector  Departamento Fábrica de Conteúdos contratado pela «Coimbra, Capital Nacional da Cultura 
2003» 

• Função ou cargo ocupado  Jornalista/produtor de conteúdos/fotógrafo 

• Principais atividades e 
responsabilidades 

 Gestão de conteúdos do site oficial de Coimbra 2003, lançado a propósito de Coimbra, Capital 
Nacional da Cultura: conteúdos informativos, noticiosos, trabalhos de fotojornalismo e de 
assessoria de comunicação e imagem 

   
 
 

 
 
 

• Datas  Agosto 2020 → Atualidade 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Formadora acreditada pelo CCPFC na Área de Ciências da Especialidade – Jornalismo (A147) 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Registo de acreditação CCPFC/RFO-40532/20 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 Não aplicável 

FORMAÇÃO ACADÉMICA E 

PROFISSIONAL 

https://www.fct.pt/apoios/projectos/consulta/vglobal_projecto?idProjecto=83673&idElemConcurso=2602
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• Datas  Março de 2019 → atualidade 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Investigação sociológica em Portugal; Metodologias extensivas; Metodologias intensivas; 
Teorias sociológicas clássicas: grandes obras; Teorias sociológicas contemporâneas 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Estudante do Doutoramento em Sociologia 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 

 Projeto de investigação de tese de doutoramento, intitulado “Competências digitais e 
infocomunicacionais em ambientes virtuais de aprendizagem: práticas em Unidades 
Curriculares em eLearning no Ensino Superior Português”, aprovado por unanimidade 

 

• Datas  15-11-2019 → 16-11-2019 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Cenjor – Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas, em parceria com o 
Sindicato de Jornalistas 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Competências adquiridas para promover a discussão sobre a educação para os media; - intervir 
pedagogicamente junto dos professores dos Ensinos Básico e Secundário, propondo os temas 
e as técnicas pedagógicas mais ajustados à abordagem das estratégias de educação para os 
media em ambiente escolar; - proporcionar ferramentas facilitadoras da interpretação da missão 
dos media e da descodificação das mensagens vs público-alvo. 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Certificado de frequência de formação profissional “Seminário Literacia Mediática” (Formação 
Modular Extra-CNQ) 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 Não aplicável 

 

• Datas  Outubro de 2018 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Universidade Aberta – Unidade de Desenvolvimento dos Centros Locais de Aprendizagem 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Palestrante convidada especial e moderadora de evento online 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Não aplicável 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 Duração de 30 horas – 2 ECTS 

 

 

 

• Datas  Dezembro de 2016 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Universidade Aberta 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Identidade e Memória Coletiva; Paradigmas Teóricos: Migrações e Multiculturalidade; 
Diversidades Culturais; Metodologia I e II; Seminário de Investigação; Transnacionalismo, 
Pertenças e Integração Social; Psicologia Social Intercultural; Educação para a Diversidade 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Mestrado em Relações Interculturais, com a dissertação intitulada “Os media digitais nos 
processos de identidade, pertenças transnacionais e integração – estudo de caso de imigrantes 
brasileiros no concelho de Grândola” 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 Muito Bom – 16 valores 

 

 

• Datas  Abril de 2016 → Junho de 2016 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Universidade Aberta 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Ação de formação “Pedagogia e Aprendizagem em Plataformas Digitais” 

• Designação da qualificação  Aprovada para desempenhar a função de e-formadora/tutora  
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atribuída 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 19 valores – 2 ECTS 

 
 

• Datas  Dezembro de 2015 → Janeiro de 2016 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Universidade Aberta 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Programa FIXE – Planeamento, Avaliação e Qualidade na UAb 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Aprovada 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 17 valores – 1 ECTS 

   

• Datas  Setembro de 2008 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Universidade Aberta 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Curso de Formação de Coordenadores para os Centros Locais de Aprendizagem da 
Universidade Aberta 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Aprovada para desempenhar o cargo de Coordenadora do Centro Local de Aprendizagem de 
Grândola 

   

• Datas  Janeiro de 2008 – Março de 2008 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 STUDYtrab – Centro de Estudos de Higiene e Segurança no Trabalho, Lda. 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Formação Pedagógica Inicial de Formadores 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Certificado de Aptidão Pedagógica (CAP) de Formador nº EDF 475527/2008 DA 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 Bom 

   

• Datas  Abril de 2004 – Janeiro de 2005 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Novos Domínios.com – Organização Empresarial, S.A., Departamento Fábrica de Conteúdos 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Programa de Estágios Profissionais realizado como jornalista/produtor de conteúdos no portal 
de informação generalista www.fabricadeconteudos.com 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Estágio profissional em contexto de trabalho 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

  

   

• Datas  2002 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Novos Domínios.com – Organização Empresarial, S.A., Departamento Fábrica de Conteúdos 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Estágio curricular como jornalista/produtor de conteúdos no portal de informação generalista 
www.fabricadeconteudos.com 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Estágio curricular de três meses 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 15 Valores 

   

• Datas  1999 
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• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Rádio Universidade de Coimbra – RUC 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Locução/redacção 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Informação de rádio, com estágio em locução/redacção 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

  

   

• Datas  Setembro de 1997 – Julho de 2003 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Jornalismo Escrito, Jornalismo Radiofónico, Jornalismo Televisivo, Análise dos Media, 
Sociologia Geral e da Comunicação, História Contemporânea, História e Cultura de Portugal 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 Licenciatura em Jornalismo 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 Suficiente - 13 Valores 

   

• Datas  Setembro de 1994 – Julho de 1997 

• Nome e tipo da organização de 
ensino ou formação 

 Escola Secundária de Sá da Bandeira de Santarém 

• Principais 
disciplinas/competências 

profissionais 

 Comunicação e novas tecnologias 

• Designação da qualificação 
atribuída 

 12º ano de Humanidades, variante do curso tecnológico de Comunicação e Difusão 

• Classificação obtida (se 
aplicável) 

 16 Valores 

 
 
 
 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

PESSOAIS 

 

PRIMEIRA LÍNGUA  Português 

 

OUTRAS LÍNGUAS 
 

  Inglês 

• Compreensão escrita  Excelente 

• Expressão escrita  Bom 

• Expressão oral  Bom 

   

  Francês 

• Compreensão escrita  Bom 

• Expressão escrita  Elementar 

• Expressão oral  Elementar 

   

  Espanhol 

• Compreensão escrita  Bom 

• Expressão escrita  Elementar 

• Expressão oral  Elementar 
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APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

SOCIAIS 

 Gosto pelo trabalho em equipa e facilidade de adaptação, características adquiridas ao longo da 
experiência profissional, já anteriormente detalhada 
 
 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS DE 

ORGANIZAÇÃO 

 Experiência, a nível profissional, na coordenação e gestão de equipas e projetos e no 
planeamento, acompanhamento e gestão de formação profissional e superior e da formação ao 
longo da vida 
 

 
 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

TÉCNICAS 

 Experiência, obtida a nível profissional, com sistemas operativos Windows; ferramentas 
Microsoft Office; Internet; Adobe Photoshop; gestão de BackOffice e gestores de conteúdos 
diversos; máquinas fotográficas digitais; cursos livres sobre Adobe Photoshop e Fotografia; 
competências de navegação e de comunicação em ambientes virtuais; domínio de plataformas 
de ensino virtual (Moodle) 
 

 

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS 

ARTÍSTICAS 

 

 Interesses variados a nível artístico, com destaque para a música; cinema; literatura e fotografia 

 
  

CARTA DE CONDUÇÃO 

 

 Ligeiro de passageiros, obtida a 11 de Novembro de 2004 
 
 
 
 
 

                INFORMAÇÃO ADICIONAL  Ações/iniciativas não creditadas: 
Fevereiro de 2020 – comunicação “EaD e eLearning na perspetiva da teoria das redes: uma 
proposta metodológica” apresentada na VI Conferência Ibérica de Inovação na Educação com 
TIC (ieTIC2020), iniciativa da Universidade Aberta, do Instituto Politécnico de Bragança, da 
Universidad de Salamanca e da Universidad Complutense de Madrid | Ponta Delgada, Açores 
- Dezembro 2018 – participação no workshop de Apoio às Candidaturas Erasmus+ 2019, 
iniciativa da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação; 
- Novembro 2018 – participação e membro da Comissão Organizadora do I Seminário 
Internacional “Educação e eLearning em Estabelecimentos Prisionais em Portugal”, iniciativa da 
Universidade Aberta; 
- Junho de 2018 – comunicação “Identidade, Pertenças Transnacionais, Integração e Media 
Digitais na Sociedade em Rede” apresentada no 2º Congresso Internacional de Redes Sociais, 
iniciativa do CICS.NOVA.UÉvora | Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais e do 
Departamento de Sociologia da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora; 
- Junho de 2018 – participação no 2º Congresso Internacional de Redes Sociais, iniciativa do 
CICS.NOVA.UÉvora | Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais e do Departamento de 
Sociologia da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora; 
- Março a Abril de 2018 – frequência do MOOC “Ensino Híbrido: Personalização e Tecnologia 
na Educação”, formação do Coursera; 
- Março de 2018 – frequência da formação “Recursos de Informação na UAb: portal b-on”, ação 
da Universidade Aberta – Serviços de Documentação; 
- Setembro de 2017 – participação como organizadora no “II Seminário Luso-Brasileiro 
Paradigmas de Aprendizagem: da Reflexão à Prática”, organizado pela Universidade Aberta, 
Associação Nacional de Professores, Câmara Municipal de Grândola e Agrupamento de 
Escolas de Grândola; 
- Maio de 2017 – participação na organização do “I Seminário Luso-Brasileiro: Pedagogia, 
Aprendizagem Online e Tecnologias Digitais no Ensino Superior”, dinamizado pelo Grupo de 
Políticas e Organizações Educativas e Dinâmicas Educacionais (GRUPOEDE) do Centro de 
Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) da Universidade de Coimbra, pela Unidade 
Móvel de Investigação em Estudos do Local (ELO) da Universidade Aberta e pela Delegação 
Regional do Porto da Universidade Aberta; 
- Novembro de 2016 – participação/organização/moderação do “III Simpósio Internacional 
Fusões no Cinema”, da responsabilidade da Universidade Aberta e dos Caminhos do Cinema 
Português; 
- Outubro de 2016 – participação em mesa redonda do I Encontro Rede ObLID: Literacia Digital 
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e Boas Práticas Ibéricas, organizado pela Rede ObLID – CEMRI da Universidade Aberta, Grupo 
de Investigação eDucaR da Universidade de Deusto e a KZgunea do País Basco; 
- Maio de 2016 – frequência da ação de formação “SABER ELABORAR CANDIDATURAS: 
PORTUGAL 2020", da responsabilidade do INA – Direção Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas – total de 28 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Agosto 2020 
 
 

 
   

 


