
Regime de funcionamento do curso 

As aulas de todas as UC são realizadas em regime presencial nas instalações da Universidade Católica 

da Guiné-Bissau. Para apoio tutorial em cada UC, o curso funciona em regime de blended-learning, fican-

do residente na plataforma de e-learning da Universidade de Lisboa: ead.ulisboa.pt.  

Equipa docente 

- Prof.ª Doutora Guilhermina Miranda, Prof.ª Doutora Ana Paula Caetano, Prof.ª Doutora Isabel Freire,  

  Prof. Doutor Luís Tinoca, Prof.ª Doutora Ana Sofia Pinho, Prof.ª Doutora Maria João Mogarro (Instituto de 

  Educação da Universidade de Lisboa); 

- Colaboração de alguns docentes doutorados da Universidade Católica da Guiné-Bissau; 

- Colaboração da Profª. Doutora Maria João Cardona (Escola Superior de Educação de Santarém). 

Júri de selecção 

Profª. Doutora Guilhermina Miranda 

Profª. Doutora Isabel Freire 

Profª. Doutora Marta Brites 

Profª. Doutora Maria João Cardona 

Vagas 

Estabelece-se para o ano letivo de 2017/2018 o número de vagas em 25. 

Prazos 

Duração do curso: 15 de janeiro a 31 dezembro de 2018. 

Divulgação do curso: julho de 2017.  

Abertura e receção de candidaturas: 1 a 20 de julho de 2017. 

Apreciação das candidaturas: setembro 2017. 

Divulgação dos resultados: 30 de setembro de 2017, na UCGB e na plataforma online do Instituto de 

Educação. 

Período de matrículas: 2 a 20 de outubro de 2017, na plataforma online do Instituto de Educação. 
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Todas as UC têm 7,5 ECTS e correspondem a 30 horas presenciais e de trabalho a distância, apoia-

do na plataforma Moodle. 

Cada UC será organizada de acordo com os critérios definidos pelo professor responsável, e deve 

contribuir para a concretização de um trabalho final, a desenvolver individualmente, com apoio dos 

professores de UC de Metodologias de Investigação e Projeto II.  

O regime geral de avaliação em cada UC do curso segue o Regulamento de Avaliação da Aprendi-

zagem do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

Tendo em atenção o disposto no Art.º 45.º do Decreto-Lei n.º 176/2016, este Curso Pós-graduado 

de Especialização proporciona creditação correspondente a 50% da parte curricular do Mestrado 

em Educação. 

Fundamentação 

Este Curso Pós-graduado de Especialização é destinado a estudantes da República da Guiné-

Bissau, tendo em atenção a dimensão das diferenças culturais existentes entre Portugal e este país 

africano. Por isso, o plano de estudos é composto por unidades curriculares (UC) que visam com-

preender e responder a estas diferenças e por unidades curriculares que são património da cultura 

científica e pedagógica universal.  

O curso será da total responsabilidade do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, mas 

serão integrados na lecionação das UC docentes doutorados que pertencem à Universidade Cató-

lica da Guiné-Bissau, onde este curso será ministrado de forma presencial com apoio tutorial a 

distância. Esta opção tem como objetivo dar resposta às necessidades dos formandos e apoiar a 

formação de um corpo docente capaz de, no futuro, dar continuidade ao trabalho desenvolvido 

pelos professores do IE-ULisboa. 

Esta pós-graduação terá uma grande importância para a República da Guiné-Bissau e também 

para o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa pois é o primeiro curso pós-graduado a 

ser ministrado naquele país. Além desta dimensão pragmática, existe uma dimensão conceptual 

também de grande importância, já que a educação intercultural é um domínio científico e de ativi-

dade profissional reconhecido socialmente. No mundo globalizado em que vivemos, as comunida-

des são cada vez mais compostas por pessoas oriundas de países e etnias diferentes. As escolas, 

em muitos países do mundo, são frequentadas por estudantes provenientes de vários pontos do 

globo. Compreender e integrar esta diversidade é um dos atuais desafios das sociedades e dos 

seus sistemas educativos, pelo que este curso pós-graduado visa também responder a esta necessi-

dade. 

Objetivos do curso 

Pretende-se com a oferta deste Curso Pós-Graduado de Especialização proporcionar formação a 

educadores e professores no domínio da educação intercultural, nomeadamente no desenvolvimen-

to de projetos educativos destinados a crianças e jovens do ensino pré-escolar e do ensino básico e 

secundário, que promovam os seus níveis de literacia, valorizando e integrando dimensões das 

culturas locais.   

O curso visa ainda dar resposta a necessidades de formação pós-graduada ao nível: (i) do conhe-

cimento científico em educação; (ii) do desenvolvimento de projetos educativos que promovam os 

níveis de literacia das crianças e jovens; (iii) da valorização da cultura local; e (iv) da formação de 

técnicos superiores no domínio da educação. 

Destinatários 

O Curso destina-se a profissionais no domínio da educação e formação com interesse no desenvol-

vimento de projetos de educação intercultural com crianças e jovens em idade pré-escolar e esco-

lar, visando dar resposta às necessidades de formação pós-graduada no domínio da educação, 

de educadores de infância e de professores do ensino básico e do ensino secundário da República 

da Guiné-Bissau. 

Plano de Estudos 

O Curso estrutura-se em cinco dimensões programáticas: (i) Metodologias de investigação e de tra-

balho de projeto; (ii) Modelos e práticas educativas e de formação; (iii) Educação e pedagogia inter-

cultural e estratégias de mediação; (iv) Aprendizagem e desenvolvimento humano numa perspetiva 

intercultural; e (v) Português como língua oficial da escolarização.  

A estrutura curricular do curso compõe-se de 60 créditos ECTS a realizar num ano, tendo a duração 

total de 280 horas, cumprindo o estabelecido no art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 95/97 de 23 de abril. 

Os 60 créditos ECTS distribuem-se por 8 UC realizadas em 2 semestres, de acordo com o indicado na 

Figura 1: 

 

 

 

Curso Pós-Graduado de Especialização (60 ECTS) 

1.º Semestre 2.º Semestre 

Metodologia de Investigação e Projeto I  Metodologias de Investigação e Projeto II  

Modelos e Práticas Educativas  Modelos e Práticas de Formação  

Pedagogia Intercultural  Mediação em Educação  

Português  
Aprendizagem e Desenvolvimento: Perspeti-

vas Interculturais  


