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EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
E CIDADANIA GLOBAL: 
APRENDIZAGENS E ALTERNATIVAS

PÓS-GRADUAÇÃO



Conhece a ESE IPVC

Venha Conhecer a 
Escola Superior de Educação

https://www.youtube.com/watch?v=-9gjsjaJ8AQ&t=1s


Local: Viana do Castelo 
Duração: 2 semestres
N.º de vagas do curso: 25 (sujeito a alterações)
Regime: Pós-laboral

Coordenadoras: La Salete Coelho e Luísa Neves
Contactos: lasaletecoelho@ese.ipvc.pt
                   luisaneves@ese.ipvc.pt

Objetivo Geral
Contribuir para uma comunidade consciente e criticamente reflexiva 
em torno de questões globais.
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Destinatários

Podem candidatar-se a este curso:

• Docentes dos diferentes níveis de ensino;
• Outros profissionais de educação não formal ligados a organizações 

da sociedade civil (Associações Locais, Cooperativas, Organiza-
ções Não Governamentais, entre outras); 

• Agentes de cooperação para o desenvolvimento;
• Voluntários em áreas educativas;
• Comunidade em geral interessada nas temáticas.

Objetivos Específicos
• Promover a reflexão crítica e a problematização sobre o mundo 

contemporâneo, as interdependências e assimetrias e os desafios 
que se levantam às relações globais numa lógica de Educação 
para o Desenvolvimento e para a Cidadania Global;

• Desenvolver competências necessárias para a implementação da 
Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania Global em 
diversos contextos educativos;

• Sensibilizar para a reflexão e compreensão das temáticas 
emergentes e transversais da área de Educação para o 
Desenvolvimento e para a Cidadania Global;

• Refletir sobre a importância de educar os cidadãos e as cidadãs 
para uma literacia para os meios de comunicação social de 
forma a adquirir um pensamento crítico que permita analisar a 
informação que nos rodeia e a adquirir uma postura ativa face 
aos mesmos;

• Promover a reflexão sobre as próprias práticas, mobilizando novos 
recursos didáticos e novas metodologias, à luz da Educação para 
o Desenvolvimento e para a Cidadania Global.

Candidaturas
www.ipvc.pt/estudar/candidato-ipvc/pos-graduacoes





Plano Curricular

1º semestre
Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global - Conceitos e 
enquadramentos;
Temas emergentes em Educação para o Desenvolvimento e Cidadania 
Global;
Elaboração, gestão e avaliação de projetos;
Metodologias de Investigação.

2º semestre
Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global - questionamentos;
Práticas de Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global em 
diferentes contextos;
Comunicação para o Desenvolvimento;
Projeto.

Equipa Docente
Este curso conta com um corpo docente qualificado e terá a colaboração 
de convidados/as externos/as especialistas nas diferentes temáticas 
abordadas.

Contactos da Escola

Av. Capitão Gaspar de Castro
4901-908 Viana do Castelo
Tef.: +351 258 806 200
e-mail: geral@ese.ipvc.pt
Site: www.ese.ipvc.pt






