PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS DE IGUALDADE E INCLUSÃO

DESTINATÁRIOS
Este curso tem como destinatários preferenciais as/os
licenciadas(os) provenientes das áreas científicas das
Ciências Sociais, Humanas e Jurídicas, inseridos em
distintos campos de ação profissional, onde lidem com as
problemáticas da promoção da igualdade e das políticas
sociais com esta relacionadas. Por isso, são destinatários
privilegiados deste curso as/os técnicos e dirigentes que
integram as instituições privadas de solidariedade social, as
misericórdias e as organizações não-governamentais, as/os
técnicos e dirigentes da administração pública central e das
autarquias locais.
ECTS: 60 ECTS
COORDENADORA: Cristina Vieira
VICE-COORDENADOR: Paulo Manuel Costa
INÍCIO DO CURSO: 14 de outubro de 2013
CANDIDATURAS: De 24 de junho a 31 de agosto 2013
CUSTO: 1000€

Ver vídeo de divulgação

ENQUADRAMENTO:
Ao longo dos séculos tem sido em nome da igualdade que se
promoveram a extensão e a progressiva universalização da
cidadania e se desenvolveram ações conducentes à
integração social de grupos excluídos, como os
trabalhadores, os pobres, as mulheres, os deficientes e as
minorias étnicas, culturais ou religiosas.
A fundamentação teórica utilizada para justificar a
igualdade tem variado ao longo deste período, não só por
estarem envolvidos grupos diferentes, mas também porque
aquela tem acompanhando a evolução do pensamento
político e social das sociedades.
O curso de especialização pós-graduado em Políticas de
igualdade e Inclusão está ainda em estreita articulação com
o trabalho de investigação que as/os seus docentes
desenvolvem no Centro de Estudos das Migrações e das
Relações Interculturais (CEMRI), o qual é uma unidade de
investigação e desenvolvimento financiada pela Fundação
para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Por estas razões, e com a criação do curso de
especialização pós-graduado em Políticas de Igualdade e
Inclusão pretende-se preencher uma lacuna ao nível da
formação pós-graduada em Portugal. Na realidade, a oferta
existente em Portugal sobre a igualdade está sobretudo
orientada para as questões de género, as quais mobilizam
um corpo conceptual e metodológico distinto daquele que
norteia este curso, o qual prossegue uma abordagem lata
da igualdade e da discriminação, acentuando a
transversalidade e a intersecção de múltiplas facetas da
discriminação.

COMPETÊNCIAS:
No final do curso pretende-se que as/os licenciadas(os) em
Ciências Sociais, Humanas e Jurídicas integradas(os) no
mercado de trabalho adquiram uma especialização
académica que:
a) as/os capacite para a intervenção na promoção da
igualdade e do combate à discriminação e exclusão social
das minorias.
b) as/os habilite a articular e compatibilizar o saber teórico
contemporâneo com as exigências práticas da sua ação
quotidiana.

CONTEÚDOS
1.º Semestre
- Teoria Social Contemporânea
- Cidadania e Igualdade
- Racismo e Discriminação
2.º Semestre
- Sexualidades como Construção Identitária –
Diversidades e (Des) Igualdades
- Saúde, Discriminação e Sociedade
- Dinâmicas Globais: Desenvolvimento, Migrações e
Refugiados

AVALIAÇÃO:
As unidades curriculares do curso adotam o modelo de
avaliação contínua, sendo a classificação final das(os)
estudantes o resultado do trabalho desenvolvido ao longo
do semestre (nomeadamente, a participação nos fóruns e a
realização de atividades de avaliação) e de um trabalho
final individual de avaliação.
A conclusão do curso, após aprovação em todas as unidades
curriculares, é reconhecida com a atribuição de um
Diploma de Especialização em Políticas de Igualdade e
Inclusão.

