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Mensagem do professor do Prof. Doutor José Sales 

Pró-Reitor para a Aprendizagem ao Longo da Vida 
Diretor da Unidade para a Aprendizagem ao Longo da Vida / UALV 
 

Já é um lugar-comum afirmar-se que a adoção de políticas e ações centradas na aprendizagem ao longo da 
vida (ALV) é um dos fatores essenciais para se lidar com sucesso com os acelerados processos de mudança 
que afetam a sociedade portuguesa dos nossos dias.  

Por isso, as finalidades últimas da ALV são sempre enunciadas, quer em contextos nacionais quer 
internacionais, como sendo essencialmente promover uma cidadania ativa, fomentar a empregabilidade, ao 
mesmo tempo que valoriza e qualifica os indivíduos e as suas comunidades. 

A questão da certificação do curso realizado é um aspeto essencial das formações em ALV, cuja repercussão 
«imediata» na vida profissional dos formandos é razão importante da sua adesão a estas nossas propostas. 
Neste aspeto, a ALV responde de forma (mais) eficaz às necessidades e exigências imediatas de posse de 
comprovativos de frequência com sucesso das respetivas formações. A finalidade é que essa certificação 
auxilie, de facto, o formando no domínio da empregabilidade. 

Entre os «fatores de sucesso» das formações em ALV na UAb, alistamos ainda, sem dúvida, a qualidade 
científico-pedagógica das formações ministradas e dos formadores nelas envolvidos, a flexibilidade e a 
duração (breve) das propostas (bem ajustadas às exigências do mundo do trabalho e das obrigações 
sociofamiliares dos formandos) e a sua competitividade no que aos custos diz respeito. 

Continuamos a acreditar que a frequência de ações de formação de qualidade, em áreas afins ou derivadas 
da formação inicial ou das competências de base dos potenciais formandos, melhora, de facto, a sua 
capacidade de concorrência no mercado de trabalho. É isso que, em muitos casos, procuramos associar ao 
nosso desenho pedagógico em ALV. É isso que procuraremos fazer também na oferta para 2012-2013, que 
se encontra já disponível em http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv e que 
convido todos a visitarem. 

 

 

 

http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv
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PÓS-GRADUAÇÕES 
 
 

PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS DE IGUALDADE E 
INCLUSÃO 

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).  
 

PÓS-GRADUAÇÃO EM POLÍTICAS DE IGUALDADE E 
INCLUSÃO 

ECTS: 60 ECTS 
COORDENADOR: Paulo Manuel Costa 
VICE-COORDENADORA: Cristina Vieira 
INÍCIO DO CURSO: 15 de outubro 2012 
CANDIDATURAS: 3 a 21 setembro 2012 
CUSTO: 800€ 
Guia de Curso 
Formulário de Candidatura 

  

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO AUTÁRQUICA E 
MODERNIZAÇÃO: OS NOVOS DESAFIOS DO PODER 
LOCAL 

Esta pós-graduação procura  responder às exigências de 
uma Administração Autárquica cada vez mais atualizada 
com maior rigor e responsabilização na gestão dos 
recursos públicos, na difusão do conhecimento, na 
modernização, na qualificação da administração 
autárquica e no bem-estar da comunidade municipais e 
de se adaptarem às exigências de uma sociedade em 
mutação, por forma a aumentar o seu valor para o 
público no curto e longo prazos. 

PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO AUTÁRQUICA E 
MODERNIZAÇÃO: OS NOVOS DESAFIOS DO 
PODER LOCAL 

ECTS: 60 ECTS 
COORDENADOR: José Fontes 
VICE-COORDENADOR: Mário do Carmo 
INÍCIO DO CURSO: 15 de outubro 2012 
CANDIDATURAS: 3 a 21 setembro 2012 
CUSTO: 1000€ 
Guia de Curso 
Formulário de Candidatura 

 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS JUVENIS E 
COMUNITÁRIOS 

 
O curso de pós-graduação em Estudos Juvenis e 
Comunitários visa preencher uma lacuna em termos de 
oferta de formação superior em território nacional. Esta 
é uma área de estudo e de investigação que, apesar de 
desenvolvida pontualmente por académicos e 
investigadores em diferentes instituições de ensino 
superior, não encontra igual paralelo ao nível de oferta 
de formação.  

PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS JUVENIS E 
COMUNITÁRIOS 

ECTS: 60 ECTS 
COORDENADOR: Pedro Nunes 
VICE-COORDENADORES: Ricardo Campos  
e Susana Henriques 
INÍCIO DO CURSO: 15 de outubro 2012 
CANDIDATURAS: 3 a 21 setembro 2012 
CUSTO: 1000 € 
Guia de Curso 
Formulário de Candidatura 

 

PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, ESPAÇOS, 
MOBILIDADES E CULTURAS 

 
Nesta formação pós-graduada, tematicamente 
conduzida, que a Universidade Aberta propõe 
pretendemos que através do recurso à cartografia e da 
análise espacial que ela proporciona se torne possível 
faze emergir, por vezes de forma mais eficaz do que 
qualquer outro discurso, as lógicas de organização 
subjacentes a determinadas sociedades, realidades ou 
tendências. A partir daqui, será possível obter 
perceções e interpretações muito significativas da 
forma como os processos e os fenómenos histórico-
culturais se plasmam no espaço. 

PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, ESPAÇOS, 
MOBILIDADES E CULTURAS 

 
 
ECTS: 60 ECTS 
COORDENADORES: Jorge Trindade e Adelaide  
Millán Costa 
INÍCIO DO CURSO: 2º Semestre 
CUSTO: 800€ 

GUIA DE CURSO 

 

 

 

 

http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=4fc4ce7c-a6d7-4df4-8bfe-1f4a875be51a&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=4fc4ce7c-a6d7-4df4-8bfe-1f4a875be51a&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCSG/detaildocente.php?doc=69
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCSG/detaildocente.php?doc=59
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=1aecda43-c001-41a7-b6c0-5388ae6bcf55&groupId=10136
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/pos-graduacoes
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=f4c28e58-bb57-4d9c-a891-ebf9c8c1858c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=f4c28e58-bb57-4d9c-a891-ebf9c8c1858c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=f4c28e58-bb57-4d9c-a891-ebf9c8c1858c&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCSG/detaildocente.php?doc=29
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=c2f37a4d-65e0-4d8c-9b03-8e67e2fa8a2c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=6e44a8b9-0d7f-4375-ab5d-f7b89d611bc6&groupId=10136
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/pos-graduacoes
http://www.uab.pt/documents/10136/33301640-de8e-46ef-a61d-769205966e4f
http://www.uab.pt/documents/10136/33301640-de8e-46ef-a61d-769205966e4f
http://www.uab.pt/documents/10136/33301640-de8e-46ef-a61d-769205966e4f
http://www.uab.pt/documents/10136/33301640-de8e-46ef-a61d-769205966e4f
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCSG/detaildocente.php?doc=48
http://www.uab.pt/documents/10136/57ede174-99e0-4d17-aa92-7a8620ddb27c
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/pos-graduacoes
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PROGRAMAS PROFISSIONAIS – FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

SEGURANÇA PRIVADA 

CEDS 

A atividade de segurança privada (SP), integrada na 
segurança interna e ligada à segurança de pessoas e de 
bens e à prevenção e dissuasão de atos ilícitos, tem já uma 
importância económica e social muito significativa em 
Portugal, de que é prova a existência atual de cerca de 
centena e meia de empresas do setor, com algumas 
dezenas de milhares de postos de trabalho. 
As entidades que prestam serviços segurança ou de 
autoproteção podem, por lei e de acordo com a sua 
dimensão, ser obrigadas a dispor de um Diretor de 
Segurança responsável pela preparação, treino e atuação do 
pessoal de vigilância e que tem por missão zelar pelo 
rigoroso cumprimento das regras de segurança, além de 
outras múltiplas funções. 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREÇÃO DE 
SEGURANÇA 

ECTS/DURAÇÃO: 13 ECTS/338 horas/26 semanas 

COORDENADORES: Cândido Gaspar (UAb)  
e António Malheiro (AESIRF) 

INÍCIO/FIM: 12 novembro 2012 a 20 maio 2013 

CANDIDATURAS: 1 a 21 outubro 2012 

CUSTO: 800€ (em 3 prestações) e 680 € para 
colaboradores de empresas associadas da AESIRF 

Guia de Curso 

 

  

SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 

CURSO GERAL SHST 
 
Em Portugal o número de acidentes laborais e das doenças 
profissionais é muito elevado e superior à média europeia. 
Para melhorar a situação nacional atual a Estratégia 
Nacional Para tal o empregador ou trabalhador devem ter 
formação adequada e validada pela Autoridade para as 
Condições de Trabalho, como o foi este curso que agora se 
oferece ao mercado de formação. 

CURSO GERAL DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE 
NO TRABALHO 

ECTS/DURAÇÃO: 9/234 Horas-18 semanas 

COORDENADOR: Cândido Dias Gaspar 

INÍCIO/FIM: 1 outubro 2012 a 13 fevereiro 2013 

CANDIDATURAS: 3 a 23 setembro 2012 

CUSTO: 750 €, em 3 prestações 

 Guia de Curso 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

CURSO DE GESTÃO SHST 

A implementação de um sistema de gestão da segurança e 
da saúde no trabalho pode trazer às organizações grandes 
benefícios económicos e sociais para todos - empregadores, 
trabalhadores e suas famílias e sociedade em geral. A 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) nas suas 
Diretrizes Práticas para os Sistemas de Gestão da Segurança 
e Saúde assim o exprime: “O efeito positivo resultante da 
introdução dos sistemas de gestão da segurança e da saúde 
no trabalho ao nível da Organização, tanto no que respeita à 
redução dos perigos e dos riscos como no que respeita à 
produtividade, é agora reconhecido pelos governantes, pelos 
empregadores e pelos trabalhadores”. 

 

 
CURSO DE GESTÃO DA SEGURANÇA, HIGIENE E 
SAÚDE NO TRABALHO 
 

ECTS/DURAÇÃO: 2,5 / 65 Horas/ 5 semanas 

COORDENADOR: Cândido Dias Gaspar 

INÍCIO/FIM: 18 fevereiro a 13 março 2013 

CANDIDATURAS: 7 janeiro a 1 fevereiro 2013 

CUSTO: 200 € 

Guia de Curso 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=bacc8dd3-8024-4736-bfb1-f334ca592f40&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=b0b69dc2-40c0-4308-8a43-a5f4ec68c412&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=b0b69dc2-40c0-4308-8a43-a5f4ec68c412&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e38fdca1-07aa-43dd-aeec-770b8bd1d254&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=87acc3a3-8bac-44ea-81e2-29ce35cdaab4&groupId=10136
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/formacao-profissional
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=aa3225b6-67f6-4be5-baf4-493875c3cf85&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=aa3225b6-67f6-4be5-baf4-493875c3cf85&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e38fdca1-07aa-43dd-aeec-770b8bd1d254&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=3a7d456d-3a54-42c6-a504-1da3f7f8fc30&groupId=10136
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SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 

 
CURSO: "CONFORTO, SEGURANÇA E 
PRODUTIVIDADE": A ERGONOMIA NO TRABALHO 

 
A relação dos trabalhadores com o seu ambiente 
de trabalho torna-se cada vez mais importante, 
neste tempo de incertezas e de competitividade 
extremada. O aumento da produtividade, a 
diminuição dos acidentes de trabalho e a baixa 
do absentismo por doenças profissionais são 
objetivos perseguidos por todos os 
empreendedores que se querem manter na 
corrida e vencer a concorrência e, todos estes 
aspetos estão relacionados com a ergonomia, 
entendida como um conceito que estuda a 
interação entre os trabalhadores e os respetivos 
ambientes e postos de trabalho. 

CURSO: "CONFORTO, SEGURANÇA E 
PRODUTIVIDADE": A ERGONOMIA NO 
TRABALHO 

ECTS/DURAÇÃO: 2,5 ECTS/65 horas/5 
semanas 

COORDENADOR: Cândido Dias Gaspar 

INÍCIO/FIM: 5 novembro a 10 dezembro 2012 

CANDIDATURAS: 2 a 21 outubro 2012 

CUSTO: 200€ 

Guia de Curso 

 

 

 
CURSO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO 

PARA EMPREGADORES E TRABALHADORES 

 
Considerando a dimensão que no nosso país têm os 

problemas da sinistralidade laboral torna-se imperioso 

prevenir os riscos profissionais nas empresas, como 

pressuposto de melhorias efetivas das condições de 

trabalho. Esta atuação implica empregadores e 

trabalhadores e incentiva a um reforço da formação 

de trabalhadores para o exercício de funções de 

trabalhador designado ou para a representação do 

empregador em assuntos de SHST, objetivo essencial 

deste curso. 

 

CURSO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO 

TRABALHO PARA EMPREGADORES E 

TRABALHADORES 

ECTS/DURAÇÃO: 2,5 ECTS/65 horas/5 semanas 

COORDENADOR: Cândido Dias Gaspar 

INÍCIO/FIM: 7 janeiro a 11 fevereiro 2013 

CANDIDATURAS: 19 novembro a 17 dezembro 

2012 

CUSTO: 200€ 

Guia de Curso 

 

RECURSOS HUMANOS  

 
CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Aos trabalhadores é exigido que sejam multifacetados, 

flexíveis, capazes de tomar decisões e assumir 

responsabilidades maiores, desenvolvendo habilidades 

empreendedoras e de liderança, promovendo a 

inovação de bens, serviços ou processos. Das áreas de 

recursos humanos espera-se que, mais do que 

departamentos de pessoal sejam, no seio de cada 

organização, úteis instrumentos de gestão, bem 

próximos da gestão de topo. 

CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

ECTS/DURAÇÃO: 4,5 ECTS/117 horas/9 

semanas 

COORDENADOR: Cândido Dias Gaspar 

INÍCIO: 11 fevereiro 2013 

CANDIDATURAS: 2 a 21 Janeiro 2013 

CUSTOS: 350 €, a pagar em 2 prestações  

GUIA DE CURSO 

 

 

  

http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=922cdcf4-259a-4dbf-ad83-4ce350d7d448&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=922cdcf4-259a-4dbf-ad83-4ce350d7d448&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=922cdcf4-259a-4dbf-ad83-4ce350d7d448&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=922cdcf4-259a-4dbf-ad83-4ce350d7d448&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=922cdcf4-259a-4dbf-ad83-4ce350d7d448&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e38fdca1-07aa-43dd-aeec-770b8bd1d254&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=d26ce35c-75df-4ac3-915c-15e25b685893&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=b954d38b-02ab-47cc-a1ba-295f353a8d9f&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=b954d38b-02ab-47cc-a1ba-295f353a8d9f&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=b954d38b-02ab-47cc-a1ba-295f353a8d9f&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=b954d38b-02ab-47cc-a1ba-295f353a8d9f&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=b954d38b-02ab-47cc-a1ba-295f353a8d9f&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e38fdca1-07aa-43dd-aeec-770b8bd1d254&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=88cdd401-6b75-4b1a-b208-98f132791e27&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e38fdca1-07aa-43dd-aeec-770b8bd1d254&groupId=10136
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DIREITO 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM DIREITO LABORAL E 
PRÁTICAS LABORAIS 

 
 
Em  Portugal,  o  número de acidentes laborais e das 

doenças profissionais é muito elevado e superior à 

média europeia. Para melhorar a situação nacional 

atual a Estratégia Nacional Para a Segurança e Saúde 

no Trabalho - 2008/2012 propõe, entre muitas outras 

medidas, que nas empresas em que a legislação o 

permita as atividades de segurança e saúde no 

trabalho sejam asseguradas pelo próprio empregador, 

ou por trabalhador por si designado. Para tal o 

empregador ou trabalhador devem ter formação 

adequada e validada pela Autoridade para as 

Condições de Trabalho, como o foi este curso que 

agora se oferece ao mercado de formação. 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM DIREITO 
LABORAL E PRÁTICAS LABORAIS 

 

ECTS/DURAÇÃO: 3,5/91 Horas/8 semanas 

COORDENADOR: Cândido Dias Gaspar 

INÍCIO: 15 outubro a 3 dezembro 2012 

CANDIDATURAS: 3 a 30 setembro 2012 

CUSTO: 270€ 

Guia de Curso 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

 

 

CURSO "DIREITO DAS ORGANIZAÇOES E 
CONTRATAÇAO PÚBLICA" 

A complexidade e a crescente exigência no domínio 

da atividade económico-produtiva implicam uma 

constante ponderação dos necessários e adequados 

instrumentos e soluções jurídicas. Quando se fala na 

importância do empreendedorismo, precisamos desta 

atitude a vários níveis: a nível individual; a nível 

organizacional  e a nível das sociedades, porque o 

empreendedorismo já provou ser uma poderosa 

solução para os problemas que os governantes não 

conseguem resolver. Ao conhecer o Direito das 

Organizações e os trâmites da contratação pública 

oferece-se uma poderosa ferramenta às entidades 

que potenciam a atividade económica. 

 

CURSO "DIREITO DAS ORGANIZAÇOES E 
CONTRATAÇAO PÚBLICA" 

 

ECTS/DURAÇÃO: 3,5/91 Horas/7 semanas 

COORDENADOR: Cândido Dias Gaspar 

INÍCIO/FIM: 26 novembro 2012 a 21 janeiro 
2013 

CANDIDATURAS: 8 a 29 outubro 2012 

CUSTO: 300€ (2 prestações) 

Guia de Curso 

 

 

 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 

Estudo aprofundado sobre o Código do Procedimento 

Administrativo e os princípios nele constantes que 

regulam grandemente a atividade jurídica da 

Administração Pública portuguesa.  

 

 

CURSO CÓDIGO DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO 

 

ECTS/DURAÇÃO: 1ECTS/26Horas/1Crédito 

FORMADOR: José fontes 

INÍCIO: 2º SEMESTRE 

CUSTO: 80€ 

 

 

http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=8dc4b84d-bcd9-4d93-9a0d-d3412b5f104a&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=8dc4b84d-bcd9-4d93-9a0d-d3412b5f104a&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=8dc4b84d-bcd9-4d93-9a0d-d3412b5f104a&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=8dc4b84d-bcd9-4d93-9a0d-d3412b5f104a&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e38fdca1-07aa-43dd-aeec-770b8bd1d254&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=4be62b96-8d15-43ac-b163-d504041d5247&groupId=10136
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/formacao-profissional
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=5eb76b4a-045b-4b1d-b253-6f7d1471267d&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=5eb76b4a-045b-4b1d-b253-6f7d1471267d&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=5eb76b4a-045b-4b1d-b253-6f7d1471267d&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=5eb76b4a-045b-4b1d-b253-6f7d1471267d&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e38fdca1-07aa-43dd-aeec-770b8bd1d254&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=ba0f243c-ef9d-4543-ba32-5d5a98126f7b&groupId=10136
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CAÇA E ESPAÇO RURAL 

 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EXAME INICIAL DA 
CAÇA SELVAGEM 
 

A caça enquanto atividade rural implica o 
apresamento ou apoderamento de espécies 
cinegéticas que através do contato direto 
podem eventualmente provocar doenças 
emergentes na caça maior e caça menor. 
A avaliação sanitária da carne de caça maior é 
assim um imperativo nacional, como meio de 
salvaguardar o consumo da carne de caça 
selvagem, aliada à preocupação do consumidor 
com as questões de segurança  Alimentar.  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EXAME 

INICIAL DA CAÇA SELVAGEM 

ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS/26 horas/ 4 a 5 

Semanas 

COORDENADOR: Mário do Carmo e Rui 

Perestrelo  

INÍCIO: 2 novembro 2012 

CANDIDATURAS: 1 a 22 outubro 2012 

CUSTO: 80€  

GUIA DE CURSO 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOENÇAS DAS 
ESPÉCIES CINEGÉTICAS: PREVENÇÃO E 
SEGURANÇA ALIMENTAR 

As populações cinegéticas quando ocupam 
habitats deficientes tendem a regredir e ser 
acometidas de zoonoses, incidente que obriga 
todos as pessoas que lidam com a gestão 
cinegética ou que vivem em contacto com a 
pecuária a possuírem conhecimentos técnico-
científicos para garantir o funcionamento 
adequado e obter um rendimento sustentável. A 
avaliação sanitária da carne de caça maior é 
assim um imperativo nacional.  

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOENÇAS 

DAS ESPÉCIES CINEGÉTICAS: PREVENÇÃO E 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

ECTS/HORAS: 4,2 ECTS/110 horas/18 

semanas 

COORDENADOR: Mário do Carmo 

INÍCIO: 2 novembro 2012 

CANDIDATURAS: 1 a 22 outubro 2012 

CUSTO: 200€  

GUIA DE CURSO   

 

 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA CAÇA E 

DO ESPAÇO RURAL 

A caça e o espaço rural estão interligados por 
razões de sociabilidade. A gestão sustentável do 
espaço rural conduz à melhoria das condições de 
vida das populações rurais, de uma forma 
equitativa e sustentável, quer ao nível social 
quer ao nível ambiental, através da facilitação 
do acesso aos recursos (naturais, físicos, 
humanos, tecnológicos e de capital social) e aos 
serviços e do controlo do capital produtivo. 
 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA 

CAÇA E DO ESPAÇO RURAL 

ECTS/HORAS: 9 ECTS/234 horas/18 semanas 
COORDENADOR: Mário do Carmo 
INÍCIO: 15 outubro 
CANDIDATURAS: 3 a 23 setembro 2012 
 
CUSTO: 480€ 

Guia de Curso 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

CURSO – BIOLOGIA E CONTROLO DE PRAGAS E 

DOENÇAS DAS PLANTAS 

As plantas, sejam culturas arvenses, 
ornamentais, hortícolas, pomares ou florestas, 
estão sujeitas a pragas e doenças, as quais 
causam perdas de produção devastadoras e 
perdas económicas significativas. As crescentes 
preocupações ambientais, assim como os 
fenómenos de resistência que muitas vezes os 
agentes patogénicos desenvolvem a estes 
produtos, para o controlo eficaz das pragas e 
dos agentes causadores das doenças das plantas 
é cada vez mais importante o seu profundo 
conhecimento, o estudo da sua biologia, 
epidemiologia e mecanismos de ação. 

CURSO – BIOLOGIA E CONTROLO DE PRAGAS E 

DOENÇAS DAS PLANTAS 
 

ECTS/HORAS: 4 ECTS/104 HORAS 

COORDENADOR: Mário do Carmo 

INÍCIO: 2 novembro 2012 

CANDIDATURAS: 1 a 22 outubro 2012 

CUSTO: 200€ 

Guia de Curso 

 

http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=4547ce56-020d-48a0-a972-f4745f562ea5&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=4547ce56-020d-48a0-a972-f4745f562ea5&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=c2f37a4d-65e0-4d8c-9b03-8e67e2fa8a2c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=2d096485-1e9f-499a-8494-c4603dd6c059&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=bc1ec62b-d9ae-4ca0-acc6-c11d9370f6a1&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=bc1ec62b-d9ae-4ca0-acc6-c11d9370f6a1&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=bc1ec62b-d9ae-4ca0-acc6-c11d9370f6a1&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=c2f37a4d-65e0-4d8c-9b03-8e67e2fa8a2c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=4078901f-f04d-45cc-96f3-5c6eb131a9fd&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=17f89713-ab37-4ea8-a380-57db35cf89c3&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=17f89713-ab37-4ea8-a380-57db35cf89c3&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=17f89713-ab37-4ea8-a380-57db35cf89c3&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=17f89713-ab37-4ea8-a380-57db35cf89c3&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=c2f37a4d-65e0-4d8c-9b03-8e67e2fa8a2c&groupId=10136
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/formacao-profissional
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=9c627fb4-7225-4490-81e8-80a6d58f2669&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=9c627fb4-7225-4490-81e8-80a6d58f2669&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=9c627fb4-7225-4490-81e8-80a6d58f2669&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=9c627fb4-7225-4490-81e8-80a6d58f2669&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=c2f37a4d-65e0-4d8c-9b03-8e67e2fa8a2c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=9310e91d-251d-422c-8615-bf0105be7665&groupId=10136
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SAÚDE E BEM-ESTAR 

CURSO BÁSICO DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

A ocorrência de acidentes e doenças súbitas no 
interior das empresas e das instituições obriga a 
que as direções das mesmas devam estar 
preparadas para uma atuação rápida, quer na 
identificação das situações, quer na 
estabilização das vítimas e no correspondente 
socorro. Assim sendo as empresas/instituições 
necessitam de preparar alguns dos seus 
colaboradores para poderem atuar, com 
conhecimento técnico, perante tais situações de 
emergência, com uma intervenção primária, 
mas extremamente importante no processo de 
socorro pré hospitalar. 

CURSO BÁSICO DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
ECTS/DURAÇÃO: 2,5/65 Horas/4 semanas 

COORDENADORES: Cândido Dias Gaspar (UAb) e 

António Malheiro (AESIRF) 

INÍCIO/FIM: 27 fevereiro a 26 março 2013 

CANDIDATURAS: 14 janeiro/3 fevereiro 2013 

CUSTO: 200€ e 170€ para colaboradores de 

empresas associadas da AESIRF 

 
Guia de Curso 

 

 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA 

DIABÉTICOS 

Este curso visa fornecer conhecimentos sobre a 
diabetes a profissionais que lidam no seu dia-a-
dia com esta patologia ou que trabalham 
diretamente com produtos alimentares e/ou 
outros dirigidos a diabéticos. As noções básicas 
sobre diabetes nomeadamente a nível de 
terapêutica nutricional, propõe-se como 
esclarecedoras para que os profissionais possam 
contribuir para a melhoria da adesão à dieta. 

 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 

PARA DIABÉTICOS 

 

ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS/26H/4 A 5 Semanas 

FORMADORA: Ana Paula Fernandes 

INÍCIO: 15 outubro 2012 

CANDIDATURAS: 3 a 23 setembro 2012 

CUSTO: 80€ 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA 

CELÍACOS 
 

Este curso visa fornecer conhecimentos sobre a 
doença celíaca a profissionais que lidam no seu 
dia-a-dia com esta patologia ou que trabalham 
diretamente com produtos alimentares e/ou 
outros dirigidos a celíacos. As noções básicas 
sobre esta doença nomeadamente a nível de 
terapêutica nutricional, propõe-se como 
esclarecedoras para que os profissionais possam 
contribuir para a rápida adesão à dieta. 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 

PARA CELÍACOS 

 

ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS/26H/4 a 5 Semanas 

FORMADORA: Ana Paula Fernandes 

INÍCIO: 3 janeiro 2013 

CANDIDATURAS: 12 novembro a 2 dezembro 

 2012 

CUSTO: 80€ 

 

CURSO BÁSICO DE HOMEOPATIA 

As Medicinas Alternativas e Complementares 
(MAC) ocupam cada vez mais uma importância 
vital em todas as áreas dos cuidados médicos 
desde a veterinária passando pela medicina 
humana, incluindo a pediatria, menopausa, 
alergias cutâneas e respiratórias, oncologia e 
problemas psicossomáticos.  

A ansiedade, a depressão, o stresse, os 
traumatismos somáticos e psíquicos, estão ao 
alcance da Homeopatia, A Medicina Doce, sem 
efeitos adversos, sem resíduos e ao abrigo de 
uma filosofia forte e consolidada com duzentos 
anos de vida. 

CURSO BÁSICO DE HOMEOPATIA 

 

ECTS/DURAÇÃO: 4 ECTS/104 Horas/ 10 

semanas 

COORDENADORES: Mário do Carmo, Rui 

Perestrelo e Ana Luísa Anjos 

INÍCIO: 2 novembro 2012 

CANDIDATURAS: 1 a 22 outubro 2012 

CUSTO: 300€ 

 

http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=64e62f83-d3ff-4bb7-b672-0d530be849b0&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=64e62f83-d3ff-4bb7-b672-0d530be849b0&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e38fdca1-07aa-43dd-aeec-770b8bd1d254&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=ffc1d349-dd03-46d9-9644-42cb918d65aa&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=36047a36-eb25-4006-8d38-c739126d11f0&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=36047a36-eb25-4006-8d38-c739126d11f0&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=36047a36-eb25-4006-8d38-c739126d11f0&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=36047a36-eb25-4006-8d38-c739126d11f0&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCT/detaildocente.php?doc=32
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/formacao-profissional
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=c026c6f4-3425-4d3c-a978-351037526a37&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=c026c6f4-3425-4d3c-a978-351037526a37&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=c026c6f4-3425-4d3c-a978-351037526a37&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=c026c6f4-3425-4d3c-a978-351037526a37&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCT/detaildocente.php?doc=32
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=3dbb5796-0bc3-40bc-8363-56c15b6e31af&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=3dbb5796-0bc3-40bc-8363-56c15b6e31af&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=c2f37a4d-65e0-4d8c-9b03-8e67e2fa8a2c&groupId=10136
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TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 
CURSO - ATIVIDADES DE E-LEARNING NO MOODLE 

 
A plataforma open-source Moodle tem uma larga 
utilização em todos os ciclos de ensino, em contextos 
de e-learning mas também de ensino presencial. O 
conjunto de ferramentas, atividades e recursos que 
disponibiliza aos seus utilizadores, permite a 
dinamização de espaços virtuais de aprendizagem, 
promovendo a interação e a partilha de conteúdos a 
qualquer momento em qualquer lugar. Do ponto de 
vista dos docentes/formadores, importa conhecer as 
funcionalidades e tirar o melhor proveito das mesmas 
para enriquecer um ambiente de 
ensino/aprendizagem. 

 

CURSO - ATIVIDADES DE E-LEARNING NO 
MOODLE 
 
ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS/26H /4 a 5 Semanas 

FORMADOR: José Bidarra 

INÍCIO: 12 novembro 2012 

CANDIDATURAS: 3 a 23 setembro 2012 

CUSTO: 80€ 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

CURSO – E-LEARNING, MEDIA E FORMAÇÃO 

INTERCULTURAL 

Esta ação de formação, de carácter teórico-prático, 

insere-se no âmbito da aprendizagem ao longo da 

vida. 

Tópicos principais:  

1. Fenómeno e indústria cultural na sociedade 

contemporânea  

2. E-Learning, mass media 

3. Modelos de ensino/aprendizagem 

subjacentes às tecnologias  

4. Formação intercultural 

 

CURSO – E-LEARNING, MEDIA E FORMAÇÃO 

INTERCULTURAL 

 

ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS/26H /4 a 5 

Semanas  

FORMADORA: Diana de Vallescar  

INÍCIO: 2º SEMESTRE 

CUSTO: 80€ 

 

CURSO – SEGURANÇA INFORMÁTICA 

 

Num mundo em rede, é crítico que existam 
profissionais capazes de compreender, arquitetar e 
implementar soluções de segurança informática, nas 
suas várias vertentes. É, também, fundamental para o 
sucesso da Sociedade da Informação, que todos 
estejamos sensibilizados para o tema e capacitados 
com um conjunto mínimo de conhecimentos. 

 

CURSO – SEGURANÇA INFORMÁTICA 

 

ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS/26H /4 a 5 

Semanas  

FORMADOR: Henrique São Mamede 

INÍCIO: 2º SEMESTRE 

CUSTO: 80€ 

 

CURSO - ADMINISTRAÇÃO MOODLE 

 

A plataforma open-source Moodle tem uma larga 

utilização em todos os ciclos de ensino, em contextos 

de e-learning mas também de ensino presencial. Os 

técnicos que administram esta plataforma 

confrontam-se com problemas complexos a que 

frequentemente é necessário dar resposta célere. A 

interface web de administração é conveniente para 

realizar as tarefas mais comuns, mas muitas vezes são 

necessárias intervenções ao nível da programação ou 

da base de dados. Neste curso são abordados, além da 

interface web de administração, a organização do 

código da própria aplicação, bem como da base de 

dados, conhecimento que é extremamente importante 

para uma administração eficaz.  

CURSO - ADMINISTRAÇÃO MOODLE 

 

ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS/26H /4 a 5 

Semanas  

FORMADOR: José Bidarra 

INÍCIO: 2º SEMESTRE 

CUSTO: 80€ 

 

 
 
 
 
 

http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=8f5210c8-1d99-4511-a8b6-0f5772f192b7&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=8f5210c8-1d99-4511-a8b6-0f5772f192b7&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=8f5210c8-1d99-4511-a8b6-0f5772f192b7&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCT/detaildocente.php?doc=49
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/formacao-profissional
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AMBIENTE E SOCIEDADE 

 
SISTEMAS INTEGRADOS DE AMBIENTE, QUALIDADE E 
SEGURANÇA 
 

Este curso de formação está organizado em cinco 

módulos. O formando deve realizar o mínimo de três 

módulos, sendo os Módulo 0 e IV obrigatórios e os 

restantes faseados no tempo de forma aos formandos 

poderem frequentar todos os módulos caso o 

entendam fazer. Podem ainda ocorrer módulos em 

simultâneo, consoante os interesses e inscrição de 

alunos. 

 

 

SISTEMAS INTEGRADOS DE AMBIENTE, 
QUALIDADE E SEGURANÇA 

ECTS/DURAÇÃO: 3 ECTS ou 6 ECTS/78 Horas 
ou 156 Horas 

FORMADORES: Sandra Caeiro, Cândido 
Gaspar  e Alexandra Sevinate Pontes 

INÍCIO: 15 outubro 2012 

CANDIDATURAS: 3 a 23 setembro 2012 

CUSTO: 3 ECTS:160€ e 6 ECTS:320€ 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

 

SEMINÁRIO EUROPEU DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

 

INÍCIO: Informação mais detalhada em:  

www.ou.nl/evs   ou  http://www.vcse.eu 

 

 

SEMINÁRIO EUROPEU DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

ECTS/DURAÇÃO: 5 ECTS/ 120 Horas  

FORMADORES: ANA PAULA MARTINHO 

CANDIDATURAS: 2º SEMESTRE 

 

FÍSICA 

 

CURSO - MECÂNICA RELATIVISTA 
 

O tema da Relatividade foi introduzido no 
programa de Física do 12º ano do Ensino 
Secundário. Torna-se necessário que os 
professores de Física do Ensino Secundário 
adquiram, ou melhorem, a sua proficiência 
neste tema. Esta tem por objetivos:  
1. Complementar a formação de professores do 
Ensino Secundário na área da Mecânica 
Relativista;  
2. Informar sobre aplicações práticas da Teoria 
da Relatividade no mundo de hoje e explorar 
qualitativamente alguns dos desenvolvimentos e 
extensões da mesma. 

CURSO - MECÂNICA RELATIVISTA 

 

ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS E 26 Horas/4 a 5 
Semanas 
 
FORMADOR: Nuno Sousa 

INÍCIO: 15 outubro 2012 

CANDIDATURAS: 3 a 23 setembro 2012 

CUSTO: 80€ 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

 
CURSO – FÍSICA MODERNA FUNDAMENTAL 
 

Esta ação de formação engloba-se no âmbito da 

aprendizagem ao longo da vida e tem por objetivos:  

1. A dar a conhecer alguns dos grandes 

problemas e debates da Física 

contemporânea, na sua vertente mais 

fundamental; 

2. Informar sobre as últimas ideias, 

desenvolvimentos e perspetivas futuras 

nesse campo. 

 

 

CURSO – FÍSICA MODERNA FUNDAMENTAL 

 

ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS E 26 Horas/4 a 

5 Semanas 

FORMADOR: Nuno Sousa 

INÍCIO: 2º Semestre 

CUSTO: 80€ 

 

 

http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e4d23475-a75f-46bf-aec9-b7aad5f04a92&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e4d23475-a75f-46bf-aec9-b7aad5f04a92&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e4d23475-a75f-46bf-aec9-b7aad5f04a92&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e4d23475-a75f-46bf-aec9-b7aad5f04a92&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCT/detaildocente.php?doc=64
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e38fdca1-07aa-43dd-aeec-770b8bd1d254&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e38fdca1-07aa-43dd-aeec-770b8bd1d254&groupId=10136
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/formacao-continua
http://www.ou.nl/evs
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=82c45837-7fd0-4124-84f6-392c48963da8&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=82c45837-7fd0-4124-84f6-392c48963da8&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCT/detaildocente.php?doc=58
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/formacao-profissional
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MATEMÁTICA 

 

CURSO - MATEMÁTICA E ARTE 
 
A tese subjacente deste curso é que uma 
compreensão dos métodos geométricos adequados 
traz benefícios a uma aprendizagem efetiva e 
prática tanto do desenho de observação (seja 
artístico seja de ilustração científica) como do 
desenho de imaginação (essencial por exemplo ao 
trabalho de ilustração e animação); e em particular 
que a capacidade para executar o desenho realista 
é algo que não depende de um talento inato nem 
meramente da prática cega e repetitiva mas sim do 
conhecimento das técnicas apropriadas, algumas 
delas de cariz geométrico e matemático.  

 

 

CURSO - MATEMÁTICA E ARTE 
 

 

ECTS/DURAÇÃO: 2 ECTS/2,1 Créditos / 

52 Horas/9 a 10 Semanas 

FORMADOR: ANTÓNIO ARAÚJO 

INÍCIO: 2º Semestre 

CUSTO: 120 € 

 

 

LÍNGUAS 

CURSO – INGLÊS: LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA FINS 

ESPECÍFICOS 

A unidade curricular visa dar formação 

elementar (nível A1) em inglês para fins 

específicos, de forma a assegurar a comunicação 

e compreensão de diálogos no meio profissional 

em causa. 

 

CURSO – INGLÊS: LÍNGUA ESTRANGEIRA 

PARA FINS ESPECÍFICOS 

 
 
ECTS / DURAÇÃO: 2 ECTS /2,1 Créditos   

/52 Horas/9 a 10 Semanas  

COORDENADOR: Ana Paula Machado 

INÍCIO: 2º Semestre 

CUSTO: 120€ 

 

 

 

 

EMPREENDEDORISMO E GESTÃO 

CURSO – EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE 

PEQUENOS NEGÓCIOS 

O curso de EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DOS 

PEQUENOS NEGÓCIOS vem, assim, decisivamente 
ao encontro dos empresários, quadros e 
colaboradores sobretudo das micro e pequenas 
empresas, bem como de qualquer agente que 
pretenda criar e gerir o seu negócio próprio, 
que, no seu dia-a-dia, lidam permanentemente 
com problemas cuja formação é preciso 
encontrar. Enquadrado na filosofia da 
Aprendizagem ao Longo da Vida, este curso 
destina-se a ajudar estes destinatários a 
adquirir e/ou melhorar as suas competências, 
aptidões e conhecimento. 

 
CURSO – EMPREENDEDORISMO E GESTÃO DE 
PEQUENOS NEGÓCIOS 

 

ECTS/HORAS: 18 ECTS/468 horas/38 Semanas 

COORDENADOR: José Porfírio 

INÍCIO/FIM: 12 novembro 2012 a 19 julho 2013 

CANDIDATURAS: 10 A 30 outubro 2012 

CUSTO: 800€ 

Guia de Curso 

 

http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=456fc69f-bf7d-4714-b07c-d99df1a38af7&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=456fc69f-bf7d-4714-b07c-d99df1a38af7&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=456fc69f-bf7d-4714-b07c-d99df1a38af7&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=456fc69f-bf7d-4714-b07c-d99df1a38af7&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCSG/detaildocente.php?doc=27
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=cc93dc8c-c3b5-4d71-9aae-c8491c15be70&groupId=10136
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SAÚDE E BEM-ESTAR 

CURSO – A ÁGUA E O SEU PAPEL NO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Este curso tem como objetivo geral adquirir 
conhecimentos sobre o tema Água e 
sustentabilidade. Essa ação tem como objetivos 
específicos complementar a formação dos 
professores do ensino básico sobre as principais 
características da água e sua importância no 
âmbito do desenvolvimento sustentável, as 
fontes de poluição, a avaliação da qualidade da 
água, as principais tecnologias de tratamento 
utilizadas, a legislação vigente e finalmente 
alguns aspetos da gestão desse recurso natural. 

 

CURSO – A ÁGUA E O SEU PAPEL NO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
REGISTOS DE ACREDITAÇÃO:  

CCPFC/ACC-67962/11 E CCPFC/ACC-67963/11 

ECTS/DURAÇÃO: 2 ECTS /2,1 Créditos /52  

Horas/9 a 10 Semanas 

FORMADORA: Carla Padrel de Oliveira 

INÍCIO: 15 outubro 2012 

CANDIDATURAS: 3 a 23 setembro 2012 

CUSTO: 120€ 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

PROGRAMAS PROFISSIONAIS – FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES 

ESCRITA CRIATIVA 

 
CURSO DE ESCRITA CRIATIVA – INICIAÇÃO I 

 
O estudo integrado e cumulativo da descrição, 
da narração e da poética, tendo como base uma 
prática oficinal ininterrupta que visa potenciar o 
desenvolvimento da expressão e da performance 
individualizadas e o uso da língua escrita, 
enquanto ferramenta interativa funcional e 
flexível. 

 

CURSO DE ESCRITA CRIATIVA – INICIAÇÃO I 
 

REGISTOS DE ACREDITAÇÃO: 
CCPFC/ACC71052/12 E CCPFC/ACC-71062/12 
ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS/1 Crédito/26 horas/4 
a 5 Semanas 
FORMADOR: Luís Carmelo 
INÍCIO: 3 janeiro 2013 
CANDIDATURAS: 12 novembro a 2 dezembro 
2012 
CUSTO: 80€ 

 

CURSO – CINEMA NA ESCOLA: ESCRITA PARA OS 

MEDIA 

A escrita para os média tem sido escassamente 
usada nas escolas e no ensino da língua portuguesa. 
Constitui, no entanto, um campo de oportunidades 
visando quer a empregabilidade futura dos alunos, 
quer a utilização refletida das tecnologias na 
realização de pequenos filmes ou de outras 
narrativas digitais multimédia, hipermédia ou 
mesmo de páginas Web. Pretende-se nesta ação de 
formação o aperfeiçoamento das técnicas de 
escrita de guiões  para o cinema e para os media. 

CURSO – CINEMA NA ESCOLA: ESCRITA PARA 

OS MEDIA 
 
REGISTOS DE ACREDITAÇÃO: CCPFC/ACC- 
65427/11 
ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS / 1 Crédito/ 26 
 Horas/4 A 5 Semanas 
FORMADORES: José Ribeiro e Maria do Céu 
Marques 
INÍCIO: 15 outubro 2012 
CANDIDATURAS: 3 a 23 setembro 2012 
CUSTO: 80€ 
  

 

EDUCAÇÃO SEXUAL 

CURSO – EDUCAÇÃO SEXUAL EM MEIO ESCOLAR: 

SABERES, AFETOS E VALORES 

Com vista à organização funcional e obrigatória 
da educação sexual em meio escolar, em Agosto 
de 2009, foi publicada a Lei n.º 60/09 
(regulamentada pela Portaria n.0169‐N2010). 
Através desta legislação, preconiza‐se que nos 
estabelecimentos de ensino básico e secundário, 
das redes públicas, privadas e cooperativas seja 
implementado "um projeto de educação sexual 
na turma". 

CURSO – EDUCAÇÃO SEXUAL EM MEIO 

ESCOLAR: SABERES, AFETOS E VALORES 

REGISTOS DE ACREDITAÇÃO:  

CCFPC/ACC-64934/10; CCFPC/ACC-64972/10;  

CCFPC/ACC-64936/10 

ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS/1 Crédito /26 Horas/4 

a 5 semanas 

FORMADORA: Cristina Vieira 

INÍCIO: 8 janeiro 2013 

CANDIDATURAS: 1 a 21 dezembro 2012 

CUSTO: 80€ 

 

http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=4c7a9eae-0973-4e7c-baea-404e6ececf4c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=4c7a9eae-0973-4e7c-baea-404e6ececf4c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=4c7a9eae-0973-4e7c-baea-404e6ececf4c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=4c7a9eae-0973-4e7c-baea-404e6ececf4c&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCT/detaildocente.php?doc=39
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/formacao-continua
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=b1ca3bee-ce5b-4f18-a4fd-9900f2392ecc&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=b1ca3bee-ce5b-4f18-a4fd-9900f2392ecc&groupId=10136
http://escritacriativaonline.com/artigo.asp?cod_artigo=180697
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=511408b9-80ee-4554-910d-fe7b2b958d2c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=511408b9-80ee-4554-910d-fe7b2b958d2c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=511408b9-80ee-4554-910d-fe7b2b958d2c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=511408b9-80ee-4554-910d-fe7b2b958d2c&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCSG/detaildocente.php?doc=31
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DH/detaildocente.php?doc=51
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DH/detaildocente.php?doc=51
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=29fc5628-2439-4cb3-b846-0c5583ebbcbe&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=29fc5628-2439-4cb3-b846-0c5583ebbcbe&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=29fc5628-2439-4cb3-b846-0c5583ebbcbe&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=29fc5628-2439-4cb3-b846-0c5583ebbcbe&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCSG/detaildocente.php?doc=59
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PORTUGUÊS 

CURSO – PRAGMÁTICA LINGUÍSTICA E ENSINO DO 

PORTUGUÊS: A COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA 

 
Na base desta ação está a análise interativa da 
organização e do funcionamento dos discursos, 
refletindo e aprofundando conteúdos 
relacionados com o funcionamento da Língua e 
integrando as atividades formativas no quadro 
dos Novos Programas de Português para o Ensino 

Básico, em particular para o 2.º e 3.º ciclos. 

CURSO – PRAGMÁTICA LINGUÍSTICA E ENSINO 

DO PORTUGUÊS: A COMUNICAÇÃO ORAL E 
ESCRITA 

REGISTOS DE ACREDITAÇÃO: CCPFC/ACC-

62263/10 
ECTS/DURAÇÃO: 2 ECTS /2,1 Créditos /52 
Horas/9 a 10 Semanas 
FORMADORA: Carla Almeida 
INÍCIO: 15 outubro 2012 
CANDIDATURAS: 3 a 23 setembro 2012 
CUSTO: 120€ 
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 
 

 

CURSO – O TEMPO E O ASPETO NA LÍNGUA 
PORTUGUESA  

 
Dos novos programas de Português para o Ensino 
Básico decorrem alterações aos programas 
anteriores e que dizem respeito a diferentes 
domínios. Entre esses domínios, destaca-se o do 
funcionamento da língua, no âmbito do qual são 
propostos novos termos e conceitos. Justifica-
se, por isso, disponibilizar aos professores de 
Português formações que lhes permitam 
atualizar os  conhecimentos nesta área. 
 

CURSO – O TEMPO E O ASPETO NA LÍNGUA 

PORTUGUESA  

 

REGISTOS DE ACREDITAÇÃO: CCFPC/ACC–

58090/09 
ECTS/DURAÇÃO: 2 ECTS / 2,1 Créditos/52 
Horas/9 a  10 Semanas 
FORMADOR: Paulo Nunes da Silva 
INÍCIO: 3 janeiro 2013 
CANDIDATURAS:12 novembro a 2 dezembro 
CUSTO: 120€ 

 

 

CURSO - O ENSINO DA GRAMÁTICA E O DICIONÁRIO 

TERMINOLÓGICO - FUNDAMENTOS LINGUÍSTICOS E 
OPERACIONALIZAÇÃO 
Com a implementação da Terminologia 

Linguística para os Ensinos Básico e Secundário 
(TLEBS) e a sua didatização, consubstanciada no 
Dicionário Terminológico, tornam-se necessárias 
intervenções fundamentadas, no que se refere 
ao ensino da gramática. Se este ensino for 
desenvolvido pela descoberta, exigindo dos 
alunos treino de observação, classificação de 
dados e formulação de generalizações, ele 
constituirá uma excelente forma de desenvolver 
o conhecimento explícito da língua. 

 

CURSO - O ENSINO DA GRAMÁTICA E O 

DICIONÁRIO TERMINOLÓGICO - FUNDAMENTOS 
LINGUÍSTICOS E OPERACIONALIZAÇÃO 
 
REGISTOS DE ACREDITAÇÃO: CCPFC/ACC-
69314/12 
ECTS/DURAÇÃO: 2 ECTS - 2.1 Créditos e 52 
Horas - 9 a 10 semanas 
FORMADORA: Teresa Cardoso 
INÍCIO: 15 outubro 2012 
CANDIDATURAS: 3 a 23 de setembro 2012 
CUSTO: 120€ 
 
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

CURSO - BIBLIOTECA ESCOLAR E CURRÍCULO 
Pretende-se que os estudantes adquiram 
conhecimentos no âmbito da problemática da 
relação entre a biblioteca escolar, o professor 
bibliotecário e o currículo. Procura-se chamar a 
atenção para alguns temas em particular, 
considerados centrais para uma verdadeira 
integração da biblioteca escolar no trabalho 
pedagógico e para o desenvolvimento das 
competências dos alunos nas diferentes áreas 
curriculares. 

CURSO - BIBLIOTECA ESCOLAR E CURRÍCULO 

 
REGISTOS DE ACREDITAÇÃO: CCPFC/ACC-
69504/12 E CCPFC/ACC-69505/12 
ECTS/DURAÇÃO: 2 ECTS - 2.1 Créditos e 52 
Horas - 9 a 10 semanas 
FORMADORA: Ana Novo Guimarães 
INÍCIO: 15 outubro 2012 
CANDIDATURAS: 3 a 23 de setembro 2012 
CUSTO: 120€ 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=bf969e16-b6ce-4319-8865-3303037e3c4d&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=bf969e16-b6ce-4319-8865-3303037e3c4d&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=bf969e16-b6ce-4319-8865-3303037e3c4d&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=bf969e16-b6ce-4319-8865-3303037e3c4d&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=bf969e16-b6ce-4319-8865-3303037e3c4d&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DH/detaildocente.php?doc=33
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/formacao-continua
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=6fe30813-975d-4af7-a18d-89c24c1da11c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=6fe30813-975d-4af7-a18d-89c24c1da11c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=6fe30813-975d-4af7-a18d-89c24c1da11c&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=6fe30813-975d-4af7-a18d-89c24c1da11c&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DH/detaildocente.php?doc=60
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=ec2662da-ee38-4374-9f6f-a08bd7b4b036&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=ec2662da-ee38-4374-9f6f-a08bd7b4b036&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=ec2662da-ee38-4374-9f6f-a08bd7b4b036&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=ec2662da-ee38-4374-9f6f-a08bd7b4b036&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=ec2662da-ee38-4374-9f6f-a08bd7b4b036&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=ec2662da-ee38-4374-9f6f-a08bd7b4b036&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DEED/detaildocente.php?doc=90
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/formacao-continua
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=80a1a2e1-be3b-416f-9d2e-902e286bf7fe&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=80a1a2e1-be3b-416f-9d2e-902e286bf7fe&groupId=10136
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/formacao-continua
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PORTUGUÊS 
 

CURSO – A NOVA NORMA ORTOGRÁFICA DA 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

A concretização da aplicação do Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa (doravante 
AOLP), ratificado em 2008 pela Assembleia da 
República, impõe um conjunto de ações de 
divulgação, formação e atualização de todos os 
professores, e não apenas dos professores de 
língua Portuguesa.  

Esta ação de formação e atualização visa uma 
abordagem pragmática das questões 
decorrentes da aplicação do AOLP, atendendo 
também a aspetos de enquadramento das 
modificações internas e externas ao próprio 
documento, no propósito de fornecer, com a 
relevância necessária, a explicação política, 
histórica e linguística que subjazem ao presente 
Acordo Ortográfico ratificado em 1991. 

 

 

CURSO – A NOVA NORMA ORTOGRÁFICA DA 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

 

REGISTO DE ACREDITAÇÃO: CCPFC/ACC‐                    

ECTS/DURAÇÃO: 2 ECTS /2,1 Créditos 

/52 Horas/9 a 10 Semanas  

FORMADOR: Paulo Nunes da Silva 

INÍCIO: 2º Semestre 

   CUSTO: 120€ 

 

SAÚDE E BEM-ESTAR 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA 

DIABÉTICOS 

 
Este curso visa fornecer conhecimentos sobre a 

diabetes a profissionais que lidam no seu dia-a-

dia com esta patologia ou que trabalham 

diretamente com produtos alimentares e/ou 

outros dirigidos a diabéticos. As noções básicas 

sobre diabetes nomeadamente a nível de 

terapêutica nutricional, propõe-se como 

esclarecedoras para que os profissionais possam 

contribuir para a melhoria da adesão à dieta. 

 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA 

DIABÉTICOS  

 

 

REGISTOS DE ACREDITAÇÃO: CCPFC/ACC-

67791/11 e CCPFC/ACC-67792/11 

ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS /1 Crédito/26 Horas/ 4 

a 5 semanas 

FORMADORA: Ana Paula Fernandes 

INÍCIO: 15 outubro 2012 

CANDIDATURAS: 3 a 23 setembro 2012 

CUSTO: 80€ 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

 
CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA 
CELÍACOS 
 

Este curso visa fornecer conhecimentos sobre a 

doença celíaca a profissionais que lidam no seu 

dia-a-dia com esta patologia ou que trabalham 

diretamente com produtos alimentares e/ou 

outros dirigidos a celíacos. As noções básicas 

sobre esta doença nomeadamente a nível de 

terapêutica nutricional, propõe-se como 

esclarecedoras para que os profissionais possam 

contribuir para a rápida adesão à dieta.  

CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 

PARA CELÍACOS 

 

REGISTOS DE ACREDITAÇÃO: CCPFC/ACC-

67794/11 e CCPFC/ACC-67793/11 

ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS /1 Crédito/26 Horas/4 

a 5 semanas 

FORMADORA: Ana Paula Fernandes 

INÍCIO: 3 janeiro 2013 

CANDIDATURAS: 12 novembro a 2 dezembro 

CUSTO: 80€ 

 

 

http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=36047a36-eb25-4006-8d38-c739126d11f0&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=36047a36-eb25-4006-8d38-c739126d11f0&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=4ce95f79-3f8e-4e85-b8fe-21f1a872a4ea&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=4ce95f79-3f8e-4e85-b8fe-21f1a872a4ea&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCT/detaildocente.php?doc=32
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/formacao-continua
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=c026c6f4-3425-4d3c-a978-351037526a37&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=c026c6f4-3425-4d3c-a978-351037526a37&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=5d9a1f2f-bc37-4515-acf3-fc25b0d58062&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=5d9a1f2f-bc37-4515-acf3-fc25b0d58062&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCT/detaildocente.php?doc=32
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MATEMÁTICA 

CURSO – NUMERACIA: LITERACIA NUMÉRICA 

 
O mundo atual está repleto de números: a política 
mede-se em sondagens, a economia mede-se em 
indicadores financeiros, o desporto mede-se em 
estatísticas de jogo, etc. Torna-se assim cada vez 
mais importante a literacia numérica. Por literacia 
numérica entendemos não a teoria da matemática 
(trigonometria, logaritmos, resolução de equações, 
etc.), mas sim a desenvoltura a lidar com os 
números no dia-a-dia (dizer se a manchete 
«Oposição tem 40% das intenções de votos» é bom 
agouro para o Governo, calcular juros a uma taxa 
de 5%, opinar sobre se a afirmação «o Benfica tem 
90% de probabilidade de ganhar» é verosímil, etc.). 

CURSO – NUMERACIA: LITERACIA NUMÉRICA 

 
REGISTOS DE ACREDITAÇÃO: CCPFC/ACC-
71046/12, CCPFC/ACC-71047/12, CCPFC/ACC-
71048/12, CCPFC/ACC-71285/12 e CCPFC/ACC-
71287/12 
 
ECTS/DURAÇÃO: 2 ECTS/2,1 Créditos / 52 

Horas/9 a 10 Semanas 

Horas/9 a 10 Semanas 

FORMADOR: Jaime Gaspar 

INÍCIO: 15 outubro 2012 

CANDIDATURAS: 3 a 23 setembro 2012 

CUSTO: 120€ 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

CURSO - LaTex 

No final dos anos 70, Donald Knuth estava 
terrivelmente desiludido com a péssima qualidade 
tipográfica dos seus textos matemáticos e decidiu 
resolver ele próprio o problema criando o TeX: um 
complexo programa de computador que produz 
tipografia matemática de altíssima qualidade. No 
início dos anos 80, Leslie Lamport simplificou o uso 
do TeX ao criar o LaTeX: um programa de 
computador que permite ao utilizador concentrar-
se no conteúdo e deixar o TeX preocupar-se com a 
tipografia. Hoje em dia o LaTeX é o programa 
padrão usado para escrever textos carregados de 
símbolos matemáticos.  

CURSO - LaTex 

REGISTOS DE ACREDITAÇÃO: CCPFC/ACC-

71335/12 

ECTS/DURAÇÃO: 2 ECTS/2,1 Créditos / 52  

Horas/10 Semanas 

FORMADOR: Jaime Gaspar 

INÍCIO/FIM: 28 janeiro a 5 abril 2013 

CANDIDATURAS: 3 a 23 dezembro 2012 

CUSTO: 120€ 

 

CURSO – VERDADES INDEMONSTRÁVEIS 
 

Se uma proposição matemática é demonstrável, 
então é verdadeira. Mas teremos o recíproco: se 
uma proposição matemática é verdadeira, então é 
indemonstrável? Se não tivermos, então há 
verdades indemonstráveis. Isto seria uma chocante 
limitação da matemática, um pesadelo que destrói 
o sonho de uma matemática omnisciente. O 
primeiro teorema da incompletude de Gödel torna 
o pesadelo realidade: existem mesmo verdades 
indemonstráveis. O objetivo desta ação é partir do 
zero (sem pressupor nenhum conhecimento para 
além do comum a todos os matemáticos) é chegar 
à demonstração rigorosa do primeiro teorema da 
incompletude de Gödel.   

CURSO – VERDADES INDEMONSTRÁVEIS 

 

REGISTO DE ACREDITAÇÃO: CCPFC/ACC-

71335/12 

ECTS / DURAÇÃO: 2 ECTS/2,1 Créditos / 

52 Horas/10 Semanas 

FORMADOR: Jaime Gaspar  

INÍCIO/FIM: 2º Semestre 

CUSTO: 120€ 

 

 
CURSO – MATEMÁTICA  E  ARTE 

A tese subjacente deste curso é que uma 
compreensão dos métodos geométricos adequados 
traz benefícios a uma aprendizagem efectiva e 
prática tanto do desenho de observação (seja 
artístico seja de ilustração científica) como do 
desenho de imaginação (essencial por exemplo ao 
trabalho de ilustração e animação); e em particular 
que a capacidade para executar o desenho realista 
é algo que não depende de um talento inato nem 
meramente da prática cega e repetitiva mas sim do 
conhecimento das técnicas apropriadas, algumas 
delas de cariz geométrico e matemático.  

CURSO - MATEMÁTICA  E  ARTE 

 

ECTS/DURAÇÃO: 2 ECTS /2,1 Créditos 

/52 Horas/9 a 10 Semanas  

COORDENADORES: ANTÓNIO ARAÚJO 

INÍCIO: 2º Semestre 

CUSTO: 120 € 

 

http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=33faa7cd-d088-4780-b3f2-47df9e78022a&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=33faa7cd-d088-4780-b3f2-47df9e78022a&groupId=10136
http://www.jaimegaspar.com/
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/formacao-continua
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=288628e4-da21-4428-be26-b622cb3af63f&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=288628e4-da21-4428-be26-b622cb3af63f&groupId=10136
http://www.jaimegaspar.com/
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PROGRAMAS DE ESTUDOS INTEGRADOS E COMPLEMENTARES 

 CURSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO EM SERVIÇO 

 CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA OS ESTUDOS SUPERIORES 

 

 

PROGRAMAS DE FORMAÇÕES MODULARES CERTIFICADAS 

 

ITINERÁRIOS DE FORMAÇÃO 

     1. CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO 

      2. CIÊNCIAS DO AMBIENTE 

      3. CIÊNCIAS SOCIAIS 

      4. EDUCAÇÃO 

      5. ESTUDOS ARTÍSTICOS 

      6. ESTUDOS EUROPEUS 

      7. GESTÃO 

      8. HISTÓRIA 

      9. HUMANIDADES 

      10. INFORMÁTICA 

      11. LÍNGUAS APLICADAS 

      12. MATEMÁTICA E APLICAÇÕES 

 
UNIDADES CURRICULARES ISOLADAS 

  Candidaturas abertas a partir de 1 de outubro de 2012. 

 

FÍSICA 

CURSO – MECÂNICA RELATIVISTA 

O tema da Relatividade foi recentemente introduzido 
no programa de Física do 12º ano do Ensino 
Secundário(*). Torna-se assim necessário que os 
professores de Física do Ensino Secundário adquiram, 
ou melhorem, a sua proficiência neste tema. Esta 
ação de formação engloba-se no âmbito da 
aprendizagem ao longo da vida e tem por objetivos:  
1. Complementar a formação de professores do Ensino 
Secundário na área da Mecânica Relativista;  
2. Informar sobre aplicações práticas da Teoria da 
Relatividade no mundo de hoje e explorar 
qualitativamente alguns dos desenvolvimentos e 
extensões da mesma. 

CURSO – MECÂNICA RELATIVISTA 

REGISTOS DE ACREDITAÇÃO: CCPFC/ACC-

76667/11 

ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS / 1 Crédito/26 Horas/4 

a 5 Semanas 

FORMADOR: Nuno Sousa 

INÍCIO: 15 outubro 2012 

CANDIDATURAS: 3 a 23 setembro 2012 

CUSTO: 80€ 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

CURSO – FÍSICA MODERNA FUNDAMENTAL 

 

Esta ação de formação engloba-se no âmbito da 

aprendizagem ao longo da vida e tem por objetivos:  

1. A dar a conhecer alguns dos grandes 

problemas e debates da Física 

contemporânea, na sua vertente mais 

fundamental; 

2. Informar sobre as últimas ideias, 

desenvolvimentos e perspetivas futuras 

nesse campo. 

 

CURSO – FÍSICA MODERNA FUNDAMENTAL 

ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS E 26 Horas/4 a 5 

Semanas 

FORMADOR: Nuno Sousa 

INÍCIO: 2º Semestre 

CUSTO: 80€ 

 

http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/programas-alv/estudos-integrados-ou-complementares
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/programas-alv/estudos-integrados-ou-complementares
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/programas-alv/estudos-integrados-ou-complementares
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/programas-alv/fmc
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=a4410e1b-1d03-42b8-8678-96c62e6e3031&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=f079faab-a352-47c8-b3b5-deb17092368d&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=b7d33387-ce8b-4558-86e6-5ab7c9c02524&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=ac286b15-53fe-4503-a2de-f01a0c463fed&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=17c86714-623b-45a2-8556-abc6297a1094&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=06ecd95c-8b14-4ea6-afb5-7c66368967aa&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=e3245f9c-145b-4c42-9d05-edb492f91b7d&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=77b29613-9d09-4ae6-9092-35e10d5b903a&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=accf3f71-539b-45be-8ed8-0dccb29c8486&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=dc827ccc-6a2b-4f0d-b168-c52f34b1f506&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=6f62969b-9443-469b-87ba-98b32682c4b9&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=4976266d-2470-4825-96d9-5ca5da05f08a&groupId=10136
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/programas-alv/uci
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=eb0175ab-b04f-4a03-b8da-cb030d8dcdeb&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=eb0175ab-b04f-4a03-b8da-cb030d8dcdeb&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCT/detaildocente.php?doc=58
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/formacao-continua
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Acerte na sua APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 

Consulte em http://www.uab.pt 

PROGRAMAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL 

 
PROGRAMA LÍNGUAS AbERTAS 

 
Nos últimos anos, a importância que a 
aprendizagem de línguas tem não só a nível 
individual, mas também nas sociedades em que 
políticas de multilinguismo se encontram 
ativas, tem sido amplamente reconhecida 
por entidades governamentais e organizações 
internacionais. É igualmente reconhecido que, 
as vantagens provenientes de tais políticas, 
ultrapassam largamente o plano linguístico. 
O número de postos de trabalho em setores 
que têm como base as línguas, como o ensino, 
a interpretação e a tradução, aumentou em 
virtude da importância crescente atribuída ao  
 
 
 

 
PROGRAMA LÍNGUAS AbERTAS 
 

ECTS/DURAÇÃO: 4 ECTS/Módulo e 104 

Horas/Módulo 

COORDENADOR: Jeffrey Childs 

INÍCIO DO CURSO: 22 outubro 2012 (Outono) 

CANDIDATURAS: 10 a 28 setembro 2012 

CUSTO: 200€/Módulo 

Guia de Curso 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

TIMOR-LESTE 2012: QUESTÕES DE SOCIEDADE, 

HISTÓRIA E CULTURA 

 
O ano de 2012 é pleno de comemorações em 
Timor-Leste: 500 anos da chegada dos 
portugueses ao território, 100 anos da 
revolta/guerra de Manufai e 10 anos de 
independência (37, considerando o ano de 
1975). 
O objectivo deste curso, de carácter intensivo, 
é proporcionar uma apresentação geral do 
país, examinando alguns dos temas em debate 
no processo de configuração da sua identidade.  

 

TIMOR-LESTE 2012: QUESTÕES DE SOCIEDADE, 

HISTÓRIA E CULTURA 

 

ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS/26H/4 a 5 Semanas 

FORMADORES: Lúcio Sousa (UAb); Ricardo 

 Roque; Paulo Castro Seixas; Hanna Batoreo e 

Luis Costa 

INÍCIO/FIM: 24 outubro a 28 novembro 2012 

CANDIDATURAS: 3 a 23 setembro 2012 

CUSTO: 80€ 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

 
INVENTARIAÇÃO E SALVAGUARDA DO 
PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL 

 
A inventariação integrada do património 
material (nomeadamente o museológico) e 
imaterial, adquire cada vez maior projeção 
social na comunidade internacional. Neste 
contexto, as tecnologias que promovem o 
inventário e a acessibilidade on-line ao 
património assumem-se como meios 
privilegiados de afirmação social e valorização 
do património cultural, nos planos nacional e 
internacional.  

INVENTARIAÇÃO E SALVAGUARDA DO 
PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL 

  
ECTS/DURAÇÃO: 1 ECTS/26H/4 a 5Semanas 

FORMADORES: Lúcio Sousa  

INÍCIO/FIM: 2º Semestre 

CUSTO: 80€ 

 

 

 

http://www.uab.pt/
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=aa97afaf-20a3-4bc4-8fb2-e505fcfdd399&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=aa97afaf-20a3-4bc4-8fb2-e505fcfdd399&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DH/detaildocente.php?doc=45
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=af4af246-2ab7-4e4d-aa88-10d7b98844b4&groupId=10136
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/extensao-universitaria-cultural
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=ea6aca14-e36c-4ccb-bbac-7ba975f0d166&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=ea6aca14-e36c-4ccb-bbac-7ba975f0d166&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=ea6aca14-e36c-4ccb-bbac-7ba975f0d166&groupId=10136
http://www.uab.pt/c/document_library/get_file?uuid=ea6aca14-e36c-4ccb-bbac-7ba975f0d166&groupId=10136
http://www.univ-ab.pt/departamentos/DCSG/detaildocente.php?doc=63
http://www.uab.pt/web/guest/estudar-na-uab/oferta-pedagogica/alv/candidaturas/extensao-universitaria-cultural
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ou contacte-nos através do endereço alv.info@uab.pt 

mailto:alv.info@uab.pt

