C ONDI Ç Õ ES DE AC E SSO

C OORD ENAÇÃO

Poderá candidatar-se a este programa de
estudos quem possuir uma licenciatura de
180 ETCS (3 anos letivos). Em conformidade
com o disposto no artigo 17º e no artigo 45º
do DL 74/2006, para efeitos de prosseguimento de estudo num segundo ciclo, o aluno
poderá requerer uma creditação do seu anterior percurso escolar, por exemplo, se for
portador de uma licenciatura de 240 ETCS (4
anos letivos) e/ou profissional.

Prof. Doutor
EDUARDO BRITO-HENRIQUES
eduardo@campus.ul.pt

Candidatura através do Portal:
https://fenix.igot.ulisboa.pt
Certidão de licenciatura ou grau académico
equivalente
Curriculum Vitae
Carta de candidatura, explicando a motivação e objetivos da candidatura(máximo de
3000 caracteres)

Instituto de Geografia
e Ordenamento do Território

www.igot.ulisboa.pt

INSTITUTO
DE GEOGRAFIA
E ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO
O Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território é reconhecidamente uma Instituição de prestígio nacional e internacional no
domínio da ciência geográfica universitária,
dispondo do melhor e mais qualificado corpo docente e dos melhores acervos ao nível
de biblioteca, mapoteca e fototeca.

C ANDI DAT UR A S

Mais informações:

Prof. Doutor
JORGE MALHEIROS
jmalheiros@campus.ul.pt

Beneficia ainda da estreita relação com o
Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, o mais importante centro
de investigação no seio da Geografia Portuguesa, avaliado internacionalmente como
um centro de excelência.

Edifício IGOT
Cidade Universitária
Rua Branca Edmée Marques
1600-276 Lisboa, Portugal
Tel.: + 351 21.044.30.00

GEOGRAFIA

HUMANA
MESTRADO
2º CICLO

GLOBALIZAÇÃO,
SOCIEDADE
E TERRITÓRIO

OBJETIVOS
São objetivos específicos do curso de
mestrado proporcionar, a estudantes de
várias disciplinas, a obtenção de competências específicas e integradas no âmbito de
formação avançada, com uma forte componente teórica, metodológica e de reflexão
crítica, eventualmente em contexto prático
de aplicação, privilegiando os seguintes
domínios:
As dinâmicas da organização espacial
contemporânea em contexto de globalização e as relações global-local;
Os processos e expressões da injustiça
espacial e da segregação em meio urbano;
As transformações da economia e do
ambiente e as suas repercussões territoriais
a diversas escalas;
Os conflitos associados a alterações na
geopolítica e nos processos de competição
pelos diversos recursos;
As tendências da mobilidade e migração
da população e a construção de territórios
culturalmente diversos;
A produção cultural das paisagens nas
suas dimensões materiais, textuais e performativas, e os sentidos simbólico, experiencial e emocional de espaço e lugar;
O modo como se articulam as alterações
na organização social e na organização espacial.

ESTRUTURA
O ciclo de estudos de mestrado em Geografia Humana: Globalização, Sociedade e Território é uma novidade da oferta formativa

de 2.º Ciclo do IGOT, resultante da reforma
do seu anterior curso de mestrado da área
científica de Geografia Humana (População,
Sociedade e Território).
Assumindo uma orientação eminentemente
crítica na abordagem dos processos espaciais, o curso acrescenta ao cruzamento da
Geografia Social com a Geografia Política
(em articulação com a dimensão económica), o olhar da Geografia Cultural, tornando
mais completo o modo de analisar os problemas e de lhes dar resposta. Ao reforçar
a formação em métodos (qualitativos,
quantitativos e cartográficos) e introduzir a
possibilidade de realização de estágios curriculares em alternativa às teses, reforça as
competências práticas dos alunos e apoia
a sua experimentação em contexto de trabalho.

P L ANO DE ES T U DOS
UNIDADE CURRICULAR

1º Semestre

SAÍDAS PROFISSIONAIS
No curso de Mestrado em Geografia Humana: Globalização, Sociedade e Território,
a formação está orientada para três tipos
de saídas profissionais: investigadores,
técnicos de intervenção sócio-territorial e
especialistas em planeamento e desenvolvimento regional e urbano, com sólida formação teórica, atentos à diversidade cultural das sociedades contemporâneas e com
elevado sentido de responsabilidade social
nas práticas de intervenção no território. Os
empregadores são os organismos públicos
e privados de consultoria, de planeamento,
gestão e ordenamento do território, as ONG ,
bem como as entidades de investigação.
O IGOT possui um conjunto de protocolos
de cooperação com diversas entidades
públicas e privadas que proporcionam estágios profissionais.

2º Semestre

CRÉDITOS

Perspectivas Críticas em Geografia

6

Recursos, População e Conflitos

6

Geopolítica e Globalização

6

Tendências de Transformação das Cidades e Regiões

6

Opção I*

6

Metodologias em Geografia

6

Migrações e Espaços de Diversidade

6

Geografias Culturais

6

Opção II*

6

Seminário de Orientação

6

3º Semestre Estágio de Investigação ou Estágio Profissional

6

Dissertação ou Relatório de Estágio

18

4º Semestre Dissertação ou Relatório de Estágio

30

*Opções: Ver lista atualizada em www.igot.ulisboa.pt

