CONDIÇÕES
DE ACESSO

o igot

Possuir uma licenciatura com pelo menos
120 ECTS em Geografia. Podem ainda candidatar-se ao Ciclo de Estudos;

O IGOT (Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de
Lisboa) é a única faculdade especializada
em Geografia e Planeamento do Território
e dispõe de instalações e equipamentos
especificamente pensados para o ensino e
investigação.
É assumidamente uma escola virada para a
investigação que integra o mais conceituado
centro de investigação cientifica de Geografia em Portugal, que tem sido avaliado sistematicamente por peritos internacionais
com classificação de Excelente.

Os licenciados que tenham apenas obtido
75% dos 120 ECTS exigidos para o ingresso (DL79/2014, de 14 de maio).
Obter aprovação numa prova escrita de
língua portuguesa, realizada expressamente para o acesso ao ciclo de
estudos.
Realizar uma entrevista de admissão.

DOCUMENTAÇÃO
Candidatura através do portal académico:
http://www.ie.ulisboa.pt
Certidão de licenciatura ou grau académico equivalente.
Curriculum académico, cientifico e/ou profissional e documentos comprovativos.
Outros documentos que o candidato considere relevantes.

COORDENAÇÃO
Prof. Doutor Sérgio Claudino

O IGOT possui um corpo docente experiente
e altamente qualificado. Dos professores
permanentes do IGOT, mais de 80% são
doutorados.
A Área de Investigação e Desenvolvimento integra o Centro de Estudos Geográficos (CEG), fundado em 1943 pelo
Professor Orlando Ribeiro. O CEG tem
uma equipa com cerca de 160 de investigadores, metade dos quais doutorados
e constitui a principal referência na investigação e divulgação do conhecimento
geográfico em Portugal, tendo também um grande prestigio internacional.

mais informações
www.igot.ulisboa.pt
academicos@igot.ulisboa.pt
Edifício IGOT - Rua Branca Edmée Marques, Cidade Universitária | 1600-276 Lisboa

Objetivos

estruTURA

O Mestrado em Ensino da Geografia resulta
de uma parceria entre o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e o Instituto
de Educação da Universidade de Lisboa e visa
proporcionar a formação de qualidade em
Ensino de Geografia através da frequência
de unidades curriculares de formação educacional geral, didática específica, iniciação
à prática profissional e na área científica específica.

Os alunos frequentam Unidades Curriculares
(UCs) de:

Pretende-se proporcionar aos formandos
o conhecimento científico, as técnicas e os
métodos pedagógico-didáticos de base, bem
como a formação pessoal e social adequadas
ao exercício da função, o que se concretiza
através de:
- Uma formação sólida, quer na sua área de
especialidade e de didática, quer de formação
educacional geral;
- Vivência de experiências relevantes de iniciação à prática profissional docente, articuladas com a formação educacional geral e
didática;
- Uma reflexão crítica sobre as experiências escolares, de forma a contribuir para a
formação de profissionais responsáveis, autónomos e eticamente exigentes;
- Adoção de metodologias e técnicas de investigação educacional adequadas.

PLANO DE ESTUDOS

- Geografia, que visam aprofundar a sua
formação científica específica, de forma a
apoiar a futura lecionação dos conteúdos programáticos da disciplina de Geografia;
- Formação Educacional Geral, visando o
domínio das questões centrais em Ciências da
Educação;

a) Aprendizagem Baseada em Problemas, Educação e Multiculturalidade, Organização e Gestão de Projetos Educativos
em Geografia, Novas Tecnologias No Ensino Das Ciências Sociais;

- Didática da Geografia, a fim de apoiar a reflexão sobre o valor formativo da disciplina, a
planificação e a construção de recursos educativos que apoiem o desenvolvimento de experiências educativas significativas;
- Iniciação à Prática Profissional, no âmbito das quais desenvolvem trabalho de observação, planificação e lecionação em escolas básicas e secundárias, apoiados por
docentes experientes destes graus de ensino.
O IGOT-ULisboa possui protocolos de cooperação com diversas escolas da área de
Lisboa, onde esta formação se desenvolve.

b) Formação Educacional Geral; Formação na Área da Docência; Formação em Didática Específica.
C) Aprendizagem Baseada em Problemas, Educação e Multiculturalidade, Organização e Gestão de Projetos Educativos
em Geografia, Novas Tecnologias No Ensino Das Ciências Sociais.
d) Educação e Media; Educação para a Cidadania; Educação para a Saúde; Educação e Formação de Adultos; História da
Educação em Portugal; Indisciplina e Violência na Escola; Necessidades Educativas Especiais.

