Avaliação das aprendizagens
A avaliação das aprendizagens incluirá a elaboração de um recurso
educativo digital que terá um peso de 60%. Os restantes 40% resultarão
da avaliação contínua, incluindo pequenas atividades realizadas durante
o período de funcionamento do curso e partilhadas no padlet (20%), a
participação na sala de conversação online (Chats) (10%) e a participação
nos Fóruns (10%).

CURSO BREVE
NÃO CONFERENTE DE GRAU

Coordenação: Doutora Teresa Vilaça

Creditado no CCPFC para Professores

Formadores: Doutora Teresa Vilaça, Doutor João Alves da S.N. Medeiros

LGBTQ na Educação em
Sexualidade Inclusiva

Duração: 25 horas
Candidaturas: até 21 de fevereiro de 2022

Objetivos do Curso
i) Promover a (re)construção de conhecimentos sobre a sexualidade
humana e a diversidade sexual;
ii) Criar condições para o desenvolvimento de atitudes favoráveis a uma
educação em sexualidade inclusiva da
diversidade, sensível aos alunos LGBTQ;
iii) Desenvolver competências para a aplicação da pedagogia históricocrítica e do paradigma holístico das escolas
promotoras de saúde na educação em sexualidade inclusiva, sensível aos
alunos LGBTQ;
iv) Promover o desenvolvimento de competências de reflexão individual e
colaborativa sobre as práticas
Conteúdos programáticos
1.Sexualidade humana
2.Atitudes dos professores e profissionais de saúde face à comunidade
LGBTQ
3.Educação em sexualidade inclusiva de pessoas LGBTQ

Destinatários
Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação
Especial, técnicos de educação, psicólogos, enfermeiros e médicos
Condições de acesso: ter licenciatura para ensino básico e/ou
secundário; licenciaturas em educação/ ciências da educação, psicologia,
medicina, enfermagem e áreas afins ou mestrados equivalentes.
Funcionamento: Segunda - Quinta (18h30-21h00)
24 de fevereiro a 31 de março 2022
Vagas: 15
Valor: Vínculo à UMinho: 30€ | Outros: 45€
Local de Funcionamento: Instituto de Educação da UMinho - Campus
de Gualtar - Braga - ONLINE
Inscrição: https://forms.gle/jmErcnVsAL5gcMLa6

Gabinete de Interação com a Sociedade (GIS - IE)
Instituto de Educação | Universidade do Minho
Campus de Gualtar - Braga
Tel: 253 601 200
Email: gis-ie@ie.uminho.pt
www.ie.uminho.pt
Mais informação: http://bit.ly/GIS_IEUMinho_cursosbreves

