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PREÂMBULO
A Pós-Graduação em Igualdade de Género é organizada pelo Instituto de Estudos PósGraduados (ISCSP-IEPG), unidade orgânica do ISCSP destinada ao incentivo do ensino pósgraduado, que oferece de forma autónoma ou em colaboração com entidades externas, cursos
destinados a satisfazer necessidades de aprendizagem ao longo da vida, que constituam per si
uma formação sólida nas áreas disciplinares em que se inscreve a missão do ISCSP.
O ISCSP-IEPG apresenta-se como um dos pilares na oferta da Escola, assumindo uma posição
de destaque na sua ligação com o meio laboral e com a sociedade em geral. Neste sentido, o
IEPG é uma extensão do ISCSP que exprime valores como o rigor, a qualidade e a eficácia, com
o objetivo de formar profissionais e aprofundar as suas competências, procurando corresponder
aos seus interesses e expetativas. Em todo este processo, será objetivo do IEPG a excelência do
ensino através de um corpo docente de formação académica sólida e de experiência profissional
reconhecida.
A Pós-Graduação em Igualdade de Género é organizada em colaboração com o Centro
Interdisciplinar de Estudos de Género (CIEG). O CIEG colabora e apoia esta oferta de ensino
pós-graduado decorrente da crescente aposta num dos seus principais eixos de ação: formar para
a cidadania e igualdade de género. O Curso de Pós-Graduação em Igualdade de Género surge da
necessidade de dar continuidade a um projeto educativo iniciado com o Mestrado em Família e
Género e o Curso de Formação Especializada em Igualdade de Género, onde se integra um
corpo docente de excelência e se propõem conteúdos direcionados para uma aprendizagem
orientada, que favorecem o pensamento crítico e o debate, com uma base académica
interdisciplinar, sólida e rigorosa

NOTA PRÉVIA
CREDITAÇÃO PARA PROSSECUÇÃO DE ESTUDOS DE MESTRADO
A Pós-Graduação em Igualdade de Género encontra-se adequada à prossecução de estudos de
mestrado no ISCSP (especialmente no Mestrado em Família e Género). Para este efeito,
consultar o ponto 8 deste regulamento.
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PARTE I – OBJETIVOS E PLANO DE ESTUDOS
1. OBJETIVOS
O Curso de Pós-Graduação em Igualdade de Género pretende:
- Proporcionar a aquisição de competências teóricas que permitam o aprofundamento de
conhecimentos avançados sobre Igualdade de Género;
- Promover a apropriação de competências práticas nas temáticas envolventes da Igualdade
Género;
- Desenvolver o entendimento da interdisciplinaridade da área dos estudos de género;
- Desenvolver a análise crítica de forma orientada, fomentando o debate e a partilha de
experiências entre alunos/as e docentes.

2. DESTINATÁRIOS
Profissionais ou outras pessoas interessadas em adquirir formação avançada na área da
Igualdade de Género. Nomeadamente: estudantes de diversas áreas, profissionais e quadros da
função pública, de ONG`s, do sector empresarial, responsáveis por políticas públicas,
jornalistas, professores/as.
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3. PLANO CURRICULAR
UNIDADES CURRICULARES

ÁREA CIENTÍFICA

Estudos de Género, Feministas e sobre as Mulheres
S
História dos Movimentos das Mulheres
S
Políticas Públicas e Instituições para a Igualdade
PS
Direito e Igualdade de Género
D
Interseccionalidade: Da Teoria à Prática
S
Violências de Género
S
Corpos, Sexualidades e Identidades
S
Género, Participação e Poder
S
Género, Trabalho e Organizações
S
Género, Imagem e Comunicação
CC
TOTAL
Nota 1:
Tempo de trabalho (aulas, estudo autónomo, tutoria, leituras complementares)
Horas de contacto (15h letivas, 12h tutoria, 3h avaliação)

TEMPO DE TRABALHO
CONTACTO
TOTAL
30
125
30
125
30
125
30
125
30
125
30
125
30
125
30
125
30
125
30
125
300
1250

ECTS

Área científica das unidades curriculares: S – Sociologia; D – Direito; PS – Política Social; CC – Ciência da
Comunicação

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
60

4. SÍNTESE PROGRAMÁTICA
UNIDADES CURRICULARES

Estudos de Género, Feministas e sobre
as Mulheres

História dos Movimentos das Mulheres

Políticas Públicas e Instituições para a
Igualdade

Direito e Igualdade de Género

Interseccionalidade: Da Teoria à
Prática

Violências de Género

Corpos, Sexualidades e Identidades

Género, Participação e Poder

Género, Trabalho e Organizações

SÍNTESE PROGRAMÁTICA
- Sexo e género: evolução e transformação dos conceitos;
- Dos estudos feministas e sobre as mulheres aos estudos de género.
Contributos das diferentes correntes teóricas dos inícios do século XX
ao século XXI;
- Género e dimensões da vida: a transversalidade do género nas
culturas, nas diferentes instituições e nas relações íntimas e nas
emoções;
- Igualdade de género e desigualdades nas sociedades contemporâneas.
O que persiste e o que mudou. Exemplos a partir da pesquisa empírica.
- Conhecer os feminismos na sua pluralidade de correntes, analisar os
seus contributos para a evolução das sociedades, situá-los
historicamente e nos contextos sociais e políticos onde tiveram origens;
- Refletir sobre as diversas teorias feministas que os sustentam até à
actualidade.
- Evolução das políticas públicas em Portugal e integração da
perspetiva de género nas organizações;
- Mainstreaming de Género;
- Análise crítica de Portugal no Índice da Igualdade de Género do
EIGE;
- Análise aplicada das políticas públicas à área da juventude e
sexualidade.
- Convenções internacionais, diretivas e recomendações;
- Os compromissos assumidos pelo Estado Português;
- Organismos internacionais;
- Evolução Legislativa em Portugal.
- História do conceito e perspetivas teóricas contemporâneas;
- “Mapear as margens” - fatores de discriminação, sistemas de poder e
desigualdade: evidências empíricas;
- Os contributos do paradigma da interseccionalidade para a
investigação e para as políticas públicas.
- Violência de Género e violência contra as mulheres ao longo da vida;
- Fatores explicativos, custos sociais e económicos da violência de
género;
- Modelos de intervenção na prevenção da violência de género e
proteção das vítimas;
- Manifestações de violência de género.
- Identidade: teorias, práticas e políticas;
- Corpos: diversidade, poder e materialidade;
- Sexualidades, masculinidades e feminilidades.
- Fatores promotores de desigualdades na participação cívica e política
de mulheres e homens;
- Retrocessos e evoluções;
- Estratégias promotoras para uma democracia paritária.
- A divisão sexual do trabalho;
- Trabalho pago e desigualdade de género: indicadores e teorias
explicativas;
- A articulação entre a vida profissional, familiar e pessoal;
- O papel das organizações na promoção da igualdade de género;
- O estudo dos usos do tempo de mulheres e homens no contexto
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Género, Imagem e Comunicação

nacional e internacional.
- Abordagens teóricas:
Das teorias dos efeitos às representações mediáticas;
Teorias feministas da comunicação;
Género e Imagem corporal.
- Análises empíricas ao Género, Imagem e Comunicação:
Igualdade de género e participação das mulheres nos media;
Representações de género nos media;
A imagem na sociedade de consumo.

5. CORPO DOCENTE
UNIDADES CURRICULARES

Estudos de Género, Feministas e sobre
as Mulheres

História dos Movimentos das Mulheres
Políticas Públicas e Instituições para a
Igualdade

DOCENTES
Nome: Anália Torres
Ocupação Profissional: Professora Catedrática do ISCSP;
Coordenadora do CIEG-ISCSP; Fundadora do CIEG-ISCSP
Nome: Diana Maciel
Ocupação Profissional: Professora Auxiliar Convidada do ISCSP;
Investigadora do CIEG-ISCSP; Membro fundador do CIEG-ISCSP
Nome: Manuela Tavares
Ocupação Profissional: Membro da Direção do CIEG-ISCSP
Nome: Paula Campos Pinto
Ocupação Profissional: Professora Associada do ISCSP;
Investigadora e Co-Coordenadora do CIEG-ISCSP; Membro fundador
do CIEG-ISCSP
Nome: Teresa Pizarro Beleza
Ocupação Profissional: Professora Catedrática na Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa; Diretora da Faculdade de
Direito da Universidade Nova de Lisboa; Investigadora colaboradora
do CIEG-ISCSP

Direito e Igualdade de Género

Interseccionalidade: Da Teoria à
Prática

Violências de Género

Corpos, Sexualidades e Identidades

Nome: Helena Pereira de Melo
Ocupação Profissional: Professora Associada na Faculdade de Direito
da Universidade Nova de Lisboa; Subdiretora da Faculdade de Direito
da Universidade Nova de Lisboa; Investigadora Integrada do CIEGISCSP
Nome: Paula Campos Pinto
Ocupação Profissional: Professora Associada do ISCSP;
Investigadora e Co-Coordenadora do CIEG-ISCSP; Membro fundador
do CIEG-ISCSP
Nome: Ana Sofia Antunes das Neves
Ocupação Profissional: Professora Auxiliar do Instituto Universitário
da Maia; Investigadora integrada do CIEG-ISCSP
Nome: Dália Costa
Ocupação Profissional: Professora Auxiliar e Investigadora do
ISCSP; Co-Coordenadora do CIEG-ISCSP; Membro fundador do
CIEG-ISCSP
Nome: Bernardo Coelho
Ocupação Profissional: Professor Auxiliar Convidado do ISCSP;
Investigador do CIEG-ISCSP; Membro fundador do CIEG-ISCSP
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Género, Participação e Poder

Nome: Lígia Amâncio
Ocupação Profissional: Professora Catedrática do Departamento de
Psicologia Social e das Organizações do ISCTE-IUL; Coordenadora do
Projeto SAGE (Systemic Action for Gender Equality), financiado pelo
programa europeu H2020
Nome: Maria Helena Santos
Ocupação Profissional: Investigadora integrada no Centro de
Investigação e Intervenção Social (CIS-IUL) do ISCTE-IUL;
Especialista em Estudos de Género
Nome: Fátima Assunção
Ocupação Profissional: Professora Auxiliar do ISCSP; Investigadora
Integrada do CIEG-ISCSP; Membro fundador do CIEG-ISCSP

Género, Trabalho e Organizações

Género, Imagem e Comunicação

Nome: Heloísa Perista
Ocupação Profissional: Investigadora Sénior no Centro de Estudos
para a Intervenção Social (CESIS)
Nome: Maria João Cunha
Ocupação Profissional: Professora Auxiliar do ISCSP; Investigadora
Integrada do CIEG-ISCSP; Membro fundador do CIEG-ISCSP
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PARTE II – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
1.

CONDIÇÕES DE ACESSO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
Grau de Licenciado em qualquer Área Científica.
A selecção dos candidatos será feita com base na média da Licenciatura, não esquecendo o
curriculum académico e profissional relevante. Em casos excecionais de competência e mérito
profissional e técnico relevante, desde que devidamente justificados, podem ser aceites
candidatos não licenciados (cf. Regulamento de Organização e Funcionamento do ISCSPIEPG).
Podem ser admitidos candidatos que não possuam grau académico desde que cumpram, no
mínimo, dois dos seguintes critérios:
1. Experiência profissional relevante efetiva na área, com exercício de funções no âmbito
de formação em que se inclua a pós-graduação a que se candidatam (este critério será
objeto de especificação);
2. Frequência de formação universitária a nível de 1º Ciclo/Licenciatura pré-Bolonha, na
mesma área ou em área afim;
3. Sejam detentores de certificação por outras instituições universitárias portuguesas ou
estrangeiras em pós-graduações da mesma área ou área afim.
Para efeitos de admissão destas candidaturas é necessário parecer favorável do coordenador da
Pós-Graduação respetiva e do Diretor do IEPG-ISCSP.
A aceitação do candidato para a frequência da pós-graduação nas condições acima descritas não
confere qualquer grau académico e o detentor de uma pós-graduação obtida nestas condições
não poderá requerer creditação dos ECTS para prossecução de estudos para Mestrado. Poderá
contudo ser feita ao abrigo do estipulado no Decreto-Lei nº74/2006.

2. INSCRIÇÕES E NÚMERO DE VAGAS
O curso funcionará com um mínimo de 12 e um máximo de 30 inscrições.
Documentação necessária
a) Ficha de Candidatura para Cursos de Pós-Graduação;
b) Certificado de Habilitações;
c) Curriculum Vitae.
Período de candidaturas: Até 01 de Outubro de 2018. O ISCSP reserva-se o direito de
encerrar antecipadamente as candidaturas em caso de preenchimento do numerus clausus.
As candidaturas poderão ser efetuadas de três formas:
 Presencialmente, junto do Gabinete de Apoio ao IEPG, através da entrega da
documentação necessária à candidatura;
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Via e-mail, através do envio da documentação necessária à candidatura para o endereço
iepg@iscsp.ulisboa.pt.



Candidatura online: Para proceder à candidatura online consulte a página do ISCSP.

3. CUSTO DE INSCRIÇÃO E PROPINAS
Taxa de candidatura: 100,00€ (cem euros).
Seguro Escolar: valor a definir (valor de referência do ano letivo 2017/18: 1,43€).
Valor da Propina: 2000,00€ (dois mil euros) a pagar de uma só vez, no ato da matrícula, ou em
3 prestações:
1.ª Prestação - No ato da matrícula, o qual decorrerá entre Setembro e Outubro, no valor de
1000,00€ (mil euros).
2.ª Prestação - Pagamento até ao final do mês de Janeiro de 2019, no valor de 500,00€
(quinhentos euros).
3.ª Prestação - Pagamento até ao final do mês de Abril de 2019, no valor de 500,00€
(quinhentos euros).
Nota 2:
O pagamento da propina é efetuado:
a) No Gabinete de Apoio ao IEPG, em cartão multibanco ou cartão de crédito.
b) Ao balcão de atendimento do Núcleo de Alunos do ISCSP, em numerário, cheque, cartão multibanco
ou cartão de crédito.
c) Em qualquer caixa da rede multibanco ou com recurso ao sistema homebanking, conforme as
instruções obtidas junto do Gabinete de Apoio ao IEPG;
d) Através do envio de cheque, emitido à ordem do ISCSP, de onde conste, no verso, o número de aluno,
um contato telefónico e as iniciais do curso que frequenta.
As despesas bancárias decorrentes da devolução de cheques sem cobertura são imputadas ao aluno.
As referências para pagamento através da rede multibanco ou do sistema homebanking poderão ser
obtidas através do NetPA (http://netpa.iscsp.ulisboa.pt).
O não cumprimento dos prazos acima indicados implica o pagamento de juros de mora à taxa legal em
vigor, de acordo com o previsto no Despacho n.º 24315/2009, publicado no Diário da República, II
Série, de 4 de Novembro.
Nota 3:
Os alunos que não tiverem liquidado as prestações nos prazos indicados não poderão efetuar as
avaliações às unidades curriculares que ocorrerem no período de vigência do prazo. Só poderão iniciar
o curso os alunos que tenham pago a primeira prestação de propina.

8

4. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO
A carga horária de cada unidade curricular é de 30 horas de contacto (15 horas letivas, 12 horas
de tutoria e 3 horas de avaliação), tendo cada aula a duração de 3 horas.
As aulas serão lecionadas dois dias por semana, às sextas-feiras e sábados, em horário póslaboral (das 18h00 às 21h00 e das 10h00 às 13h00, respetivamente). O curso funcionará nas
instalações do ISCSP em sala a indicar.
O início das aulas está previsto para a última semana de Outubro, com comunicação prévia
mínima de uma semana por parte do IEPG.
5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICADO
A aprovação em cada unidade curricular requer a classificação mínima de 10 valores. A
aprovação na pós-graduação, que confere direito ao respetivo certificado, depende da aprovação
em todas as unidades curriculares. Os docentes podem optar por outro tipo de avaliação para
além de provas escritas, nomeadamente a avaliação por trabalhos individuais ou ainda avaliação
contínua (sempre com pelo menos um elemento escrito de avaliação).
Haverá duas épocas de avaliação:
a) a época normal, que decorre logo após as aulas de cada unidade curricular;
b) a época especial, que terá lugar em Julho de 2019 (cf. calendário de avaliação em época
especial). A inscrição para avaliação em época especial deverá ser formalizada até
quinze dias úteis após o lançamento dos resultados de avaliação de cada Unidade no
sistema informático dos alunos.
Os participantes poderão efetuar melhoria aos resultados obtidos na época normal de avaliação,
desde que respeitadas as seguintes condições:
a) A prova de melhoria de nota coincidirá com a data de avaliação em época especial e
consistirá em prova idêntica a esta;
b) A inscrição para melhoria de nota deverá ser formalizada até quinze dias úteis após o
lançamento dos resultados de avaliação de cada Unidade no sistema informático dos
alunos.
Nota 4:
A inscrição para avaliação em época especial (para obtenção de aproveitamento ou para melhoria de
nota) implica a inscrição formal junto do Gabinete de Apoio ao IEPG e importa ao valor estipulado pela
Tabela de Emolumentos em vigor no ano letivo em causa (valor de referência do ano letivo 2017/18:
100,00 € por unidade curricular).

A avaliação em cada unidade curricular será objeto de lançamento em pauta e no sistema
informático dos alunos. No final do curso, os alunos que tiverem aproveitamento em todas as
unidades curriculares podem solicitar a emissão do Diploma e da Certidão de Conclusão junto
do Núcleo de Alunos, sendo o mesmo posteriormente disponibilizado no Núcleo de Certificação
Pedagógica do Instituto.
Nota 5:
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O Diploma e a Certidão de Conclusão terão o valor previsto na Tabela de Emolumentos da Reitoria da
Universidade de Lisboa. O Diploma poderá ser emitido individualmente, sem que seja emitida a Certidão
de Conclusão. O mesmo não sucede com este segundo documento, cuja primeira emissão deverá ser
solicitada simultaneamente com o pedido de Diploma.

6.

UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ISCSP
Os alunos admitidos à frequência da Pós-Graduação podem utilizar as instalações do ISCSP,
nomeadamente a Biblioteca, o restaurante, os serviços de reprografia e o parque de
estacionamento. Para o uso do parque de estacionamento será fornecido um cartão próprio de
identificação, mediante pagamento.

7. AVALIAÇÃO DO CURSO
O funcionamento do curso e cada unidade curricular serão objeto de avaliação pelos alunos,
através da administração de um inquérito por questionário.
8. PROCESSO DE CREDITAÇÃO PARA PROSSECUÇÃO DE ESTUDOS DE MESTRADO
No que respeita ao processo de creditação, o ISCSP possibilita a solicitação de creditação em
cursos de 2.º ciclo (Mestrado) aos alunos que tenham frequentado, com aproveitamento, cursos
de Pós-Graduação cujas áreas científicas das suas unidades curriculares sejam similares às
existentes nos cursos de Mestrado lecionados no ISCSP. Para solicitar a creditação, após a
conclusão da Pós-Graduação, deverá proceder à inscrição no Mestrado desejado e ao pedido de
creditação de unidades curriculares. Após inscrição, elaboração do pedido e respetivos
pagamentos, o processo será analisado por uma Comissão de Creditação e, posteriormente, pelo
Conselho Científico do Instituto.
Para obter informações específicas sobre prazos e documentação necessária, poderá consultar o
Regulamento de Creditação de Formações Académicas e Profissionais, disponível em
http://www.iscsp.utl.pt/images/stories/legislacao_regulamentos/regulamento_creditacao_formac
oes%20academicas_profissionais.pdf.
Para mais informações sobre questões relacionadas com as condições de ingresso, de frequência
e de creditação em Mestrados deverá contactar o Gabinete de Estudos Avançados
(gea@iscsp.ulisboa.pt).
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9. OUTRAS INFORMAÇÕES E CONTACTOS
O ISCSP-IEPG funciona na dependência do Presidente e, para efeitos de natureza científica, do
Conselho Científico do ISCSP. A Coordenação do presente curso foi determinada pelo
Conselho Científico do ISCSP e é composta por:
Coordenação Científica da Pós-Graduação
Prof. Doutora Anália Torres
@: atorres@iscsp.ulisboa.pt
As questões técnico-administrativas poderão ser dirimidas no Gabinete de Apoio ao IEPG,
através dos seguintes contactos:
Carolina Barata
Área de Cooperação e Desenvolvimento
Gabinete de Apoio ao Instituto de Estudos Pós-Graduados do ISCSP (ISCSP-IEPG)
Piso 1 | Gabinete 26
@: iepg@iscsp.ulisboa.pt
Telf.: (+351) 213 600 441
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