Portugal, a Europa e o Mundo do pós “Guerra Fria”
modalidade: Curso
formador: João Paulo Avelãs Nunes
local: Lisboa
número de horas: 25

acreditada pelo CCPFC

Datas:
2, 9, 16 e 23 de setembro de 2017
horas: das 10h às 13h00 e das 14h às 17h
Objetivos
Visa-se conhecer melhor os conceitos de história contemporânea, de história recente e de história do
tempo presente enquanto instrumentos estruturação da aprendizagem sobre a evolução das sociedades
humanas desde o século XVII até aos nossos dias.
Pretende-se, também, adquirir e sistematizar conhecimentos acerca do período que decorreu entre 1991
e os nossos dias, ou seja, sobre Portugal, a Europa e o Mundo do pós Guerra Fria.
Desenvolver-se-ão capacidades de utilização dos conceitos de história contemporânea, de história
recente e de história do tempo presente enquanto instrumentos de estruturação das práticas docentes e
de correlacionamento com as Metas Curriculares de História.
Promover-se-á a aquisição de capacidades de reconstituição e análise da evolução das sociedades
humanas desde o fim da “Guerra Fria” até aos nossos dias, com destaque para fenómenos como a
“globalização neoliberal”, a desagregação dos “Estados-Providência”, a afirmação dos “países
emergentes”.
Conteúdos
1ª Sessão: Apresentação da ação de formação. Características, viabilidade e legitimidade da história do
tempo presente no âmbito da história recente e da história contemporânea.
2ª Sessão: O pós Guerra Fria. Do “fim da história e das ideologias” ao “conflito de Civilizações”.
3ª Sessão: Gestão multilateral ou unilateral de um sistema de relações internacionais unipolar, bipolar ou
multipolar.
4ª Sessão: “Globalização neoliberal”, desmantelamento dos “Estados-Providência” e “países
emergentes”.
5ª Sessão: Integrismo religioso, “terrorismo global”, subdesenvolvimento e “Estados falhados”.
6ª Sessão: “Crise de 2008”, monetarismo, keynesianismo e marginalismo.
7ª Sessão: A UE e Portugal no pós Guerra Fria.
8ª Sessão): Debate acerca das tarefas apresentadas pelos formandos. Avaliação dos formandos e
avaliação do formador/da ação.
Metodologias
A ação de formação funcionará em modalidade de curso, com sessões de natureza teórico-prática,
adoptando o regime de avaliação contínua.
O formador apresentará conteúdos e proporá tarefas a serem concretizadas pelos formandos.
Esclarecerá dúvidas e orientará, tanto as sessões de formação como as tarefas a realizar entre sessões.
Regime de avaliação dos formandos
Assiduidade (nos termos do R.J.F.C.P.);
Trabalhos práticos efetuados nas sessões presenciais e reflexão crítica final.
Valor da ação
Associados: 75€
Não associados: 95€
Prazo limite de inscrição: 21/08/2017

