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EDITAL 

 

Curso de Formação Continua em Sustentabilidade e Cidadania 

 

Edição 2021/2022 

 

Nos termos do Decreto-Lei nº 42/2005, de 22 de fevereiro, do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de 

março e sucessivas alterações, e demais legislação aplicável. No cumprimento do Regulamento 

de Cursos não Conferentes de Grau do Instituto Politécnico de Coimbra - Despacho n.º 

5051/2017 de 6 de junho, publicado na 2ª Série do Diário da República, n.º 109, faz-se saber 

que está aberto concurso de acesso ao Curso de Formação Continua em Sustentabilidade e 

Cidadania, aprovado de acordo com o estabelecido na alínea b) do artigo 1º do mesmo 

regulamento, o qual se rege pelas seguintes disposições: 

 

 
1. A crise global que atualmente se vive torna cada vez mais premente a promoção de um 

desenvolvimento que responda às necessidades do presente sem colocar em risco a 

satisfação das necessidades das gerações vindouras. Neste contexto, as Instituições de 

Ensino não se podem limitar a ser um mero espaço de transmissão de saberes académicos, 

de forma fragmentada e descontextualizada, tornando-se imperioso que se preocupem com 

a formação de cidadãos de pleno direito, preparando-os para o exercício de uma cidadania 

ativa, responsável e esclarecida face às problemáticas da sociedade civil. 

 

Pretende-se que os Alunos aprendam a utilizar o seu conhecimento para interpretar e avaliar 

a realidade envolvente, para formular e debater argumentos, para sustentar posições e 

opções, competências estas consideradas fundamentais para a participação ativa na tomada 

de decisões fundamentadas, numa sociedade democrática, face aos efeitos das atividades 

humanas sobre o ambiente e consequentemente sobre a saúde. 

 
Objetivos e Competências a desenvolver 

• Compreendem o conceito de sustentabilidade; 

• Tomam consciência de que os seus atos influenciam o ambiente (ou a qualidade do 
ambiente); 

• Compreendem os seus direitos e deveres enquanto cidadãos face ao ambiente.  

• Adotam comportamentos que visam a preservação dos recursos naturais no presente tendo 
em vista as gerações futuras; 

• Adotam comportamentos que visam a preservação da qualidade de vida e promoção da 
saúde e da biodiversidade; 

 

Área científica predominante: Proteção do Ambiente, com a classificação CNAEF 850. 

 

2.  A estrutura curricular, plano de estudos e conteúdos programáticos, são as constantes do 

Anexo I do presente Edital. 

 

3.  Destinatários: Comunidade Académica ESTeSC, e potenciais interessados nas temáticas 

da sustentabilidade e cidadania. 

 

4. Os candidatos são seriados de acordo a ordem decrescente da finalização da candidatura. 
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5. As candidaturas decorrem exclusivamente on-line, devem ser submetidas em 

https://inforestudante.ipc.pt/, acompanhado da digitalização (preferencialmente em formato 

pdf) dos seguintes documentos: 

a) Documento comprovativo que fazem parte da comunidade académica ESTeSC: Alunos; 

Docentes; Funcionários não docentes; e Monitores de estágio (facultativo com efeitos 

para o pagamento da taxa de inscrição); 

b) Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade e Número de Identificação Fiscal ou 

Passaporte (terá de escrever no documento que a entrega apenas se destina para confirmação de informação e emissão de 

certidões no ESTeSC); 

 

4. Os prazos são os seguintes:  

- Candidatura: de 18 a 29 de Outubro; 

- Afixação da lista de admitidos e seriada dos candidatos colocados: até 5 de novembro de 

2021; 

- Reclamações: até 10 de novembro de 2021; 

- Decisão sobre reclamações/lista final seriada de colocação: até 12 de novembro de  2021; 

- Matrícula e inscrição (exclusivamente on-line): de 15 a 19 de novembro de 2021. 

No caso de não serem preenchidas todas as vagas na primeira fase do concurso, poderá 

realizar-se uma segunda fase de candidaturas mediante autorização do Presidente da 

ESTeSC com calendário a divulgar. 

 

5. Os candidatos colocados devem proceder à matrícula e inscrição (exclusivamente on-line) 

em https://inforestudante.ipc.pt/, no prazo estabelecido no presente e Edital. 

Em caso de desistência expressa da matrícula e inscrição, ou de não comparência para 

realização da mesma, a ESTeSC convoca, no prazo de 5 dias após o termo do período de 

matrícula e inscrição, os candidatos constantes da lista seriada, pela ordem aí indicada. 

Estes têm prazo improrrogável de 5 dias, após a receção da notificação, para procederem à 

matrícula e inscrição. 

 

6. Fixa-se em 50 o número de vagas colocadas a concurso. 

Comunidade ESTeSC – 25 vagas 

Comunidade IPC – 15 vagas 

Outros Profissionais – 10 vagas 

 

7. O curso funcionará com um número mínimo de 20 alunos. Em caso de não existir um número 

mínimo de alunos para a abertura do curso são devolvidos os emolumentos e propinas a todos 

os alunos que efetivarem a sua matrícula/inscrição. 

 

https://inforestudante.ipc.pt/
https://inforestudante.ipc.pt/
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8. O curso de tem início previsto em outubro de 2021 e fim previsto dezembro de 2021. 

Será ministrado em sessões de duas horas teórico-práticas, no total de 23 horas com mais 1 

hora de apresentação e uma última sessão de 1 hora (avaliação). O curso irá funcionar de 

acordo com o calendário e cronograma a aprovar pelo Presidente da ESTeSC, que será 

divulgado, antes do início das aulas. 

Condições/Regime de funcionamento: B-Learning - (Formação Combinada ou Formação 

Mista) modalidade de E-Learning com aprendizagem semi-presencial. O tutor (docente) 

desenvolve ao seu papel tradicional, mas usando a informática e a Internet em seu benefício, 

fazendo uso do melhor dos dois mundos: dividindo a sua prestação numa componente de 

tutoria à distância e, numa outra fase, como professor tradicional através da formação 

presencial., procurando desta forma que tanto Aluno como o Professor estabeleçam um 

compromisso entre eficácia pedagógica e flexibilidade. 

 

9. São devidos os seguintes emolumentos e propinas:  

Taxa de candidatura:       0 € 

Taxa de matrícula:         75 € 

Propina:                            0 € Comunidade da ESTeSC; 

      75 € Restante comunidade do IPC; 

    125 € Outros profissionais. 

 

10. Os alunos serão avaliados através de: trabalhos individuais ou em grupo, escritos, sobre 

conteúdos abordados no curso, realizados na sua componente teórico-prática, adquiridos 

na disciplina e a capacidade de aplicação prática desses conhecimentos a situações 

quotidianas e específicas da área científica do curso. A aprovação é obtida com uma 

classificação superior ou igual a 10 valores (numa escala de 0 a 20). 

 

11. A classificação final do curso de é a média aritmética ponderada, calculada até às 

centésimas e arredondada às unidades (considerando-se como unidade a fração não inferior 

a 50 centésimas) das classificações obtidas nas UC que integram o respetivo plano de 

estudos. 

 

12. A atribuição de um Diploma do Curso de Formação Continua em Sustentabilidade e 

Cidadania será concretizada pela Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra, do 

Instituto Politécnico de Coimbra, mediante a aprovação a todas as unidades curriculares do 

curso, com menção da classificação final obtida. 

 

13. A não conclusão de unidade(s) curricular(es) confere um certificado curricular, discriminado, 

com a aprovação da(s) unidade(s) curricular(es) que o estudante frequentou e concluiu com 

sucesso. 

 

14. Júri de avaliação das candidaturas 

 Fernando Miguel Rodrigues da Silva Moreira 

 Helder José da Silva Simões 

 Ana Catarina Vaz Pinheiro de Furtado Faria 

 Óscar Manuel Conceição Tavares (suplente) 
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15. Coordenação do Curso | Coordenação do Programa Eco-Escolas na ESTeS Coimbra 

Fernando Miguel Rodrigues da Silva Moreira 

Helder Jose da Silva Simões 

 

16. As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão decididos pelo Presidente da 

ESTeSC, ouvida a Coordenação do Curso. 

 

Coimbra, 06 de outubro de 2021 

 

O Presidente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra 
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Anexo I 

Plano de estudos, com indicação da duração do curso, respetivos créditos ECTS e Áreas 

Científicas 

Áreas Científicas: Proteção do Ambiente (PA) 

Unidades Curriculares Horas de Contacto 

Horas 

de 

trabalho 

Totais 

 

ECTS Área Científica 

Sustentabilidade e Cidadania T/P= 25 53 2 PA 

TOTAL T/P=25 53 2  

Tabela 1 – Plano de estudos do Curso de Formação Continua em Sustentabilidade e Cidadania 

* organizado pelos alunos do curso e aberto à comunidade 

 

Conteúdos Programáticos 
 
Apresentação – 1 hora 
 
Ética, Ambiente e Saúde (5 horas) 

• Ética e cidadania nas questões ambientais, de sustentabilidade e de saúde  

• Pilares da sustentabilidade  

• Práticas de cidadania e sustentabilidade  
 
Responsabilidade Interjecional (6 horas)  
• Impacto das atividades e atitudes humanas num contexto de recursos naturais  

• Consequências do esgotamento dos recursos naturais para as gerações atuais e futuras  

• Pegada ecológica  

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  
 
Economia Circular (6 horas)  
• Educação para o consumo e consumo responsável  

• Fundamentos da Economia Circular  

• Redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia  
 
Seminário (6 horas – organizado pelos alunos do curso e aberto à comunidade)  
• Empreendedorismo social e ambiental  

• Programa Eco-Escolas na educação para a Sustentabilidade  

• Boas Práticas de Sustentabilidade  

• Alterações Climáticas e Saúde  
 
Avaliação – 1 hora 
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