MESTRADO GEOGRAFIA HUMANA,
PLANEAMENTO E TERRITÓRIOS
SAUDÁVEIS
APRESENTAÇÃO
O 2.º Ciclo em Geografia Humana, Planeamento e Territórios Saudáveis procura dar resposta às principais
questões associadas à presença das populações no espaço e à localização das atividades económicas,
explicitando as dinâmicas e os processos que motivam a diferente localização e o papel que as políticas
podem desempenhar nas trajetórias de desenvolvimento dos territórios.
Neste sentido, procura-se aprofundar, de forma articulada, conhecimentos e competências no domínio
da geografia e do planeamento do território.
A organização do curso pretende dotar os estudantes das ferramentas teóricas e metodológicas para conhecimento e intervenção sobre os principais problemas e temáticas que fazem parte de uma Geografia
Humana, enquanto campo de estudos e de investigação dinâmico e com fortes mudanças no mundo atual.

OBJETIVOS
– Formar especialistas capazes de identificar os principais problemas territoriais que afetam os modelos
atuais de desenvolvimento.
– Formar especialistas dotando-os de recursos práticos e instrumentais que permitam uma efetiva intervenção sobre esses problemas em territórios que vão dos rurais aos urbanos, em múltiplas escalas
de análise.

SAÍDAS PROFISSIONAIS
Tendo em atenção o conteúdo funcional da carreira de geógrafo (Despacho n.º 20 160/2001 - 2.ª série),
o 2º Ciclo permite ampliar e aprofundar conhecimentos e competências para o exercício de atividades
em câmaras municipais ao nível local, Comissões de Coordenação e de Desenvolvimento Regional ao
nível regional e ainda em organismos da administração central com a tutela das cidades e planeamento,
desenvolvimento regional, ambiente, ordenamento do território, agricultura e desenvolvimento rural,
bem como em empresas privadas, que executam trabalhos na área do ambiente e do planeamento
e ordenamento do território.

PLANO CURRICULAR
1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

Metodologias de Investigação e Análise
de Dados OBRIGATÓRIA
População, Migrações e Desenvolvimento
OBRIGATÓRIA
Dinâmicas de Espaços Rurais OPCIONAL
Dinâmicas de Espaços Urbanos OPCIONAL

Saúde Global OBRIGATÓRIA
Planeamento Estratégico OBRIGATÓRIA
Conhecimento, Inovação e Territórios Criativos
OPCIONAL
Planeamento Urbano Saudável OPCIONAL

2º ANO
Seminário de Orientação OBRIGATÓRIA
Dissertação ou Estágio/Relatório ou Projeto
OBRIGATÓRIA

CANDIDATURAS ONLINE
1ª FASE: 4 de fevereiro a 29 de março
2ª FASE: 1 de abril a 15 de julho
3ª FASE: 19 de agosto a 6 de setembro

DIRETOR DO CURSO
Rui Gama
rgama@fl.uc.pt

CONTACTOS
Faculdade de Letras
Largo da Porta Férrea
3004-530 Coimbra
Tel. 239 859 900
gabdiretor@fl.uc.pt
http://www.uc.pt/fluc/

BOLSAS DE MÉRITO PARA
OS/AS MELHORES ESTUDANTES

