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Curso "Violência e Gestão de Conflitos na
Escola" à distância de um clique
06/10/2010

06 de Outubro de 2010 | 12H00 | Sala do Senado da Universidade de Coimbra
225 professores de todos os níveis do Ensino Básico e do Ensino Secundário foram indicados pelo
Ministério da Educa o para frequentar, ao longo do ano lectivo 2010/2011, o curso "Viol ncia e Gest o
de Conflitos na Escola", que integra o projecto ED.UC - Ensino a Dist ncia da Universidade de
Coimbra.

Este Curso, ministrado em regime de
blended learning, tem por intuito operar
mudan as efectivas ao n vel da aula e ao
n vel da escola, dotando os professores
de compet ncias t cnico-pedag gicas e
interpessoais que lhes permitam actuar
tanto na preven ção como na resolu ção
mais eficaz dos comportamentos
agressivos, violentos e delituosos entre
alunos e entre alunos e professores.

O curso vai ser ministrado por docentes da Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra e é
acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação
Contínua de Professores

Este curso em regime de blended learning
pretende dotar os professores de
competências técnico-pedagógicas e
interpessoais que lhes permitam actuar
tanto na prevenção como na resolução
mais eficaz dos comportamentos
agressivos

Neste âmbito, vai ser assinado esta 4 ª
feira dia 6 de Outubro, um protocolo de
cooperação entre a Universidade de
Coimbra e o Minist ério da Educa ção.
Estarão p r e s e n t e s n a c e r i m ónia de
assinatura do protocolo Fernando Seabra
Santos, Reitor da Universidade de
Coimbra e Alexandre Ventura, Secretário
de Estado Adjunto e da Educação.

"Violênci a e Gest ão de Conflitos na
Escola" vai ter cinco edi ções, dividindose cada uma destas num curso base de
90 horas e noutro curso agregado de 30
horas. O curso, que abordar á temas
como “Violência escolar”, “Programas de
Curso aborda temas como "Violência
prevenção da violência escolar” e “Gestão
escolar", "Programas de prevenção da
e media ção de conflitos em contexto
violência escolar" e "Gestão e mediação de
escolar”, vai ser ministrado por docentes
conflitos em contexto escolar"
da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educa ção da Universidade
de Coimbra e é acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua de Professores.
A UNIVERSIDADE DE COIMBRA
A Universidade de Coimbra é uma referência incontornável no panorama do Ensino Superior em
Portugal, pela qualidade reconhecida do ensino ministrado nas suas oito Faculdades e pelos avanços
que tem permitido em várias áreas do conhecimento, em Portugal e no mundo.
Não s ó esta universidade constitui um verdadeiro ícone de Portugal no estrangeiro, como prossegue,
em diversas frentes, esforços de melhoria constante que lhe permitem continuar a afirmar a qualidade
do seu trabalho, em ligação com organizações multinacionais e internacionais.
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