
   

 

 

Cursos de Formação Especializada 

2015/2016 

 

 

 

 

 

Curso de Formação Especializada em  

China: Política e Cultura 

 

1ª Edição 

 

Coordenação científica: Professor Doutor Carlos Piteira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o apoio de: 

      



 

 

2 

PREÂMBULO 

 

O Curso de Formação Especializada em China: Política e Cultura, no âmbito da Escola de 

Estudos Políticos e Estratégicos, é organizado pelo Instituto de Formação e Consultoria (ISCSP-

iFOR), unidade orgânica do ISCSP que visa desenvolver, com elevado rigor e qualidade 

máxima, conhecimentos e competências em áreas específicas, aumentando a valorização das 

mais variadas atividades profissionais, bem como do Curriculum Vitae. 

 

O Instituto de Formação e Consultoria (iFOR) desenvolve Cursos de Formação Especializada 

que fornecem uma formação avançada, tendo em conta principalmente objetivos profissionais e 

académicos, desenvolvendo competências e experiências exclusivas, nas áreas de conhecimento 

ministradas pelo ISCSP. 
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PARTE I – OBJETIVOS E PLANO DE ESTUDOS 

 
 

1. OBJETIVOS 

 

Contando com a investigação científica desenvolvida no Instituto do Oriente, este curso fornece os 

elementos necessários para melhor percecionar a posição da China no contexto global do mundo 

atual, bem como as suas especificidades e particularidades internas. 

 

2. DESTINATÁRIOS  

 

Quadros médios e superiores de empresas, diplomatas, jornalistas, estudantes e outros interessados 

que tenham por objetivo o desenvolvimento de competências respeitantes ao enquadramento da 

China contemporânea na adequação ao mundo atual, na sua vertente Política e Cultural. 

 

3. PLANO CURRICULAR 

 

UNIDADES CURRICULARES ÁREA CIENTÍFICA 
TEMPO DE TRABALHO 

ECTS 
CONTACTO TOTAL 

Cultura e Política na China A 
8 16 1 

Política Externa da China CP 
8 16 1 

Geopolítica da China RI 
8 16 1 

TOTAL  
24 48 3 

Nota 1: 

Tempo de trabalho (aulas, estudo autónomo, tutoria, leituras complementares) 

 

Área científica das unidades curriculares: A – Antropologia; CP – Ciência Política; RI – Relações 

Internacionais 

     

4. SÍNTESE PROGRAMÁTICA 

 

UNIDADES CURRICULARES SÍNTESE PROGRAMÁTICA 

Cultura e Política na China 

- Conhecimentos básicos sobre a mentalidade chinesa no contexto das 

relações interculturais; 

- Identificar os “pilares” culturais e filosóficos que estruturam os seus 

“modos de vida”. 

Política Externa da China 

- A "bureaucratic politics" da Política Externa da China: Ideologia e 

pragmatismo na estratégia da política externa; 

- Do biliteralismo ao multilateralismo: Linhas de força da política externa; 

- O "going out" da China no século XXI (o caso de África). 

Geopolítica da China 

- Fundamentos essenciais da geopolítica: A localização, os recursos e a 

demografia; 

- A RPChina e o contexto geopolítico; 

- Os meios clássicos e o “softpower” na estratégia atual; 

- Tópicos de reflexão no contexto atual. 
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5.  CORPO DOCENTE  

 

UNIDADES CURRICULARES DOCENTES 

Cultura e Política na China 

Nome: Carlos Piteira 

Habilitações Académicas: Doutor em Antropologia Cultural 

Ocupação Profissional: Professor Auxiliar do ISCSP-ULisboa; 

Coordenador Científico/Investigador no Instituto do Oriente do ISCSP-

ULisboa 

Política Externa da China 

Nome: Heitor Romana 

Habilitações Académicas: Doutor em Ciência Política 

Ocupação Profissional: Professor Catedrático do ISCSP-ULisboa; 

Coordenador da Unidade de Estratégia do ISCSP-ULisboa 

Geopolítica da China 

Nome: Luís Cunha 

Habilitações Académicas: Doutor em Relações Internacionais 

Ocupação Profissional: Gabinete de Comunicação do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros 

 

6. CALENDÁRIO DAS AULAS E DA AVALIAÇÃO (PREVISIONAL) 

 

Calendário de aulas e de avaliação 

UNIDADES CURRICULARES 
DIA DA 

SEMANA 
HORÁRIO DIAS DE AULA 

DIA DA 

AVALIAÇÃO 

MÉTODO DE 

AVALIAÇÃO 

Cultura e Política na China 
Terça e 

Quinta-Feira 
18h00 – 20h00 

05/04; 07/04; 

12/04; 14/04 
19/04 Prova Escrita* 

Política Externa da China 
Terça e 

Quinta-Feira 
18h00 – 20h00 

26/04; 28/04; 

03/05; 05/05 
10/05 Prova Escrita* 

Geopolítica da China 
Terça e 

Quinta-Feira 
18h00 – 20h00 

17/05; 19/05; 

24/05; 26/05 
31/05 Prova Escrita* 

* ou outra modalidade a ser acordada com o docente. 
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PARTE II – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

 

1. CONDIÇÕES DE ACESSO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

 

A selecção dos candidatos será feita com base no seu curriculum académico e profissional.   

Para efeitos de admissão das candidaturas é necessário parecer favorável do Coordenador do 

Curso de Formação Especializada. 

 

2.  INSCRIÇÃO E NÚMERO DE VAGAS 

 

O curso funcionará com um mínimo de 10 e um máximo de 20 inscrições.   

 

Documentação necessária 

a) Ficha de Candidatura para Cursos de Formação Especializada;  

b) Certificado de Habilitações; 

c) Curriculum Vitae; 

d) Fotocópia do Cartão do Cidadão. 

 

Período de candidaturas: De 07 de Março até 23 de Março de 2016. O ISCSP reserva-se o 

direito de encerrar antecipadamente as candidaturas em cada curso em caso de preenchimento 

do numerus clausus. 

 

As candidaturas poderão ser efetuadas de duas formas: 

 Presencialmente, junto do Gabinete de Formação e Consultoria (ISCSP-IFOR), através 

do preenchimento de uma ficha de inscrição e do pagamento da taxa de candidatura. A 

ficha de inscrição deverá ser entregue juntamente com cópia do Curriculum Vitae, cópia 

do certificado de habilitações literárias e cópia do Cartão de Cidadão. 

 

 Via e-mail, através do envio da documentação necessária à candidatura para o 

endereço: ifor@iscsp.ulisboa.pt 

 

3.  CUSTO DE INSCRIÇÃO E PROPINAS 

 

Seguro Escolar: 1,28€ (um euro e vinte e oito cêntimos). 

 

Valor da Propina: 500€ (quinhentos euros) a pagar de uma só vez, no ato da matrícula, ou em 

2 prestações:  

 

1.ª Prestação - No ato da matrícula, no valor de 300€ (trezentos euros). 

2.ª Prestação - Pagamento até ao final do mês de Abril de 2016, no valor de 200€ (duzentos 

euros).  

 

Nota 2: 

Será aplicado um desconto de 10% às inscrições de associados da Câmara de Comércio e Indústria 

Luso-Chinesa. Desta forma, aquando do envio da candidatura, os associados deverão proceder ao envio 

da Declaração da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Chinesa onde conste o nome e número de 

associado. 

mailto:ifor@iscsp.ulisboa.pt
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Nota 3: 

O pagamento da propina é efetuado: 

a) Ao balcão de atendimento do Núcleo de Alunos do ISCSP, em numerário, cheque, cartão multibanco 

ou cartão de crédito. 

b) Em qualquer caixa da rede multibanco ou com recurso ao sistema homebanking, conforme as 

instruções obtidas junto do Gabinete de Apoio ao IFOR;  

c) Através do envio de cheque, emitido à ordem do ISCSP, de onde conste, no verso, o número de aluno, 

um contacto 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 4: 

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. 

 

4. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO 

        

A carga horária de cada unidade curricular é de 8 horas de contacto, tendo cada aula a duração 

de 2 horas. 

 

As aulas serão lecionadas durante dois dias por semana (cf. Calendário de aulas), às terças e 

quintas, em horário pós-laboral (das 18h00 às 20h00). O curso funcionará nas instalações do 

ISCSP em sala a indicar. 

 

5.  SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICADO 

 

A aprovação que confere direito ao respetivo certificado requer a classificação mínima de 10 

valores. 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). 

 

O Curso atribui 3 ECTS aos alunos que obtiverem aproveitamento final de acordo com a 

avaliação estipulada pelo Coordenador, numa escala de zero a vinte valores. 

O diploma terá o valor previsto na Tabela de Emolumentos da Reitoria da Universidade de 

Lisboa. Os interessados poderão solicitar a emissão do diploma junto do Núcleo de Alunos, 

sendo o mesmo posteriormente disponibilizado no Núcleo de Certificação Pedagógica do 

Instituto. 

 

 

 

 

 

http://netpa.iscsp.ulisboa.pt/
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6. UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO ISCSP 

 

Os alunos admitidos à frequência do Curso 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 junto do Núcleo de Alunos do Instituto. 

 

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. INFORMAÇÕES E CONTACTOS 

 

Gabinete do Instituto de Formação e Consultoria do ISCSP (ISCSP-IFOR) 

Piso 1 | Gabinete 42 

@: ifor@iscsp.ulisboa.pt  

Telf.: (+351) 213 600 431 

 

Coordenação do Curso 

Prof. Doutor Carlos Piteira 

@: ioriente@iscsp.ulisboa.pt  

Telf.: (+351) 213 600 487 

mailto:ifor@iscsp.ulisboa.pt
mailto:ioriente@iscsp.ulisboa.pt

