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INTRODUÇÃO À ARQUEOLOGIA DA PAISAGEM 

Curso livre online de Introdução à Arqueologia da Paisagem

Designação do Curso
Curso livre:
Introdução à Arqueologia da Paisagem

Qualificação atribuída
Curso livre online

Creditação
50 Horas
6 semanas + 20 horas de trabalho final

Requisitos de admissão
Ensino Secundário, Licenciatura, Pós-graduação, Mestrado ou Doutoramento 

Público-alvo
Estudantes do ensino superior, licenciados e público em geral (O curso está aberto a 
todos os países)

Língua oficial
Português

Local de Realização
Online

Recursos Materiais
PDF

DESCRIÇÃO GERAL
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OBJETIVOS EDUCACIONAIS 

Objetivos Educacionais

O curso livre online de Introdução à Arqueologia da Paisagem encontra-se estrutu-
rado em cinco módulos que permitem dar uma formação generalizada e complementar 
sobre a legislação que advoga a salvaguarda do património paisagístico e natural 
quando aliado à vertente cultural –histórica e arqueológica– e, principalmente, à com-
preensão daquilo que é a paisagem no contexto arqueológico, histórico e etnográfico. 

Objetivos centrais do Curso

• Aprofundar o próprio conceito de paisagem;
• Perceber a evolução do termo e do conceito ao longo dos séculos, tanto 

na arqueologia, como noutras áreas;
• Desconstruir a ideia de uma paisagem estática;
• Conhecer qual o processo neuronal e ocular que permite a interpretação 

e reconhecimento do espaço;
• A importância da transdisciplinaridade aquando a reconstrução 

aproximada de um espaço.

Instituição

O curso é organizado pelo Centro Português de Geo-História e Pré-História (CPGP).

Docentes

Denise Silva
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PROCESSO DE ENSINO

Processo de Ensino

O curso livre online de aprendizagem autogerida funciona como um curso à distân-
cia constituído por vários módulos de componente teórico-prática, composta por 50 
horas distribuídas pelos cinco módulos da seguinte maneira:

Aprendizagem tradicional

• Todas as segundas-feiras serão enviados por e-mail materiais didáticos 
de cada um dos módulos em PDF. O estudo previsto para cada um destes 
materiais pelos alunos será de cerca de 6 horas semanais por cada módulo, 
perfazendo um total de 30h;

• Durante a semana, os alunos poderão enviar via e-mail dúvidas sobre 
o módulo correspondente a essa semana e todas as sextas-feiras, os 
docentes de cada um dos módulos estarão disponíveis (cerca de 90 
minutos) via Skype ou outro meio para esclarecer dúvidas aos alunos;

• No final do curso, os alunos terão um mês para desenvolver um trabalho 
prático final, que corresponderá a 20 horas.

Aprendizagem personalizada

• Nesta modalidade o curso é apresentado como aprendizagem 
personalizada, isto é, o aluno recebe toda a documentação referente 
aos módulos completos após a receção do pagamento da inscrição. Com 
início na data do envio da documentação, o aluno tem 6 meses de prazo 
para apresentar o trabalho final, caso pretenda receber a certificação de 
conhecimentos;

• Durante este período o aluno pode esclarecer as suas dúvidas por e-mail.

Regras de avaliação

A avaliação será contínua e final e será feita através de um trabalho prático final de 
curso (100% da nota final). 
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Inscrições

Os interessados deverão preencher o boletim de candidatura online e enviar por e-
mail (cpgp.formacoes@gmail.com) ou imprimir e enviar por correio para: 

Após a receção, por e-mail, da confirmação da inscrição, deverá ser feita, através de 
transferência bancária (NIB/IBAN CPGP) ou por Cheque para a morada acima mencio-
nada, o pagamento da inscrição.

Certificado

O certificado será emitido pelo CPGP, devendo no mesmo constar o plano curricular 
e as classificações obtidas.

Praceta ao Campo das Amoreiras, Lt.1 – 2º O
1750-021   Lisboa
ou 
Núcleo Museológico do CPGP 
Largo de São Caetano
2150-265   São Caetano Golegã

INSCRIÇÕES 

NIB/IBAN   :
SWIFT/BIC   :

ENTIDADE BANCÁRIA   :
ENTIDADE BENEFICIÁRIA   :

(PT50) 0035 0413 0003 3910 3303 3
CGDIPTPL
Caixa Geral de Depósitos
Centro Português de Geo-História e Pré-História
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CANDIDATURAS E INSCRIÇÃO

Candidaturas e Inscrição

1ª Fase
9 a 30 de setembro de 2019

2ª Fase 
1 a 18 de outubro de 2019

Inicio das aulas 
21 de outubro de 2019

Valores

1ª Fase

2ª Fase 

O preço inclui

• Inscrição; 
• Aulas/outra documentação; 
• Esclarecimento de dúvidas por e-mail; 
• Certificado.

Inscrição Normal € 37
Estudantes € 27
Sócios do CPGP € 20

Inscrição Normal € 45
Estudantes € 35
Sócios do CPGP € 22
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PLANO MODULAR 

Plano Modular

Mód 1

1. Introdução à Arqueologia da Paisagem
1.1. O conceito de paisagem
1.2. A paisagem nas várias correntes de pensamento ar-

queológico
1.3. A importância de um trabalho de campo sistemático
1.4. O campo de visão

6h

Mód 2

2. Paisagem histórica
2.1. A legislação portuguesa
2.2. A legislação europeia e a UNESCO
2.3. Salvaguarda do património paisagístico
2.4. A importância dos EIA

6h

Mód 3

3. Dinâmicas territoriais – marcas na paisagem
3.1. Marcas naturais no espaço
3.2. Marcas antrópicas no espaço
3.3. Noção de fronteira

6h

Mód 4
4. Dinâmicas territoriais – a evolução do espaço

4.1. Alteração natural e não-natural da fauna e flora
4.2. Evolução da paisagem humana

6h

Mód 5

5. A arqueologia da paisagem e outras ciências
5.1. Sistemas de Informação Geográfica
5.2. Zooarqueologia
5.3. Paleoarqueologia 
5.4. Astroarqueologia

6h

6. Trabalho final 20h
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Denise Silva
Licenciada em Arqueologia em 2016, obteve o grau de Mestre em Arqueologia e Território – Arqueologia Proto-His-
tórica em 2018, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 
Os interesses de investigação passam pela arqueologia da paisagem, Sistemas de Informação Geográfica - SIG, ar-
queologia e antropologia cognitiva, em que o foque principal concerne ao estudo do comportamento humano e às 
dinâmicas de ocupação do território entre a Pré-História Recente e a Proto-História. 
Colabora com o CPGP enquanto arqueóloga desde 2019.

DOCENTES
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