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Humanidade pela UNESCO

Formado em outubro de 1993, constituiu-se como associação em 1995 e foi declarado como entidade de 
utilidade pública em 2017 (despacho nº 6538/2017, DR nº 145/2017, Série II de 2017-07-28). Desde o seu 
início tem procurado, de forma continuada, cumprir os objetivos que deram origem à sua fundação: 
o fomento e desenvolvimento de atividades de investigação e divulgação nos campos científicos da 
Geo-História e da Pré-História em Portugal. Neste sentido a atuação do CPGP pode ser dividida em dois 
tipos principais de atividades: a investigação e a divulgação científicas, nas áreas da paleontologia 
e da arqueologia. 

Desde a sua formação que o CPGP tem vindo a desenvolver vários projetos de investigação e parce-
rias com Museus, autarquias e escolas, onde tem realizado exposições, conferências, congressos, 
colóquios e seminários. 

O CPGP tem vindo a apostar na sensibilização e formação, sobre o património arqueológico e paleon-
tológico Português, com workshops e cursos livres, presenciais e online.

Estas formações estão abertas ao público em geral, investigadores, técnicos, professores e estu-
dantes das áreas de arqueologia e paleontologia ou outras áreas afins, que pretendam aprofundar 
conhecimentos. As formações presenciais, acontecerão na nova unidade do CPGP, o NIDAP - Núcleo de 
Investigação e Divulgação de Arqueologia e Paleontologia, que se situa na Antiga Escola Primária de 
São Caetano, na Golegã.

Este foi o resultado de um protocolo com a Câmara Municipal da Golegã, celebrado no inicio de 2013, 
constituído por um espaço museológico, uma biblioteca e um laboratório de investigação em paleon-
tologia e em arqueologia pré-histórica. Esta nova unidade, servirá de fundo e apoio a futuros wor-
kshops, e a outras formações.

Apresentação da entidade 
organizadora

Centro Português de Geo-História
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Os Fortes do Brasil como Patrimônio Mundial da 
Humanidade pela UNESCO
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Objetivos Educacionais e Profissionais

O curso livre online sobre Os Fortes do Brasil como Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO 
encontra-se estruturado em sete módulos que fornecem um breve histórico sobre suas construções, 
historicidade a qual permitiu que os mesmos se tornassem Patrimônio Cultural do Brasil, cada um 
em seu âmbito próprio. O passo seguinte é torná-los Patrimônio Mundial, e para este fim a relação 
dos dezanove fortes foi encaminhada à UNESCO para deliberação. O processo é demorado e até o 
momento resta-nos apreciar a beleza de cada um deles e apreender um pouco mais da relação Portugal-
-Brasil em seus primórdios coloniais..

Objetivos centrais do curso

• Aprofundar o conhecimento da História do Brasil-colônia;
• Compreender as razões militares e expansionistas que levaram às suas construções;
• Ser capaz de avaliar a luta dos portugueses e dos brasileiros para defender seu 

território a qualquer custo dos invasores estrangeiros;
• Compreender a necessidade de salvaguarda de um patrimônio rico em história e 

arquitetura;
• Valorizar o nosso patrimônio cultural e a nossa herança portuguesa.   

Destinatários

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

Instituição

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

Língua oficial

Português.

Duração

Certificação de 50 horas (30 horas + 20 horas de trabalho final).

Material

O material disponibilizado ao formando será em PDF ou outro formato digital.

O valor da inscrição inclui

• Documentação;
• Contato com os professores para esclarecimento de dúvidas por e-mail;
• Certificado.

Introdução
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O curso livre online de aprendizagem autogerida funciona como um curso à distância constituído por 
vários módulos de componente teórico-prática, composta por 50 horas distribuídas pelos sete módu-
los da seguinte maneira:

Aprendizagem autogerida
• Nesta modalidade o curso é apresentado como aprendizagem personalizada, isto é, o 

aluno recebe toda a documentação referente aos módulos completos após a recepção 
do pagamento da inscrição. Com início na data do envio da documentação o aluno tem 
3 meses de prazo para apresentar o trabalho final, caso pretenda receber a certificação 
de conhecimentos.

• Durante este período (3 meses) o aluno pode esclarecer as suas dúvidas por e-mail.

Regras de avaliação

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

Certificado

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

Processo de Ensino
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Formadores

Maria Alice Peixoto Rull

Design e Divulgação

Fernanda Sousa
Centro Português de Geo-História e Pré-História.

Secretariado

Patrícia Bôto
Centro Português de Geo-História e Pré-História.

Coordenação
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As inscrições deverão ser efetuadas no site do CPGP (www.CPGP.pt) ou através do 
e-mail (cpgp.formacoes@gmail.com). Os interessados deverão preencher o Boletim 
de Candidatura e enviar para o e-mail acima ou enviar por correio para:

CPGP

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

Após a receção por e-mail da confirmação da candidatura, o pagamento da 
inscrição deverá ser feito por Cheque para uma das moradas acima mencionadas, 
ou através de transferência bancária:

NIB/IBAN   :   (PT50) 0035 0413 0003 3910 3303 3
SWIFT/BIC   :   CGDIPTPL
ENTIDADE BANCÁRIA :   Caixa Geral de Depósitos
ENTIDADE BENEFICIÁRIA :   Centro Português de Geo-História e 
       Pré-História

Inicio das aulas

Curso de aprendizagem personalizada.

Valores de inscrição

I

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

Candidaturas e inscrições

http://www.CPGP.pt
mailto:cpgp.formacoes%40gmail.com?subject=Inventaria%C3%A7%C3%A3o%20e%20Cataloga%C3%A7%C3%A3o%20do%20Patrim%C3%B3nio
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Introdução
Finalidades da construção de uma fortificação
O que diferencia um forte de uma fortaleza e de um fortim
As cinco regiões do Brasil que abrigam estas fortificações

2h

2
Fortes da Região Norte
  2.1    Fortaleza de São José de Macapá
  2.2   Forte do Príncipe da Beiraio

3h

3

Fortes da Região Nordeste
  3.1    Forte Santo Antônio da Barra
  3.2    Fortaleza de Nossa Senhora do Monte Serrat
  3.3    Forte de São Diogo
  3.4    Forte de Santa Maria
  3.5    Forte de São Marcelo
  3.6    Forte Orange
  3.7    Forte das Cinco Pontas
  3.8    Forte de São João Batista do Brum
  3.9    Fortaleza dos Reis Magos
  3.10   Fortaleza de Santa Catarina

10h

4 Fortes da Região Centro-Oeste
  4.1    Forte Coimbra: conjunto de edificações 4h

5

Fortes da Região Sudeste
  5.1    Fortaleza de Santa Cruz
  5.2    Fortaleza de São João
  5.3    Forte São João de Bertioga
  5.4    Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande

5h

6
Fortes da Região Sul
  6.1    Fortaleza de Santa Cruz de Anhantomirim
  6.2    Fortaleza de Santo Antonio de Ratones

5h

7 Carta do Recife 1h

8 Trabalho final 20h
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Maria Alice Peixoto Rull
Brasileira, professora aposentada, residente em Brasília, Licenciada em Ciências Físicas e Biológi-
cas pela Universidade UNICEUB de Brasília. Especialista em Filosofia e Existência pela Universidade 
Católica de Brasília e Especialista em Arqueologia, Gestão e Educação Patrimonial pelo Instituto 
Politécnico de Tomar (IPT). 

Possui cursos de extensão à distância nas áreas de Arqueologia (Universidade de Oxford e Murcia), 
Ancient Egypt (cultura e escrita hieroglífica na Universidade de Chicago) e Antropologia Física pela 
Universidade Leiden da Holanda. 

Organista gregorianista no Mosteiro de São Bento de Brasília desde 1992. Pesquisadora autodidata 
das escritas antigas do Oriente Próximo desde 1996 e sócia do GPGP desde 2020.

Formadores
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