
 
 

Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 
Migrações e Diversidade Humana/ Migrations and Human Diversity 3 
Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 
unit and competencies to be developed 
PT 
Objetivo geral: 
Dotar os/as estudantes de conhecimentos teóricos acerca do fenómeno das migrações e de 
ferramentas para trabalhar com esta população específica no respeito do valor da diversidade 
humana. A assunção deste valor implica a adoção duma abordagem que tenha o seu enfoque 
nos recursos e nas potencialidades existentes em todas as pessoas e comunidades, assim 
como na importância da adaptação das metodologias de investigação e intervenção às 
características específicas das pessoas/comunidades. 
Objetivos específicos: 
- Construir um conhecimento crítico acerca das categorias utilizadas para definir a nível 
jurídico e social esta heterogénea população; 
- Apresentar modelos de leitura da complexidade do fenómeno migratório e das experiências 
das pessoas migrantes; 
- Informar/sensibilizar sobre a situação específica das comunidades migrantes em Portugal e 
os desafios que enfrentam a vários níveis no seu processo de integração na comunidade; 
- Refletir do ponto de vista teórico sobre os processos de integração, marginalização e 
exclusão através de uma perspetiva ecológica própria da psicologia comunitária; 
- Analisar modelos de intervenção com pessoas/comunidades migrantes, assim como 
modelos de investigação nesta área. 
EN 
General Objective: 
Provide students with theoretical knowledge about the phenomenon of migration and tools 
to work with this specific population respecting the value of human diversity. The assumption 
of this value involves the adoption of an approach that focuses on the resources and 
potentialities of all persons and communities, as well as the importance of adapting 
methodologies of research and intervention to the specific characteristics of 
persons/communities. 
Specific Objectives: 
- Build a critical knowledge about the categories used to define at legal and social level this 
heterogeneous population; 
- Illustrate models for reading the complexity of the migratory phenomenon and the 
experiences of migrant people; 
- Inform / raise awareness about the specific situation of migrant communities in Portugal 
and the challenges they face at various levels in their process of integration into the 
community; 
- Reflect theoretically on the processes of integration, marginalization and exclusion through 
a community psychology ecological perspective; 
- Analyse models of intervention with migrant people/communities, as well as research 
models in this area. 
Conteúdos programáticos / Syllabus 
PT 
1 – Discussão e reflexão crítica sobre a temática e as problemáticas das migrações  



 
 

2 - Introdução crítica sobre conceitos e definições  
3 - Modelos de leitura da complexidade do fenómeno migratório e das experiências das 
pessoas migrantes 
4 - A situação das comunidades migrantes em Portugal e os desafios enfrentados no 
processo de integração na comunidade: modelos de intervenção  
5 - Modelos de investigação comunitária na área das migrações e reflexões conclusivas  
EN 
1 - Discussion and critical reflection on the topic and migration-related issues   
2 - Critical introduction to concepts and definitions  
3 - Conceptual models to analyse the complexity of migration and the experiences of 
migrant people  
4 - The situation of migrant communities in Portugal and the challenges faced in the process 
of community integration: models of intervention  
5 - Models of community-based research in the area of migrations and conclusive reflections  
 

 


