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A União europeia declarou o ano de 2008, como sendo o

European Year of  Intercultural Dialogue

Os objetivos gerais do Ano são os seguintes:

• promover o diálogo intercultural;
• destacar as oportunidades de diálogo intercultural para uma sociedade 
diversificada;
• promover ações de sensibilização para o valor de uma cidadania ativa;
• enfatizar a diversidade e a que constitui uma herança para os países da União 
Europeia (UE).
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Reconhecimento e acolhimento da diversidade.

Diferentes formas de conhecer, de agir e de pensar. 

Possibilidade de outras formas de fazer, da existência de 
alternativas. 

“diversidade” é presentemente uma palavra que pertence ao 
discurso e às conversas quotidianas. 
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Múltiplos  aspetos da diversidade 

�Discurso público
�Mostrar a diversidade nos seus próprios contextos. 
� Formas de celebração.  
�Compreender que não tem limites
�Respeito pelos direitos humanos  
�Áreas especializadas para lidar e gerir a diversidade 
� “the culture shock prevention industry “
�A diversidade no passado, no presente e no futuro
�Continuação do desenvolvimento de formas culturais 

que geram novas diversidades.  
Hannerz, 2010, pp. 48- 55
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Os ambientes virtuais estão entre os fatores que contribuem para 
aumentar e gerar  novas  diversidades

Mais possibilidade de contatos entre pessoas de diferentes culturas
Abra novos territórios virtuais para exploração e culturalização

Ambientes Virtuais 
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EAD está aumentando a complexidade da diversidade nas aulas online.

A Diversidade emerge claramente como uma característica dos ambientes 
educacionais online.

Na medida em que o EAD permite uma oferta pedagógica transnacional,
promove não só a mistura da população em salas de aula virtuais, mas
também as interações sociais e a pertença às redes sociais em outros
lugares virtuais disponíveis no LMS e Web 2
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A  expansão do ensino superior implica a inclusão de uma diversidade de públicos.

Os cursos on-line possibilitam que os estudantes atravessam as fronteiras das 
instituições nacionais e que se inscrevam em cursos, em todo o mundo

A população em aulas virtuais coloca novas questões para os próprios professores, 
os administradores e outros agentes educativos estudantes 

(Moreira, 2011)
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DIV.ED. Diversity in the learning experience in Higher 
Education 
Um curso construído utilizando uma abordagem colaborativa 
pelos parceiros. 
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O curso

Este curso aborda a diversidade. E tem como objetivo analisar e discutir a 
diversidade em contextos educativos e suas implicações para a vida 
universitária e sucesso dos alunos. 
A perspetiva é de tomar a diversidade como um desafio e uma oportunidade.

O estudo, discussão e reflexão serão orientados para ajudar os alunos a 
desenvolver uma consciência cultural sobre situações cotidianas e como 
melhorar o diálogo com o outro.
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Objetivos   

� Auxiliar a reflexão sobre a diversidade de situações práticas.
� Analisar os conflitos emergentes de uma perspetiva sociocultural diversa.
� Desenvolver as competências interculturais. 
� Desenvolver habilidades de comunicação e colaboração interculturais.
� Aumentar a conscientização sobre a diversidade e sua importância nas 

sociedades contemporâneas. 
� Refletir sobre experiências multiculturais e interculturais.
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Abordagem metodológica

Ensino centrado no estudante 
Ensino com base em experiências de aprendizagem e recursos diversificação.
Ensino baseada na inclusão e celebração da diversidade.

Para cada tópico os alunos trazem as suas experiências em sala de aula como 
exemplos para discussão e reflexão sobre os conceitos apresentados nas aulas.
Atividades integram e são projetadas a partir de contribuições dos alunos com o 
seu próprio material na forma de fotos, ensaios, reportagens culturais, entrevistas, 
bem como episódios da vida diária em relação à sua vida em um ambiente 
multicultural. e elaborado por estudantes que trabalham individualmente ou em 
pequenos grupos.
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Materiais produzidos no projeto

Parte 1 - Os conceitos são abordados como uma forma de aprender a lidar com 
a complexidade da diversidade humana e social e entender quais são os 
benefícios e vantagens da diversidade e como representam um desafio sem 
precedentes para a sociedade.

Parte II - aborda a diversidade nos processos de aprendizagem. Atitudes, 
interações alunos-professores  e aprendizagem colaborativa são os temas em 
análise e autorreflexão . 



Esta comunicação foi produzida no âmbito do projeto europeu “Diversity in the Learning 
Experience in (Higher) Education” (DIV.ED)”  referência: 528049-LLP-1-2012-1-AT-ERASMUS-ESIN   

Parte III - lida principalmente com as diferentes dimensões da 
comunicação, especialmente em seus aspetos verbais e não-verbais.

O último capítulo contém reflexões e propostas para um papel mais 
forte do setor educacional para enfrentar inúmeros desafios atual 
diversidade como um suporte para uma política de inclusão 
generalizada.
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� Guia de curso
� versão e-curso , 
�

� Uma reportagem sobre a diversidade 
DVDs
Storytelling digitais

Materials produced within the project 
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Potencialidades e inovação

existem culturas emergentes nas comunidades e redes sociais, e 
devemos esperar que elas surgem. Onde quer que as pessoas se 
reúnem, seja fisicamente ou virtualmente, os significados são 
negociados e partilhados evoluindo de forma a identificar um novo 
grupo e talvez até mesmo defini-los como único.

Wheeler & Keegan (2009, p. 286). 

Aprendizagens sem fronteiras

Criação de cultura
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Conteúdo científico                              Experiências coletivas e individuais 

Experiências e 
materiais quotidianos  

para construir uma comunidade de alunos 
com um conhecimento coletivo baseado 
na partilha de narrativas sobre si mesmo e 
"o outro" sobre como lidar e 
compreender "o diferente". 

reflexão

expressão

implementar discussões em sala de aula virtual 
e pensamento teórico enriquecido com 
experiências personalizadas.
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A diversidade é a garantia do futuro. 
Cuidar da diversidade é cuidar do futuro.

Darlinda Moreira

Obrigada
Danke
Thank you
Ačiū
dank u
Merci


