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ENSINO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS E DESIGN

FERNANDO RAPOSO LANÇA LIVRO

 25-10-2021

Fernando Raposo, docente da Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco,

acaba de publicar o livro “Ensino Superior de Artes Plásticas e Design – Análise dos

primeiros ciclos de estudo”. 

O livro editado pela LabCom, da Universidade da Beira Interior, apresenta um estudo

que pretende apurar “em que medida, e de que modo, os currículos dos cursos de 1º

ciclo, de Artes Plásticas e Design re�ectem as preocupações enunciadas por diversos

autores quanto às consequências, para a Educação, do desenvolvimento, a um ritmo

cada vez mais intenso, da ciência e da técnica e da emergência de um novo modelo de

racionalidade que equaciona a intersubjectividade e o papel do sujeito na construção

do conhecimento e ainda o contexto em que ele é produzido”, revela o autor na sua

introdução

Fernando Raposo aborda ainda a questão do “desenvolvimento das Tecnologias de

Informação e Comunicação (TIC) e as suas consequências ao nível da globalização da

informação, intensi�cando as relações sociais à escala mundial, a que a Educação não

pode, nem poderá, �car indiferente, e o contexto Europeu do Ensino Superior em que

estamos integrados, enformado pelos pressupostos da Declaração de Bolonha que

concorreram também para a de�nição do enquadramento conceptual do estudo”.

O livro é editado em versão impressa, em pdf e em epub.

PUB

Email Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

Voltar

Multimédia Edição
Impressa

Livro de
reclamações

RAL Termos e
Condições

Política de
Privacidade

Ficha
Técnica

    

Diretor Fundador: João Ruivo Diretor: João Carrega Ano: XXIII

     Pesquisar  Link's Loja Virtual Edição Impressa Arquivo Newsletter

https://unescoportugal.mne.gov.pt/pt/redes-unesco/escolas-associadas-da-unesco
https://www.santander.pt/universitarios
https://www.ubi.pt/
https://www.uevora.pt/
https://www.ipsantarem.pt/pt/home/
https://www.ipcb.pt/
https://www.ipleiria.pt/
https://politecnicoguarda.pt/
https://www.ipportalegre.pt/pt/
https://www.ips.pt/ips_si/web_page.inicial
https://www.ipc.pt/ipc/
https://ipca.pt/
https://www.ensino.eu/loja-virtual/
https://www.facebook.com/Caderno-do-S%C3%A9culo-164248037671002
https://www.ensino.eu/publicidades/ipcb/
https://www.ensino.eu/multimedia/
https://www.ensino.eu/edicao-impressa/
https://www.livroreclamacoes.pt/inicio
https://www.ensino.eu/ral/
https://www.ensino.eu/termos-e-condicoes/
https://www.ensino.eu/politica-de-privacidade/
https://www.ensino.eu/ficha-tecnica/
https://www.facebook.com/ensinomagazine/
https://www.instagram.com/magazine_ensino
https://twitter.com/ensinomagazine
https://www.youtube.com/channel/UCDjFZd6bay05gOvWxgxRt1Q
https://api.whatsapp.com/send?phone=+351
https://www.facebook.com/ensinomagazine/
https://www.instagram.com/magazine_ensino
https://twitter.com/ensinomagazine
https://www.youtube.com/channel/UCDjFZd6bay05gOvWxgxRt1Q
https://api.whatsapp.com/send?phone=+351
https://www.ensino.eu/links/
https://www.ensino.eu/loja-virtual/
https://www.ensino.eu/edicao-impressa/
https://arquivo.ensino.eu/
https://www.ensino.eu/

