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MESTRADO EM EDUCAÇÃO
(de natureza profissional)
 Educação de Adultos e Intervenção Comunitária

 Formação, Trabalho e Recursos Humanos

 Mediação Educacional

CONDIÇÕES OFERECIDAS

- Salas pedagógicas, salas multimédia, laboratórios e anfiteatros
- Biblioteca de Ciências da Educação (BCE) com espólio ímpar
- Biblioteca Digital, acesso online a revistas científicas
- RepositoriUM, acesso online a publicações científicas
- Campus Virtual, acesso à Internet, comunicações sem fios
- Serviço de e-mail para alunos
- Plataformas de e-learning

www.ie.uminho.pt



MESTRADO EM EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO DE ADULTOS E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA
Coordenadora: Doutora Custódia Alexandra Almeida Martins
Vagas: 30
Regime/Horário: Misto (segunda, terça,quarta após as 17h00)

FORMAÇÃO, TRABALHO E RECURSOS HUMANOS
Coordenadora:  Doutora Maria Emília Pinto Vilarinho R. B. Zão
Vagas: Diurno - 25 | Pós-Laboral - 20
Horário Diurno: segunda e terça de tarde até às 20h.
Horário Pós Laboral: segunda, terça e quarta (a partir das 17horas) 

MEDIAÇÃO EDUCACIONAL
Coordenadora: Doutora Ana Maria Carneiro Costa e Silva
Vagas: 15 | Regime/Horário: Misto - segunda, terça e quarta (a partir das 
17h00)

Objetivos
O Ciclo de Estudos conducente ao Grau de Mestre em Educação é um Ciclo 
de Estudos de natureza profissionalizante, cuja área científica predominante 
é a Educação. O curso tem como objetivos gerais: 
i) Preparar profissionais capazes de investigar, compreender e refletir 
criticamente acerca das necessidades, orientações teóricas e praxeológicas 
concernentes aos fenómenos educativos entendidos numa perspetiva de 
educação ao longo da vida;
 ii) Habilitar profissionais capazes de diagnosticar, identificar, conceber, 
implementar, gerir e avaliar Programas e Projetos Educativos, de Formação e 
Mediação em contextos organizacionais e comunitários potenciadores de 
emancipação e (trans)formação de condições e qualidade de vida..

Organização
A conclusão do primeiro ano confere o direito a um Diploma de Especialização. 
O 2º ano deste Mestrado é dedicado à realização de um estágio em contexto 
profissional e à elaboração do respetivo relatório.

Destinatários 
São admitidos à candidatura à matrícula no Ciclo de Estudos: os titulares de 
uma Licenciatura na área de Educação/Ciências da Educação, Licenciatura 
em Ciências Sociais e Humanas, habilitação equivalente a Licenciatura, 
outras Licenciaturas ou cursos afins; os titulares de um grau académico 
superior estrangeiro, conferido na sequência de um 1º Ciclo de Estudos em 
Educação, Ciências da Educação ou áreas afins; os titulares de um grau 
académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo 
os objetivos do grau de licenciado em Educação, Ciências da Educação ou 
áreas afins, pelo Conselho Científico do IE; os detentores de um currículo 
escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando 
capacidade para a realização do Ciclo de Estudos pelo mesmo Conselho 
Científico.

Prazos de Candidatura
1ª fase: 1 a 18 de junho de 2018
2ª fase: 27 de agosto a 5 de setembro de 2018 (vagas sobrantes)

Procedimento de candidatura e documentação
Todas as candidaturas ao Mestrado serão realizadas on-line em três etapas 
no prazo fixado para o efeito:

ETAPA 1
Preenchimento do formulário de candidatura no portal académico de 
candidaturas, no endereço: HTTP://CANDIDATURAS.ALUNOS.UMINHO.PT 
Impressão do formulário de candidatura e assinatura do mesmo.

ETAPA 2
Pagamento da taxa de candidatura (40 euros, não reembolsável), usando os 
dados disponibilizados para o efeito no portal académico de candidaturas.

ETAPA 3
Submissão, através da página do Instituto de Educação (endereço: 
www.ie.uminho.pt), do formulário de candidatura assinado e da documentação 
abaixo indicada, legível, em formato PDF:
1) Formulário de candidatura, assinado;
2) Cópia do certificado de habilitações de Licenciatura, com a respetiva 
classificação final;
3) Curriculum Vitae detalhado;
4) Documento comprovativo da situação profissional, quando aplicável;
5) Comprovativo das ações de formação realizadas;
6) Outros documentos que os candidatos considerem relevantes para 
apreciação da sua candidatura;
7) Comprovativo do pagamento da taxa de candidatura.
Nota: Cada candidato é responsável pela documentação que envia. Os candidatos 
deverão apresentar os originais dos documentos fornecidos, quando solicitado .

Propinas: 1037,20€ /ano, podendo ser pago em prestações 

Condições de Frequência
O Mestrado pode ser frequentado em regime de tempo integral ou de tempo 
parcial, sendo que neste último caso, o valor das propinas corresponde a um 
montante parcial das mesmas.


