Outros contactos úteis
Universidade do Minho: http://www.uminho.pt
Serviços de Ação Social: http://www.sas.uminho.pt
Portal Académico: https://alunos.uminho.pt/PT
Condições oferecidas
Salas pedagógicas, salas multimédia, laboratórios e anfiteatros modernamente equipados
Biblioteca de Ciências da Educação (BCE) com espólio ímpar no país
Biblioteca Digital - acesso online a revistas científicas
RepositóriUM - acesso online a publicações científicas da Universidade do Minho
Campus Virtual - acesso à Internet, comunicações sem fios em todo o campus
Serviço de e-mail para alunos
Plataformas de e-learning
Residências e cantinas
Espaços desportivos

Informações
Secretariado dos Cursos

Instituto de Educação - Universidade do Minho

https://www.linkedin.com/in/ieuminho/

https://www.youtube.com/user/IEUMinho

https://www.instagram.com/instituto_de_educacao_uminho/

https://twitter.com/IEUMinho

https://www.facebook.com/IEUMinho/

Campus de Gualtar | 4710-057 BRAGA, PORTUGAL
Telef: [+351] 253 601 286
E-mail: licenciaturas@ie.uminho.pt
www.ie.uminho.pt

Licenciatura em Educação
Instituto de Educação | Universidade do Minho

Este curso capacita-te ao mais alto nível para intervires dentro e
fora do Sistema Educativo. Estarás apto a atuar nas áreas da
Formação e Gestão de Recursos Humanos, da Educação de
Adultos e Intervenção Comunitária e da Mediação Educacional,
entre outras.

••\\ Que aprendizagens poderei fazer?
- Observar e analisar contextos socioeducativos, de
organizações com valências educativas e formativas e de
atividades onde existam dimensões de educação, de
formação e de aprendizagem ao longo da vida;
- Desempenhar funções de apoio na identificação de
problemas educacionais, no desenho curricular de cursos, na
planificação, organização, gestão e avaliação de programas e
projetos, na formação de educadores e agentes de
desenvolvimento local, na animação socioeducativa, na
intervenção comunitária e mediação educacional.

••\\Quais são as condições de acesso?
Podes candidatar-te ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino
Superior Público, através dos exames nacionais do 12º ano em
uma das seguintes disciplinas: Biologia e Geologia (02) ou História
(A ou B) (11) ou Português (18).
Poderás ainda aceder a este curso através dos:
- Regimes Especiais de Acesso ao Ensino Superior;
- Concursos Especiais de Acesso ao Ensino Superior;
- Regimes de Reingresso, Mudança de Curso e Transferência.
Candidatura online: https://www.dges.gov.pt/online/

••\\Como é o plano de estudos?
O curso tem uma duração de 3 anos (180 ECTS) e é constituído
por 27 unidades curriculares obrigatórias e 7 opcionais.
Anualmente, terás uma componente de iniciação à prática
profissional em contexto organizacional externo, nas seguintes
áreas: Formação e Gestão de Recursos Humanos; Educação de
Adultos e Intervenção Comunitária; Dispositivos e Metodologias de
Formação e Mediação.

••\\Onde poderei trabalhar no futuro?
Estarás habilitado para o exercício de funções em:
- Departamentos de educação permanente e de formação
contínua de empresas, hospitais e outros serviços públicos;
- Departamentos de recursos humanos, empresas de

consultoria e formação, centros e escolas profissionais;
- Instituições de solidariedade social, centros de reeducação e
reinserção social, centros de educação especial, tribunal de
família e menores, instituições asilares e prisões;
- Associações culturais, serviços de educação de museus,
bibliotecas e fundações;
- Serviços de apoio à criança, à juventude e à terceira idade,
serviço tutelar de menores, serviços de educação de adultos;
- Serviços autárquicos de cultura, educação e ação social,
projetos de desenvolvimento local, de intervenção comunitária
e animação sócio-educativa, ateliers de ocupação de tempos
livres.

••\\E se quiser continuar a estudar?
Terás acesso a diversos Mestrados, nomeadamente ao Mestrado
em Educação, de natureza profissional, nas seguintes áreas de
especialização em: Educação de Adultos e Intervenção
Comunitária; Formação, Trabalho e Recursos Humanos; Mediação
Educacional.

Diretora do Curso: Daniela Andrade Vilaverde e Silva
Vagas previstas: 47 (horário diurno) e 25 (horário pós-laboral)
Nota do último aluno colocado em 2021/2022 (1.ª fase):
148,8 (Diurno), 132,8 (Pós-Laboral)
Local de funcionamento: Universidade do Minho - Campus de
Gualtar

Licenciatura em Educação

TESTEMUNHOS

•\\ LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO

__\ Ver o mundo de outra maneira, não com um olhar
obtuso, mas observar para além do horizonte.
A Licenciatura em Educação é mais que um plano de
estudos que nos prepara para uma profissão; é, sem
dúvida, a preparação para uma sociedade cada vez mais
heterogénea e na qual todos os dias nos temos de
adaptar-nos e readaptar as nossas atividades.
Marta Soares (Coordenadora do Serviço de Apoio Domiciliário
do Centro Social do Vale do Homem)

__\ Atualmente, exercendo funções num Departamento
de Recursos Humanos, olho para todo o meu percurso
académico e valorizo muito a Licenciatura, porque
permitiu-me aprofundar e adquirir conhecimentos e
competências que me ajudam a observar, analisar e atuar
nos mais diversos contextos, com uma visão holística.
Fábio Gonçalves Lima (Técnico Superior de Educação,
especialista em Recursos Humanos na DST - Center, S.A. Grupo DST)

__\ A arte de Educar pressupõe uma vertente
Transformativa! É com esta premissa que estabeleço o
paralelismo com a minha passagem pela Licenciatura em
Educação, na UMinho. Esta licenciatura, enquanto
formação de base, proporcionou-me um vasto leque de
aprendizagens, alicerçadas numa bagagem cheia de
ferramentas que me permitem intervir no quadro do
desenvolvimento comunitário e enriquecer a intervenção
com as famílias.
Patrícia Sousa (Técnica Superior de Educação no Serviço de
Atendimento e Acompanhamento Social, Grupo de Ação Social
Cristã - GASC, Barcelos)

