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1. Número de vagas 
 

 
Número de vagas total para o ano letivo de 2022/2023: 10  

Vagas para o contingente dos candidatos nacionais ou equivalente: 7 
Vagas para o contingente dos candidatos internacionais: 3 

 
As vagas podem transitar entre contingentes desde que não ultrapassem o número total de vagas. 

 
 

2. Habilitações de ingresso 
 

 
Tecnologia Educativa 

Podem ser admitidos ao concurso ao mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em Tecnologia Educativa, 
os candidatos que possuam os seguintes requisitos: 

a) Titulares de Licenciatura, ou equivalente, em Ensino, que confira habilitação profissional para a docência na 
educação de infância, no ensino básico e no ensino secundário; titulares de Mestrado em Ensino; titulares de 
licenciatura, ou habilitação equivalente, em Educação/Ciências da Educação ou áreas afins; 

b) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido pelo conselho científico do 
Instituto de Educação como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos. 

 
 

3. Período de Candidaturas 
 

 

2ª fase: 06 a 09 de setembro de 2022 (vagas sobrantes) 

 
 

4. Formalização de candidaturas 
 

 
As candidaturas são efetuadas numa plataforma online, disponível através dos seguintes endereços: 
https://alunos.uminho.pt/PT/candidatos/Mestrados/(Português) 
https://alunos.uminho.pt/EN/candidates/MastersDegrees/Pages/default.aspx  (English) 

 
 

5. Documentação  
 

 
Documentos comprovativos das habilitações de acesso ao mestrado. A não comprovação da classificação final do grau 
académico nos termos acima referidos determina a classificação final de 10 valores.  
  Curriculum Vitae detalhado;  

https://alunos.uminho.pt/PT/candidatos/Mestrados/
https://alunos.uminho.pt/EN/candidates/MastersDegrees/Pages/default.aspx


 
 

  Declaração de proficiência em língua portuguesa (ver minuta aqui: 
https://www.ie.uminho.pt/pt/Ensino/mestrados/Documents/Declaracao_proficiencia%20LP_MCE_TE_2022.pdf)" 

  Outros elementos relevantes para a apreciação da candidatura;  

  Taxa de candidatura no valor de 40€, não reembolsável.  

 
NOTA: Em caso de dúvida sobre os elementos relevantes para a instrução do processo ou sobre a autenticidade dos 
mesmos, a UMinho pode solicitar informação adicional ao requerente ou a sua confirmação.  

 
 

6. Critérios de seleção e seriação 
 

 
Os candidatos serão selecionados por um Painel de seleção, nomeado pelo CC, tendo em conta os seguintes 
parâmetros: 

REQUISITO MÍNIMO DE ADMISSIBILIDADE: 
Domínio do Português ao nível B2 do Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas  

 
BLOCO I - HABILITAÇÕES ACADÉMICAS (fator de ponderação 2)   
a) Tipo de habilitação académica (exigida para acesso ao ciclo de estudos):  
(i) 1.º Ciclo em Educação ou Ciências da Educação (180 ECTS) ................................................................... 2 
(ii) 2.º Ciclo em Educação ou Ciências da Educação (natureza profissional) ................................................... 3 
(iii) Licenciatura em Educação ou Ciências da Educação (com mínimo de 240 ECTS) .................................... 3 
(iv) Mestrado em Ensino  .............................................................................................................................. 3 
(v) Licenciatura em Ensino (c/ mínimo de 240  ects) .................................................................................... 3 
(vi) Outras licenciaturas (c/ mínimo de 240 ects e com 5 ects em Educação) ............................................... 2,5 
(vii) Outras licenciaturas  (c/ mínimo de 240 ects) ........................................................................................ 2 
(viii) Outra habilitação legalmente prevista  .................................................................................................... 2 
 
b) Grau académico considerado em a) com reconhecimento de grau em Portugal ....................... 10 
c) Nível da classificação académica considerada em a) __________ valores 
d) Outras habilitações académicas na área de especialização:  
(i) Diploma de pós-graduação  ......................................................................................................................  
(ii) Diploma de Estudos Superiores Especializados (se não contabilizado na alínea a)  ....................................  
TOTAL BLOCO I = 
 
BLOCO II - CURRÍCULO CIENTÍFICO E TÉCNICO (fator de ponderação 3)   
(a) Publicações científicas na área de especialização .....................................................................................  0 a 2 
(b) Outras publicações  ................................................................................................................................. 0 a 1 
(c) Conceção e desenvolvimento de materiais multimédia ............................................................................. 0 a 2 
(d) Coordenação ou participação ativa em estudos ou projetos de inovação educacional com as TIC no contexto de 
programas de âmbito nacional ......................................................................................................................  0 a 2 
(e) Coordenação ou participação ativa em estudos ou projetos de inovação educacional com as TIC no contexto de 
programas de âmbito local ........................................................................................................................... 0 a 2 
(f) Coordenação ou participação ativa em iniciativas ou projetos de inovação educacional com as TIC na escola 0 a 2 
(g) Responsável pelo desenvolvimento de projetos multimédia e de elearning na área da especialização ........ 0 a 2 
(h) Formador em TIC na Educação  .............................................................................................................. 0 a 2 
(i) Formador em outras áreas em Educação ou Ciências da Educação .......................................................... 0 a 1 
(j) Participação com comunicação em reuniões científicas, seminários e congressos na área da especialização  0 a 2 
(k) Assistência a reuniões científicas e profissionais ...................................................................................... 0 a 1 
TOTAL BLOCO II = 
   
BLOCO III - CURRÍCULO PROFISSIONAL (fator de ponderação 1)  
(a) Diretor de escola/agrupamento, presidente do conselho diretivo/executivo ou equivalente na área da educação  0 a 2 
(b) Membro da direção da escola/agrupamento, conselho diretivo/executivo ou equivalente na área da educação 0 a 2 
(c) Coordenador de diretores de turma .......................................................................................................... 0 a 2 
(d) Diretor de departamento curricular .......................................................................................................... 0 a 2 
(e) Orientador de estágio............................................................................................................................... 0 a2 

https://www.ie.uminho.pt/pt/Ensino/mestrados/Documents/Declaracao_proficiencia%20LP_MCE_TE_2022.pdf


 
 
(f) Diretor de turma ....................................................................................................................................... 0 a 2 
TOTAL BLOCO III = 
  
TOTAL GERAL = (total do Bloco 1 x 2) + (total do Bloco 2 x 3) + total do Bloco 3   
 

 
 

7. Divulgação dos resultados  
 

 
2ª fase: 16 de setembro de 2022 
 
NOTA: A divulgação dos resultados da candidatura é efetuada em: 

https://alunos.uminho.pt/PT/candidatos/Mestrados/  

 
 

8. Período de matrículas  
 

 
1ª fase: 01 a 03 de agosto de 2022 
2ª fase: 21 a 23 de setembro de 2022 
 
NOTA: A inscrição é realizada no Portal Académico. No dia anterior ao início do respetivo período de matrículas será 
enviada uma mensagem de correio eletrónico aos candidatos admitidos, com o login de acesso ao Portal Académico, 
para o e-mail fornecido no processo de candidatura. 

 
 

9. Período de inscrição 
 

 
2ª fase: 21 a 23 de setembro de 2022 

 
 

10. Calendário escolar  
 

 
Disponível para consulta em:  
https://www.ie.uminho.pt/pt/Ensino/Paginas/Calendario-Escolar.aspx  

 

11. Plano de Estudos  
 

 
Disponível para consulta em:  
https://www.ie.uminho.pt/pt/Ensino/mestrados/Paginas/Mestrados-em-Ciencias-da-Educacao.aspx 

 
 

12. Mais informações  
 

 
Secretariado do Curso de Mestrado em Ciências da Educação 
Tel: +351 253 60 12 80 
e-mail: sec-mce-ac@ie.uminho.pt 

https://alunos.uminho.pt/PT/candidatos/Mestrados/
https://www.ie.uminho.pt/pt/Ensino/Paginas/Calendario-Escolar.aspx
https://www.ie.uminho.pt/pt/Ensino/mestrados/Paginas/Mestrados-em-Ciencias-da-Educacao.aspx

