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Educação de Adultos e Intervenção Comunitária
Formação, Trabalho e Recursos Humanos
Mediação Educacional

MESTRADO EM EDUCAÇÃO

Diretora do Mestrado em Educação: Doutora Maria Conceição Pinto Antunes

EDUCAÇÃO DE ADULTOS E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA

Coordenador: Doutor José António Martim Moreno Afonso
Regime/Horário: Misto (segunda, terça,quarta após as 17h00) | Vagas: 30

FORMAÇÃO, TRABALHO E RECURSOS HUMANOS

Coordenadora: Doutora Maria Emília Pinto Vilarinho R. B. Zão
Vagas: Diurno - 25 | Pós-Laboral - 20
Regime/Horário Diurno: segunda e terça de tarde até às 20h.
Regime/Horário Pós Laboral: segunda, terça e quarta (a partir das 18horas)

MEDIAÇÃO EDUCACIONAL

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

Organização

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

Destinatários

Prazos de Candidatura

1ª fase: 27 de maio a 7 de junho de 2019

|

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 1.º 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.

|

2ª fase: 8 a 12 de julho de 2019 (vagas sobrantes)

Procedimento de candidatura e documentação
Todas as candidaturas ao Mestrado serão realizadas on-line no portal académico de candidaturas, no
endereço: https://alunos.uminho.pt/PT/candidatos/Mestrados/
É devida uma taxa de candidatura, no valor de 40 euros, por curso, não reembolsável, a qual poderá
ser paga por multibanco ou cartão de crédito, usando os dados disponibilizados para o efeito no portal
académico de candidaturas.
Caso pretenda candidatar-se a mais do que um curso, o candidato deverá efetuar o mesmo procedimento
para cada curso isoladamente.
Cada candidato é responsável pela documentação que envia. A apresentação de processos de candidatura
incompletos ou com informações falsas, designadamente no que se refere a elementos essenciais que
permitam a sua correta apreciação e a aplicação dos respetivos procedimentos de seleção e seriação,
implicará rejeição liminar da mesma.
Os candidatos deverão apresentar os originais dos documentos fornecidos, quando solicitado.
Propinas: 1037,20€ /ano, podendo ser pago em prestações
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Mestrado em Educação

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.
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Objetivos

Secretariado do Curso
Telefone: +351 253 601 392
Email: sec-me-pf@ie.uminho.pt

