EDITAL
Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º
Ciclo do Ensino Básico
(2017/2018)
Adequado aos princípios orientadores de Bolonha
Curso Acreditado pela Agencia de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior

Condições de Acesso:
Detentores de um curso de licenciatura em Educação Básica;
Nos termos do art. 17.º do Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, os candidatos devem ter
aprovação na prova de conhecimentos de Língua Portuguesa composta por um exame e uma
entrevista a realizar no ISEC.

Horário:
Diurno e Pós-Laboral**
** O ISEC reserva o direito de só abrir turmas/horários quando haja número mínimo de alunos
inscritos.

Período de Candidaturas:
1.ª Fase: 01 de março a 21 de julho de 2017
2.ª Fase: 01 de agosto a 08 de setembro de 2017

Prova de Conhecimentos de Língua Portuguesa (Obrigatória):
1.ª Fase: 24 de julho de 2017 (1ª Chamada – 10 horas / 2ª Chamada – 18 horas)
2.ª Fase: 11 de setembro de 2017 (1ª Chamada – 10 horas / 2ª Chamada – 18 horas)

Resultados de seriação:
1.ª Fase: 31 de julho de 2017
2.ª Fase: 18 de setembro de 2017

Período de Matrículas:
1.ª Fase: 01 a 31 de agosto de 2017
2.ª Fase: 25 a 30 de setembro de 2017

Início previsto:
02 de outubro de 2017

Critérios de seriação:
1) Classificação final de Licenciatura em Educação Básica (os alunos detentores da Licenciatura
em Educação Básica do ISEC terão uma majoração de 3 pontos);
2) Classificação final da prova de língua portuguesa;
3) Nº de ordem de candidatura.

Organização do Curso:
O Curso tem uma duração de 4 semestres (120 ECTS), incluindo a frequência de unidades
curriculares e a Prática de Ensino Supervisionada (estágio) nas duas valências de docência
para as quais o curso habilita.

Condições para obtenção do grau:
A atribuição do grau de Mestre está condicionada à:
a) Aprovação nas unidades curriculares constantes do plano de estudos;
b) Elaboração de um relatório final de estágio, sua discussão pública e aprovação.

Preçário:
Candidatura: 125,00 Euros
Matrícula: 125,00 Euros
Dossier escolar: 35,00 Euros
Propina por ECTS: 61,50 Euros
Modalidades de pagamento:
- Pagamento propina anual: 3 468,60 Euros (6% de desconto)
- Fraccionado em 12 prestações mensais sucessivas de 307,50 Euros em cada ano.
Renovação de matrícula 2ºano – Julho de 2018….……….(conforme preçário em vigor à data)

Documentos a entregar no acto de candidatura:
- Preenchimento do formulário de candidatura online;
- Cópia do Certificado de Habilitações;
(a autenticar na Secretaria mediante a apresentação dos originais)
- Apresentação do Cartão de Cidadão ou equivalente;
- Curriculum Vitae.

Lisboa, 27 de fevereiro de 2017
A Presidente do Instituto,

(Prof. Doutora Maria Cristina Matoso Ventura)

