BOLETIM DE PRÉ-CANDIDATURA AO CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO (2º CICLO) NO ANO LETIVO 2019/2020
(Nome)

______________________________________________________________________,

aluno nº _________________, com o telemóvel ______________________________, e o email
_______________________________________________________________________, estando a
frequentar, no ano letivo 2018/2019, o 3º ano da Licenciatura em Educação e Formação, no
Instituto de Educação da ULisboa, declaro que, caso conclua a licenciatura no presente ano letivo,
pretendo candidatar-me ao Curso de Mestrado em Educação e Formação (2º Ciclo), numa das
seguintes áreas de especialização, de acordo com a ordem de preferências indicada.

Mestrado em Educação e Formação

Vagas

Organização e Gestão da Educação e Formação

20

Desenvolvimento Social e Cultural

20

E-learning e Formação a Distância

20

Prioridade

Indique a ordem de preferência que pretende (1ª a 3ª)

Mais declaro que tomei conhecimento das seguintes informações constantes do Despacho nº
7/2019:
 A pré-candidatura assinalada torna-se efetiva após a data da conclusão da licenciatura e se, no
prazo de 3 dias úteis após aquela data não for apresentada declaração de desistência e se tiver
sido requerida a certidão de conclusão da licenciatura.
 A seriação e seleção dos candidatos terão lugar, logo que estejam terminados os exames da
época especial, e será feita em função da nota de licenciatura, de acordo com a ordem de
preferências expressa e as vagas disponibilizadas para este contingente de estudantes em cada
área de especialização.
 É garantida frequência, no ano letivo 2019/2020, de uma das áreas de especialização do
mestrado em Educação e Formação, que constam das 3 prioridades assinaladas no boletim de
pré-candidatura. O prazo para efetuar a inscrição no curso de mestrado em que foram colocados
decorre de 1 a 09 de agosto de 2019, os estudantes que não efetuem a inscrição no prazo fixado
perdem o direito à colocação.
Data: ______/__________________/2019
Assinatura: _______________________________________________________

Instituto de Educação
Universidade de Lisboa
ENTRADA
Data ____ /____/ 2019
Nº __________

