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10 razões para escolher
a Licenciatura em Educação e Formação
• Única licenciatura em Educação e Formação
na área Metropolitana de Lisboa numa universidade
portuguesa pública
• Articulação entre componentes teóricas e práticas
• Corpo docente altamente qualificado
• Formação de base para intervir em diferentes
contextos
• Aproximação ao mundo do trabalho

• Múltiplas oportunidades de formação pós-graduada
• Utilização de tecnologias digitais no âmbito
da educação e da formação
• Valorização de competências de gestão
de formação e de intervenção social e cultural
• Aposta no e-learning e na formação a distância
• Acessível a alunos com percursos do ensino
secundário diversos

Vantagens de estudar connosco
• Apoios Sociais
Bolsas de estudo, auxílios de emergência
Benefícios para estudantes da Madeira e dos Açores
• Excelente localização
Bons acessos a toda a rede de transportes públicos
• Instalações e recursos concebidos para ti
Acesso a cantinas, alojamento e serviços de saúde
Oferta cultural e desportiva variada

• Desenvolvimento de competências académicas
e psicossociais
• Aconselhamento psicológico e de orientação
de carreira
• Serviços eletrónicos
Rede wireless, Moodle e recursos de software
• Associação de estudantes
Condições vantajosas e atividades transversais

“Hoje sou uma orgulhosa profissional das Ciências da Educação porque a minha formação
de base foi muito consistente e enriquecedora em todas as vertentes.”
Diana Gonçalves
Instructional Designer na UnYLeYa

Onde estarás daqui a 3 anos?
Principais saídas profissionais
Nos próximos 10 anos Portugal vai precisar de mais
profissionais de educação e formação para ocuparem
um lugar estratégico em:
• Organismos da administração central, regional
ou local (ministérios, autarquias)
• Escolas de diferentes modalidades e graus de ensino
(ensino básico, secundário e universitário)
• Recursos humanos e formação das empresas
• Organizações e serviços de formação profissional

• Instituições diversas ligadas a práticas educativas
não formais (autarquias, associações culturais,
museus, bibliotecas, centros de saúde, centros
de segurança social, IPSS, ONG)
• Centros de reconhecimento e validação
de competências
• Docência no ensino superior de disciplinas
das áreas da Educação e da Formação
• Consultoria na área da formação profissional
• Formação pedagógica de formadores

Uma instituição líder a nível nacional
•
•
•
•
•

Elevada taxa de empregabilidade (83%)
Condições especiais de pagamento de propinas
Múltiplos eventos científicos onde podes participar
Especialistas reconhecidos a nível internacional
Possibilidade de integrar projetos de investigação
nacionais e internacionais

• Programas de mobilidade nacional e internacional
(ERASMUS+)
• Ampla oferta para prosseguimento de estudos
(Cursos pós-graduados de especialização,
Mestrado em Educação e Formação, Mestrado
em Educação, Doutoramento)
• Oportunidades de formação contínua acreditada

“A frequência desta instituição simboliza um momento de viragem no meu percurso

de vida, culminando no despertar para a urgência da construção de um pensamento
alternativo que passa necessariamente pela seguinte premissa: É necessário Educar
para Mudar e Mudar para Educar.”
Rúben Amores Marreiros
Formação de Formadores na Academia Total

Licenciatura em Educação e Formação
• Duração
3 anos (6 semestres)
• Regime
Diurno
• Número de créditos
180 ECTS

Como te candidatas?
• Provas de ingresso
Aprovação num dos seguintes conjuntos:
Geografia e Português, ou
História e Português, ou
Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Português.
• Classificações mínimas
Nas provas de ingresso: 95
Na nota de candidatura: 95
Fórmula de cálculo: média do Secundário (50%) + provas de ingresso (50%)
Para mais informações visita o nosso site: www.ie.ulisboa.pt
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