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INFORMAÇÕES 

DESTINATÁRIOS 

 Educadores de Infância 

 Professores dos Ensino Básico e Secundário 

 Outros profissionais na área da educação 

REQUISITOS DE ACESSO 

 Ter concluído o Mestrado na Escola Superior de Educação do IPP. 

 Ser detentor de pelo menos 300 ECTS, sendo que no mínimo 60 ECTS deverão 

ter sido obtidos através de Mestrado. 

 Possuir um título académico português que permita o acesso a Doutoramento e 

seja equivalente ao título espanhol de Master Universitário. 

 

PRÉ-CANDIDATURA 

 Devem preencher o formulário de pré-candidatura disponível na página da ESE 

e enviá-lo suporte PDF para fc@ese.ipp.pt. 

 Apresentação das pré-candidaturas: de 08 de junho a 08 de julho de 2016. 

 A pré-candidatura não dispensa a formalização da candidatura ao Curso de 

Doutoramento em Educação no período que vier a ser definido pela 

Universidade de Santiago de Compostela. 

 

 
CANDIDATURA 

 Realizada on-line, no sítio https://sec-virtual.usc.es/LoginX/Login.asp, da 

Universidade de Santiago de Compostela, em data oportunamente a divulgar. 

DURAÇÃO 

 3 anos a tempo completo 

  5 anos a tempo parcial 

mailto:fc@ese.ipp.pt
https://sec-virtual.usc.es/LoginX/Login.asp
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HORÁRIO * 

 6ª feira, das 17h às 21h  

 Sábado, das 9h às 13h 

*Sujeito a confirmação 

  LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 ESE do Porto 

 Poderá, ocasionalmente, haver uma deslocação à Universidade de Santiago de 

Compostela 

SELEÇÃO E SERIAÇÃO  

 A seleção e seriação dos candidatos bem como os demais processos 

administrativos é da exclusiva responsabilidade da Universidade de Santiago de 

Compostela. 

PROPINA ANUAL (valores sujeitos a confirmação pela Universidade de Santiago de Compostela) 

1º Ano 

 Matrícula: 243,22 €  

 Complementos de formação: 288, 00 € 

 

2º Ano e seguintes 

 243,22 € 

TESE 

 A Tese pode ser redigida, apresentada e defendida em português, na 

Universidade de Santiago de Compostela 

 
 

 

 


