
EDUCAÇÃO
LICENCIATURA



Como aceder?
Provas de ingresso (Exames nacionais)

Português OU Filosofia OU História

Contactos
Faculdade de Educação e Psicologia 

Universidade Católica Portuguesa | Campus Foz

Rua Diogo Botelho, 1327 | 4169-005 Porto

Tel. | 22 6196200

Serviços Académicos | E-mail: s.academicos@porto.ucp.pt

Mais informação disponível em: 

www.fep.porto.ucp.pt

Porquê escolher a Licenciatura em Educação na 
Universidade Católica Portuguesa?
1 –  Uma Grande Rede de contactos ao nível das escolas e dos Municípios que eleva as oportuni-

dades de trabalho e emprego; 

2 -  Programa curricular sustentado com aproximação progressiva à vida ativa;

3 – Formação sólida de cariz transdisciplinar;

4 –  Possibilidade de voluntariado em contextos educativos;

5 – Laboratório de Educação - EduLab;

6 – Mobilidade internacional – Erasmus.

O Curso
Duração: 3 anos (180 ECTS)

Formação inicial sólida no domínio da Educação.

Conhecimento das abordagens teóricas e 

metodológicas clássicas e inovadoras da 

Educação.

Contacto com as diversas áreas de 

especialização do domínio da Educação

Consulte o plano curricular da licenciatura em 

www.fep.porto.ucp.pt

Bolsas
Apoios Sociais (DGES e Apoio Social da 

Católica). 

Mais info em www.ee.porto.ucp.pt ou 

contacte: ee.bolsas@porto.ucp.pt

Bolsas de Mérito: 3 bolsas atribuíveis à 

melhor média (100% do valor da propina) e 

2ª e 3ª melhores médias (50% do valor da 

propina) de candidatura em 1ª fase, apenas 

para candidatos com médias iguais ou acima 

de 16 valores. Regulamento disponível no site.

Destinatários
Jovens titulares de um curso secundário 

ou de habilitação legalmente equivalente 

que pretendam uma qualificação enquanto 

técnicos superiores de educação e formação 

que os habilite a exercer funções não 

docentes em contextos educativos escolares 

e não escolares, no âmbito da educação 

formal e não formal.

Qual o grande objetivo?
Capacitar os alunos para a coordenação e 

gestão de projetos educativos em instituições 

de educação e formação, Câmaras Municipais 

e Comissões Inter-Municipais (CIM).

Como alcançá-lo?
Desenvolvendo competências técnicas e 

operativas em 3 áreas chave:

1) Gestão de projetos e recursos educativos;

2) Lideranças e gestão socio escolar;

3) Ação Estratégica e Sucesso Educativo.

Mercado de Trabalho / 
Saídas Profissionais
Associações Culturais e Recreativas 

Bibliotecas, Ludotecas, Edutecas, Museus 

Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia 

Centros de Formação, Centros de 

Reconhecimento e Validação de 

Competências 

Comissões de Coordenação e Centros de 

Investigação em Educação 

Creches; Jardins de Infância, Centros de ATL 

Escolas do Ensino Básico e Secundário 

Escolas Profissionais 

Centros Sociais; Centros de Dia; Lares de 

Infância e Juventude 

ONGS, Casas da Juventude

Fundações

Coordenação
Professora Doutora Ilídia Cabral
icabral@porto.ucp.pt


