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Possibilidade de funcionamento a distância



O mestrado em Ciências da Educação da Universidade Católica sustenta-se numa oferta formativa 
de qualidade, confirmada pela avaliação recente da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior (A3ES) e visa:
- Aprofundar um quadro teórico-conceptual relevante em cada área de especialização;
- Desenvolver competências de análise crítica e de investigação;
- Reforçar a capacidade de intervenção dos profissionais na área da educação;
- Contribuir para a melhoria de processos e resultados sociais e educativos.

Coordenação geral: Prof. Doutor Joaquim Machado

Na edição de 2016/2017, pretende desenvolver competências profissionais e de investigação nas áreas: 

- Administração e Organização Escolar 
Coordenador científico: Prof. Doutor José Matias Alves

- Supervisão Pedagógica e Avaliação de Docentes 
Coordenador científico:  Profª Doutora Maria do Céu Roldão

- Avaliação Educacional (Nova*)
Coordenador científico: Profª Doutora Ilídia Cabral

*Com parecer positivo dos relatórios preliminar e final da Comissão de Avaliação Externa da A3ES (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. 
Os professores de uma mesma escola/agrupamento  beneficiam  de condições especiais ao nível da frequência.

Alguns depoimentos: 

“A relação próxima que os Professores têm com a realidade escolar permite-nos uma aprendizagem 
focada no essencial. Destaco, também, a disponibilidade, a simpatia e a compreensão dos Professores.”
Sónia Soares Lopes
Professora de Matemática do 3º ciclo no Agrupamento Dr. Carlos Pinto Ferreira, Vila do Conde

“Depois de cada aula, de cada conversa com os professores, atribuí um maior sentido à escola e ao 
trabalho diário com os alunos.”
Márcia Leal
Professora e Coordenadora do 1º Ciclo, Externato de São José – Lisboa

“À medida que o tempo passava mais certeza tinha que a escolha pela FEP fora a mais acertada! 
Recebemos desde a primeira aula um apoio incondicional, privámos com Professores de excelência, 
usufruímos de um acesso facilitado à informação e à pesquisa, de formação paralela (congressos, 
seminários, palestras...) e da possibilidade única de integrar o Seminário Internacional com uma 
comunicação.”
Cláudia Gomes
Adjunta da Diretora do Agrupamento de Escolas de Constância (maio 2016)

Mais informação:
www.candidaturas.porto.ucp.pt/Mest-Ciencias-Educacao  

Universidade Católica Portuguesa – Campus Foz
Serviços Académicos
jxavier@porto.ucp.pt
226196200 ext. 137
Rua Diogo Botelho, 1327 | 4169-005 Porto
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