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AVISO DE ABERTURA DE CANDIDATURAS Nº FEP-14/2020 

Faculdade de Educação e Psicologia 

Ano letivo 2020/2021 

 

Pós-Graduação em Ensino à Distância e E-learning 

 
O Diretor da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa anuncia a 

abertura de candidaturas à Pós-Graduação em Ensino à Distância e E-learning para o ano letivo 

2020/2021, sob a Coordenação Científica do Prof. Doutor António Andrade e do Prof. Doutor José 

Lagarto. 

 

1. Destinatários:  

Professores do Ensino Básico e Secundário, Diretores de Agrupamentos de Escolas, 

coordenadores de departamento, líderes intermédios das escolas, diretores de centros de 

formação de associações de escolas, professores e outros profissionais da educação. 

 

1. Número de Vagas: 30  

 

2. Período de Candidaturas  

Fase Candidatura Resultados Matrículas 

1ª Fase 10 a 30 set 03 out 05 e 06 out 

2ª Fase 
04 out a 20 nov 

prazo alargado até 15 Jan 
20 jan 25 a 27 jan 

 

3. Documentação necessária 

 Certificado de Licenciatura* 

 Formulário com informação dos dados pessoais ou Fotocópia do documento de 

Identificação (Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão ou Passaporte)  

 Curriculum Vitae 

 Formulário para estudantes com Necessidades Educativas Especiais (NEE) – se 

aplicável 

 
* NOTAS: 

1.Original deverá ser obrigatoriamente apresentado em data e hora a definir pelos Serviços Académicos. 

2.Quando os documentos a entregar tenham sido emitidos noutro país (fora de Portugal), deverão os mesmos: 

    a) ser legalizados por autoridade diplomática ou consular portuguesa, OU 

    b) conter a Apostilha emitida pela autoridade competente do país emitente, no caso de esse país ter aderido à 

Convenção Relativa à Supressão       da Exigência de Legalização de Atos Públicos Estrangeiros (Conferência de Haia).  

3. Quando os documentos a apresentar se encontrem redigidos em língua estrangeira que não a língua espanhola, inglesa 

ou francesa, deve ser entregue a respetiva tradução, efetuada nos termos previstos na lei notarial. 
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4. Apresentação da candidatura 

A candidatura na pós-graduação pode ser apresentada através do sistema online 

(https://secretaria.porto.ucp.pt/candidaturasonline). O candidato receberá a confirmação da 

receção da inscrição, onde poderá encontrar os dados para pagamento da respetiva taxa. 

Sendo residente em país estrangeiro receberá, posteriormente, um email com IBAN. A 

candidatura só ficará concluída quando o pagamento for realizado. 

 

 

5. Avaliação das candidaturas e publicação dos resultados 

Os resultados serão publicados numa plataforma digital de acesso restrito aos candidatos, 

que receberão as credenciais e link de acesso por email, em data próxima da publicação dos 

mesmos. 

 
 

6. Funcionamento 

Coordenado a partir da Universidade Católica Portuguesa no Centro Regional do Porto e 

funcionando online com disponibilidade de acesso em Portugal Continental e Regiões 

Autónomas. 

As sessões síncronas decorrerão às segundas e quartas-feiras, das 18h00 às 20h30, com 

periodicidade quinzenal, conforme o cronograma do curso. 

As aulas são lecionadas em Português. 

 

7. Taxas e Propinas  

O valor das taxas, propinas e outros emolumentos, é fixado anualmente, e publicado em 

documento próprio (Tabela de propinas taxas e emolumentos), pelo que os valores a praticar 

em anos letivos subsequentes poderão sofrer alterações. 

Extrato da tabela Propinas, Taxas e Emolumentos 2020/21 

(não dispensa a consulta do documento na íntegra): 

 

Taxas 

Candidatura 52 € 

Matricula no curso (única) 156 € 

Propinas 

Valor Total 1.220 € 

As propinas podem ser divididas em 10 mensalidades sem qualquer 

agravamento 

136€ X 9 meses    

(jan. a set.) 

As taxas de candidatura e matrícula não são reembolsáveis em nenhuma circunstância, 

mesmo que o estudante anule a matrícula antes do início do curso. Haverá direito ao 

reembolso da 1ª mensalidade desde que o estudante anuncie a sua desistência antes do início 

das aulas, mediante requerimento online dirigido à Direção da Faculdade. 

 

https://secretaria.porto.ucp.pt/candidaturasonline
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8. Outras Informações 

Matrícula  

As matrículas serão realizadas por sistema online, cujo acesso e será facultado aos candidatos 

admitidos após publicação dos resultados. Nessa plataforma será necessário submeter: 

 Fotografia tipo passe (*.JPG, *.PNG ou *.GIF) 

 Cópia do boletim de vacinas para comprovar a vacina antitetânica (apenas a página 

relativa a este registo) 

 Informação solicitada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

(inquérito RAIDES) 

 Boletim de matrícula e outros documentos específicos a indicar no momento da 

admissão 

 Comprovativo de pagamento da taxa de matrícula e da 1ª mensalidade (a informação 

sobre os meios de pagamento será facultada na comunicação do acesso à plataforma 

de matrículas) 

Pressupõe-se desistência do candidato no caso de não formalização da matrícula no prazo 

estipulado. 

Os originais dos documentos de certificação de habilitações deverão ser apresentados, em 

data e hora a definir pelos Serviços Académicos. 

 

Certificação 

A frequência do curso completo com avaliação confere Certificado de Pós-Graduação em 

Ensino à Distância e E-learning com atribuição de ECTS’s a todos os titulares de grau de 

licenciado.  

A frequência do curso completo com avaliação, confere Certificado de Formação Avançada 

com atribuição de ECTS’s a quem não seja titular de grau de licenciado.  

A frequência do curso completo sem avaliação confere um Certificado de Frequência de Pós-

Graduação. 

Mais informações podem ser obtidas em: https://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-

formativa/Pos-Graduacao-Ensino-Distancia-eLearning e/ou no portal de candidaturas em 

http://www.candidaturas.porto.ucp.pt/. 

 

9. Contactos 

Universidade Católica Portuguesa 

Serviços Académicos 

Rua Diogo Botelho, 1327 | 4169-005 Porto 

Joana Xavier | 22 619 62 43 | formacao.avancada@porto.ucp.pt 

 

 

Porto, 9 de setembro de 2020 

 

O Diretor da Faculdade de Educação e Psicologia  

da Universidade Católica Portuguesa 

 

_______________________________________ 

(Prof. Doutor Pedro Dias) 

https://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/Pos-Graduacao-Ensino-Distancia-eLearning
https://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/Pos-Graduacao-Ensino-Distancia-eLearning
http://www.candidaturas.porto.ucp.pt/

