
 

  

 

 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ANIMAÇÃO DE HISTÓRIAS 

EDITAL 

Informa-se os interessados de que de 15 de abril a 1 de julho de 2019, se encontra aberta a 

candidatura para 25 vagas ao curso de Pós-Graduação em Animação de Histórias, a decorrer 

na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa, em 2019/2020. 

APRESENTAÇÃO 

A Pós-Graduação em Animação de Histórias tem um total de 60 ECTS e a duração de 2 

semestres. 

A Pós-graduação em Animação de Histórias foi incluída - pela Direção-Geral de Educação/ 

Rede de Bibliotecas Escolares - na lista de formação específica, prevista no Anexo II da 

Portaria 756/2009 de 14 de julho, para efeitos de concursos de recrutamento de professores 

bibliotecários. 

DESTINATÁRIOS 

O curso de Pós-Graduação tem como principais destinatários: 

a. Docentes, bibliotecários, animadores socioculturais e mediadores artísticos 

b. Atores, contadores, ilustradores 

c. Técnicos de serviços educativos/artísticos/culturais, divulgadores e promotores do 

livro e da leitura 

OBJETIVOS  

O curso visa: 

 Aprofundar o conhecimento teórico-prático no domínio da animação de histórias 

 Desenvolver competências de intervenção em contextos educativos formais, não 

formais e informais 

 Conhecer e desenvolver projetos neste campo específico 



 

  

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA CURRICULAR 

O curso abrange duas componentes fundamentais:  

a) uma componente de formação curricular, presencial (40 ECTS); 

b) uma componente de projeto, supervisionado (20 ECTS). 

CONDIÇÕES DE ACESSO  

São admitidos como candidatos à inscrição no curso de pós-graduação os titulares de um 

grau de licenciatura ou equivalente legal, podendo ainda, ser admitidos como candidatos os 

detentores de um currículo escolar, científico ou profissional reconhecido como atestando 

capacidade para a realização deste ciclo de estudos, de acordo com os critérios definidos 

pelo Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Educação de Lisboa.   

PROCESSO DE CANDIDATURA 

a) Consultar a página de candidaturas online da ESELx  

https://portal.ipl.pt/eselx-cssnet/page   

 A documentação a apresentar incluirá obrigatoriamente: 

 preenchimento de impresso online na página de candidaturas da ESELx; 

 diplomas comprovativos das habilitações académicas e profissionais, ou 

respetivas cópias autenticadas, indicando as classificações obtidas; 

 declaração comprovativa do tempo de serviço; 

 Curriculum Vitae, elaborado de acordo com os critérios de seleção definidos no 

ponto seguinte. 

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO 

a) Classificação de licenciatura ou equivalente 

b) Experiência profissional no âmbito da animação de histórias 

c) Desempenho de atividades e funções em áreas específicas das artes, do teatro em 

particular, da literatura e da educação 

d) Frequência de ações de formação no âmbito da animação de histórias, das artes, do 

teatro em particular, da literatura e da educação 

e) Participação em projetos de investigação e de inovação no âmbito da animação de 

histórias, das artes, do teatro em particular, da literatura e da educação 

https://portal.ipl.pt/eselx-cssnet/page


 

  

f) Publicações e comunicações em congressos e eventos similares, no âmbito da 

animação de histórias, das artes, do teatro em particular, da literatura e da educação 

A elaboração do currículo deve ter em consideração os critérios acima referenciados, sem 

prejuízo da inclusão de outros elementos considerados pertinentes. A seleção e a seriação 

serão realizadas por um júri nomeado pelo Conselho Técnico-científico da ESELx, com 

base na análise curricular e, eventualmente, em entrevista individual. 

FUNCIONAMENTO  

Local: ESE de Lisboa. 

Duração: dois semestres letivos, abrangendo a parte curricular, bem como a preparação e 

apresentação do projeto final.  

Início: outubro de 2019. 

Horário: pós-laboral – sexta-feira: 19h/23h; e sábado: 9h/19h (com intervalo para almoço). 

O curso decorre, de forma intensiva, nalguns fins de semana de cada mês, a definir, nos dois 

semestres do ano letivo de 2019-20. 

Nos restantes aspetos, o funcionamento do curso processar-se-á de acordo com o 

estabelecido no Regulamento Geral dos Cursos de 2º Ciclo (Mestrados) e no Regulamento 

de Frequência e Avaliação da ESELx. 

PROPINAS                                      

A frequência do curso está sujeita ao pagamento da propina anual no valor de 1100 €. Este 

pagamento pode ser efetuado de uma só vez, no ato de matrícula e inscrição, ou em 7 

prestações nas seguintes datas: 

                  1ª Prestação: no ato de matrícula e inscrição em 2019 – 181 € 

                  2ª Prestação: até 31 de outubro de 2019 – 181 € 

                  3ª Prestação: até 31 de janeiro de 2020 – 148 € 

                  4ª Prestação: até 29 de fevereiro de 2020 – 148 € 

                  5ª Prestação: até 31 de março de 2020 – 148 € 

                  6ª Prestação: até 30 de abril de 2020 – 148 € 

                  7ª Prestação: até 31 de maio de 2020 – 146 €  

 

 

 

 



 

  

 

São ainda devidas: 

 Taxa de candidatura – 51,25 € (paga no ato da entrega da candidatura) 

 Taxa de matrícula – 40 € (paga no ato de matrícula e inscrição). 

 

Escola Superior de Educação de Lisboa, 27 de março de 2019 

 

O Presidente 

Carlos Pires 

 

 


