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PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DIGITAL 

EDITAL 

Informam-se os/as interessados/as de que de 18 de julho a 11 de setembro de 2022 

se encontra aberta a candidatura para 25 vagas ao curso de Pós-Graduação em 

Educação Digital, a decorrer na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico 

de Lisboa, em 2022/2023. 

APRESENTAÇÃO 

A Pós-Graduação em Educação Digital é um curso com um total de 60 ECTS e a 

duração de 2 semestres. 

DESTINATÁRIOS/AS 

A Pós-Graduação tem como principais destinatários: 

a. Docentes do ensino superior. 

b. Docentes do ensino básico e secundário. 

c. Diplomados de cursos que habilitem para a docência. 

d. Formadores.  

OBJETIVOS  

A Pós-Graduação em Educação Digital tem como objetivo geral a promoção da 
inovação de práticas pedagógicas em ambientes digitais, contribuindo ainda para a 
consolidação de uma comunidade de prática emergente na ESELx na área da Educação 
Digital, através da partilha entre formadores/as e formandos/as das experiências 
desenvolvidas ao longo do curso.   

Mais especificamente, pretende-se que, no final, os/as formandos/as: (i) desenvolvam 
competências digitais que permitam mobilizar o potencial das tecnologias digitais 
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para o contexto de ensino e aprendizagem; (ii) tomem decisões ao nível da seleção de 
recursos e de ferramentas de autoria multimédia em função das opções pedagógicas 
assumidas e dos objetivos de aprendizagem formulados; (iii) desenhem, desenvolvam, 
implementem e avaliem projetos na área da educação digital.  

 

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA CURRICULAR 

A Pós-Graduação encontra-se estruturada em 2 semestres;  

 
a) 1.º semestre — 5 UC de 6 ECTS (total: 30 ECTS); 

b) 2. semestre —  3 UC de 6 ECTS + 1 UC de 12 ECTS (total: 30 ECTS). 

CONDIÇÕES DE ACESSO  

 

São admitidos como candidatos/as à inscrição na Pós-graduação os titulares de um 
grau de licenciatura ou equivalente legal, com formação ou atividade profissional 
relevante face aos objetivos do curso, podendo ainda ser admitidos como 
candidatos/as os/as detentores de um currículo escolar, científico ou profissional 
reconhecido como atestando capacidade para a realização deste curso, de acordo 
com os critérios definidos pelo Conselho Técnico-científico da Escola Superior de 
Educação de Lisboa.   

 

PROCESSO DE CANDIDATURA 

a) Consultar a página on-line da ESELx  

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

b) A documentação a apresentar incluirá obrigatoriamente: 

 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. 

 

https://portal.ipl.pt/eselx-cssnet/page
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CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO 

VER ANEXO 1 

FUNCIONAMENTO  

 

Duração: dois semestres letivos 

Início: outubro 2022 

Modalidade de funcionamento: e-learning (sessões síncronas e assíncronas)  
Horário das sessões a distância (síncronas): pós-laboral (as sessões síncronas 

realizam-se uma vez por semana, em dia útil, das 18h30m às 21h). 

PROPINAS                                      

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

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

no Regulamento de Frequência e Avaliação da ESELx. 

PROPINAS                                      

A frequência do curso para o ano letivo 2022/23 está sujeita ao pagamento da propina 

anual no valor de 1.110€. Este pagamento pode ser efetuado de uma só vez, no ato 

de matrícula e inscrição, ou em 10 prestações nas seguintes datas:  

 

1.ª Prestação: no ato de matrícula e inscrição em 2022 – 92 €  

2.ª Prestação: até 31 de outubro de 2022 – 92 €  

3.ª Prestação: até 30 de novembro de 2022 – 92 €  

4.ª Prestação: até 31 de dezembro de 2022 – 92 €  

5.ª Prestação: até 31 de janeiro de 2023 – 122 €  

6.ª Prestação: até 28 de fevereiro de 2023 – 122 €  

7.ª Prestação: até 31 de março de 2023 – 122 €  

8.ª Prestação: até 30 de abril de 2023 – 122 €  

9.ª Prestação: até 31 de maio de 2023 – 122 €  

10.ª Prestação: até 30 de junho de 2023 – 122 € 

 

https://www.eselx.ipl.pt/sites/default/files/media/2020/regulamento_geral_dos_cursos_de_2ociclo_mestrado_alteracao_aprovada_homologado_31_01_2020_site.pdf
https://www.eselx.ipl.pt/sites/default/files/media/2019/_reg_geral_de_avaliacao_e_frequencia_eselx_11_dezembro_2019_aprovado.pdf
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São ainda devidas: 

 Taxa de candidatura – 53,00 € (paga no ato da entrega da candidatura) 

 Taxa de matrícula – 50,00 € (paga no ato de matrícula e inscrição). 

 

 

 

 
 

Escola Superior de Educação de Lisboa, 27 de abril de 2022 
 

O Presidente 
 
 
 
 
 

 
(Paulo Morais-Alexandre) 
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Anexo 1 

 
 

Critérios gerais de seriação e respetiva ponderação  
 

 

a) Classificação de licenciatura ou equivalente. 20% 

b) Participação em projetos de investigação ou de inovação pedagógica. 15% 

c) Publicações e comunicações em congressos. 15% 

d) Anos de serviço de docência. 10% 

e) Experiência na formação de professores / educadores. 10% 

f) Frequência de ações de formação contínua na área da educação 

digital. 
20% 

g) Funções desempenhadas na instituição de ensino e noutras áreas de 

interesse educativo. 
10% 

TOTAL 100% 

 
Explicitação dos critérios e procedimento para a seriação das/os candidatas/os: 

1. A classificação final de licenciatura é a que consta do certificado. 

2. Critérios de desempate 

Caso, após a seriação, se verificar uma igualdade pontual entre candidatos/as proceder-se-á ao 
desempate considerando os seguintes critérios: 

1.º Classificação de licenciatura ou equivalente. 

2.º Participação em projetos de investigação ou de inovação pedagógica. 
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