2º CICLO EM EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS
2019 - 2021
Documento para justificação da candidatura e guião para elaboração do curriculum vitae

Justificação da candidatura
Os/as candidatos/as devem apresentar um documento que
justifique o interesse pela frequência e realização do Curso de
Mestrado e que, simultaneamente, indicie o campo de investigação
a desenvolver, bem como a sua pertinência para a produção de
conhecimento no domínio da Educação de Adultos
Este documento deve ter entre 1 a 3 páginas A4.

Guião para elaboração do Curriculum Vitae
(a título meramente indicativo)
I – Identificação
Nome, data de nascimento, morada, telefone, telemóvel e endereço eletrónico.
II – Formação Académica
Menção da(s) Licenciatura(s) ou graus académicos oficialmente equivalentes,
indicando: áreas de especialização (caso existam), classificação(ões) final(ais) e
ano(s) de conclusão.
III – Formação complementar
Domínio da língua inglesa e francesa e outras (deve indicar o nível: excelente, bom,
elementar).
Ações de formação em áreas direta ou indiretamente relacionadas com a temática
do Mestrado, com ordenação cronológica da informação prestada e menção à
duração e à entidade promotora.

IV – Aprendizagem ao Longo da Vida
Experiência pessoal, profissional, socialmente relevantes, ou os seus produtos – em
forma de portefólio -, como fonte de aprendizagens informais e não-formais.
V – Experiência profissional
Apresentação do percurso profissional, ordenado cronologicamente, quando for o
caso.
VI – Participação em projetos ou atividades de intervenção
Especificação dos projetos e/ou atividades (nomeadamente a duração) e do tipo de
participação (organizador, dinamizador, membro da equipa...)
VII – Participação em projetos de investigação
Especificação dos projetos (duração, financiado ou não financiado) e do tipo de
participação (organizador, dinamizador, membro da equipa...)
VIII – Participação em reuniões científicas com comunicação (Congressos,
colóquios, simpósios)
Menção das entidades organizadoras e dos títulos, com ordenação cronológica da
informação
IX – Publicações
Referências das publicações com indicação da autoria/co-autoria, data, título, tipo
de publicação (livro, revista, capítulo de livro, outros...), edição (editora, jornal,
revista) e número de páginas.

