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O O Mestrado em educação artística é um Ciclo de Estudos 
profissionalizante, organizado de acordo com os princípios 
decorrentes da Declaração de Bolonha.

Este mestrado tem como finalidades promover o aperfeiço-
amento/aprofundamento e investigação de competências 
técnico-profissionais para uma educação artística integra-
dora, que fomentem uma prática profissional inovadora e de 
maior qualidade, através da abordagem de temas específicos 
sobre os fundamentos epistemológicos e condições histórico 
culturais da produção artística e da educação estética, em 
diversos contextos e formas de manifestação.

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

Objetivos

Condições de Acesso 

Destinatários

Licenciados ou habilitação legalmente equivalente em Educa-
ção e Áreas Artísticas.

O curso é dirigido a titulares de uma licenciatura ou grau 
académico equivalente, provenientes de Cursos de Educa-
ção de Infância e 1º Ciclo, DESES, Cursos de Educação Visual 
e Tecnológica e Musical e Cursos Superiores de Música e 
Belas Artes e de Áreas afins.

Em casos devidamente justificados, poderão candidatar-se 
ainda:
• Os portadores de outras licenciaturas, ou cursos com 

equivalência a licenciaturas, cujos currículos demons-
trem adequada preparação científica no âmbito das ex-
pressões artísticas e experiência profissional relevante;

• E os titulares de um grau académico superior estrangeiro, 
conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos orga-
nizado de acordo com os princípios do Processo de Bo-
lonha, por um Estado aderente a este Processo.

Candidaturas on-line*
1ª FASE • 01 de junho — 18 de julho 2021
2ª FASE • 04 de agosto — 05 de setembro 2021
3ª FASE • 20 de setembro — 03 de outubro 2021

*Antes de proceder à candidatura on-line, os(as) candidatos(as) devem 
consultar toda a informação sobre o Mestrado a que se candidatam no 
respetivo Edital e ainda na página de cada Mestrado.

candidaturas.ipvc.pt

Local: Viana do Castelo 
Duração: 1.5 anos | 3 semestres
Preço: A propina anual (1º ano1 | 2º ano2):
• 1050,00€1 e 650,00€2 para estudantes nacionais;
• 1500,00€1 e 900,00€2 para estudantes internacionais de países 

de língua oficial portuguesa e de países da América Latina;
• 2000,00€1 e 900,00€2 para os restantes estudantes inter-

nacionais.
Regime: Pós-laboral



Estrutura curricular Saídas Profissionais

Contactos da Escola

1.º semestre | 1.º ano
Inovação e Mudança Educacional
Práticas Performativas I
Metodologia de Investigação I
Opção I
Práticas Inclusivas na Educação
Sociologia e Antropologia da Cultura

2.º semestre | 1.º ano
Teorias e Práticas da Educação Artística
Práticas Performativas II
Metodologia da Investigação II
Projecto I
Opção II
Oficina de Dança e Drama
Criatividade e Imaginativa Onírica

2.º ano
Seminário de Apoio ao Projecto
Projecto II

O mestrado de Educação Artística visa capacitar profissionais 
em diferentes domínios:
• Trabalho autoral;
• Trabalho artístico em diferentes contextos: escolas, museus, fun-

dações, associações, autarquias, empresas, galerias, entre outros.

Av. Capitão Gaspar de Castro
4901-908 Viana do Castelo
Tef.: +351 258 806 200
e-mail: geral@ese.ipvc.pt
Site: www.ese.ipvc.pt

Quer saber mais sobre 
este Mestrado?
Coordenador: Carlos Almeida
e-mail: calmeida@ese.ipvc.pt




