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APRESENTAÇÃO REGIME  

 
O curso de Mestrado em Comunicação e Media em 
regime de Educação a Distância (EaD) adota a 
modalidade de bLearning, de acordo com as normas de 
funcionamento indicadas neste guia. 
 

 
OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS  

 
O Mestrado procura o aprofundamento de competências 
ajustadas às atividades de Comunicação e Media em 
diferentes ambientes profissionais que exigem, cada vez 
mais, uma nova atuação fundada em critérios de 
eficiência e de produtividade: 
 
•Analisar diferentes perspetivas do desenvolvimento da 
relação entre a Comunicação, os Media e o Marketing 
 
•Estabelecer objetivos e definir políticas para o seu 
planeamento e implementação em contextos teóricos e 
práticos 
 
•Utilizar as ferramentas disponíveis e ajustadas ao pleno 
exercício de atividade, em função das competências e 
vocação da empresa/organização 
 
•Compreender o papel dos Media na sociedade e na 
comunicação corporativa e comercial; e como se 
organizam e desenvolvem produtos de comunicação 
 
•Dar a conhecer conceitos e técnicas de gestão de 
empresas de comunicação e proporcionar uma visão 
conjunta do negócio, do mercado e dos produtos e 
serviços. 
 
 

DESTINATÁRIOS E CONDIÇÕES DE ACESSO E 
INGRESSO 

 
a. Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, 
preferencialmente nas áreas de Gestão, Comunicação, 
Relações Públicas, Recursos Humanos e outros perfis 
relacionados com o ciclo de estudos; 
b. Titulares de um grau académico superior estrangeiro 
conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos 
organizado de acordo com os princípios do Processo de 
Bolonha por um Estado aderente a este Processo, nas 
áreas referidas na alínea a); 
c. Titulares de um grau académico superior estrangeiro 
que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do 
grau de licenciado pelo Conselho Técnico-Científico da 
(unidade orgânica), nas áreas referidas na alínea a) 
d. Detentores de um currículo escolar, científico ou 
profissional que seja reconhecido como atestando 
capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo 
Conselho Técnico-Científico da ESECS. 

 
CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO 

 
A seriação dos candidatos será feita de acordo com os 
seguintes critérios: 
[0.3 x Af + 0.4 x Nt + (0.3 x (MFC + Bónus)/200)] x 200 

-Af é a afinidade entre o curso de 1º ciclo que possuem e 
o curso a que se candidatam, expressa numa escala [0,1]; 
-Nt é a natureza do curso e do estabelecimento de 
ensino em que foi obtida a aprovação no 1º ciclo e 
assume sempre o valor unitário de 1. 
-MFC é a média final de curso na escala [0, 200]; 
-Bónus é uma bonificação de até 50 pontos a atribuir 
caso a coordenação de curso considere que o candidato 
é detentor de um currículo científico ou profissional 
relevante.  
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NORMAS DE 
FUNCIONAMENTO 

MODALIDADE 

A oferta deste curso na modalidade de de bLearning 
significa que recorre a momentos presenciais e a 
momentos online para veicular o processo de ensino-
aprendizagem. Nesta modalidade, os momentos 
presenciais e online são complementares. 
 
 

HORAS DE CONTACTO 

Considerando que no regime EaD grande parte das aulas 

são formalizadas através da plataforma de eLearning, o 

cálculo das horas de trabalho do estudante contempla: 

1. Horas de contato - tempo que o estudante dedica à 

realização das atividades propostas pelo professor, que 

podem contemplar interação com os colegas e/ou 

professor, ou apenas o contato com a plataforma de 

eLearning, com os conteúdos ou com outras ferramentas 

disponibilizadas pelo professor. Inclui todos os 

momentos presenciais e online, isto é, acessos à 

plataforma, interação com os conteúdos necessários 

para a realização das atividades e a participação nas 

mesmas, sessões presenciais e sessões síncronas; 

2.Trabalho autónomo - o tempo que o estudante dedica 

autonomamente ao estudo, geralmente offline. Inclui 

leituras, pesquisas e outras formas de estudo que não 

entram no âmbito das atividades das aulas. 

 

ASSIDUIDADE 

Sendo o EaD um regime flexível, este não requer a 

simultaneidade espacial e temporal, exceto nas sessões 

síncronas e/ou presenciais definidas pelo professor como 

obrigatórias. Assim, considera-se que: 

1. A assiduidade do estudante é medida em função do 

cumprimento das datas impostas para a realização das 

atividades, a sua participação regular e em tempo útil 

nas atividades individuais, em pequeno e/ou em grande 

grupo. 

2. A assiduidade do professor é medida em função de: 

a. Disponibilização atempada dos conteúdos e 

atividades. 

b. Mostrar-se presente na plataforma de eLearning e 

esclarecer dúvidas num prazo recomendável de 24 a 48 

horas (dias úteis), de acordo com a tutoria definida no 

Roteiro de Aprendizagem. 

c. Disponibilizar as avaliações das atividades num prazo 

que permita ao estudante melhorar ou alterar 

estratégias no seu percurso de aprendizagem. 
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CALENDARIZAÇÃO DAS SESSÕES PRESENCIAIS 

As sessões presenciais decorrerão previsivelmente de 15 
em 15 dias, em horário Pós-laboral (sextas e/ou 
sábados), conforme calendarização a divulgar no início 
do semestre. 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO NAS SESSÕES PRESENCIAIS 

 
As sessões presenciais são obrigatórias para todas as UC, 
incluindo as aulas correspondentes a avaliação. Alunos a 
residir no estrangeiro ou nas ilhas terão o mesmo 
calendário presencial, acompanhando via sala virtual. 
Para estes casos, será ainda definido um período de 
presença efetiva na Escola, a decorrer durante duas 
semanas, no primeiro semestre do segundo ano do 
curso, em calendário a articular oportunamente. 
 
 

APOIO E DEVERES DO eESTUDANTE 

Para além das funções e deveres previstos nos 

Regulamentos Académicos do IPLeiria, o estudante do 

regime de EaD deve: 

 

a. Consultar o Guia do Curso, nomeadamente, as normas 

de funcionamento; 

b. Consultar o Roteiro de Aprendizagem e as indicações 

fornecidas para a realização das atividades de cada UC; 

c. Ser responsável pelo seu percurso de aprendizagem, 

estudando ao seu ritmo, respeitando e participando nos 

trabalhos de grupo, não comprometendo o trabalho dos 

colegas; 

d. Cumprir os compromissos assumidos nas datas 

estabelecidas; 

e. Desenvolver o sentido de entreajuda e de pertença à 

comunidade de aprendizagem, respeitando os código de 

ética da comunicação e interação online; 

f. Participar na construção coletiva do conhecimento de 

acordo com as atividades e indicações disponibilizadas 

na UC; 

g. Cumprir o código de ética relativo ao processo de 

avaliação e de autenticação de identidade, subscrito no 

ato da matrícula; 

h. Respeitar os direitos de autor e da propriedade 

intelectual, nas suas intervenções e nos trabalhos 

realizados. 

 

Os estudantes do regime EaD são inscritos na UC “ABC 

do Estudante Online”, com o objetivo de se 

familiarizarem com o ambiente online e de se integrarem 

na comunidade de aprendizagem. Esta UC é gerida pela 

Unidade de Ensino a Distância (UED), que acompanha as 

atividades de ambientação e esclarece dúvidas 

relacionadas com a metodologia de aprendizagem no 

regime EaD e aspetos técnicos das plataformas 

utilizadas. 

O estudante é ainda incrito no “Espaço Académico” do 

curso, na plataforma de elearning. Este é um espaço que 

privilegia a comunicação entre estudantes e entre estes 

e o Coordenador de Curso. 

 

 

AVALIAÇÃO CONTÍNUA PRESENCIAL 

A avaliação presencial é obrigatória em todas as UC. No 

caso de estudantes a residir no estrangeiro ou nas ilhas 

podem no entanto ser utilizados sistemas como 

videoconferência, ou outra estratégia que não obrigue a 

deslocação física à instituição. 

 

AVALIAÇÃO POR EXAME 

A avaliação presencial é obrigatória em todas as UC. No 

caso de estudantes a residir no estrangeiro ou nas ilhas 

podem no entanto ser utilizados sistemas como 

videoconferência, ou outra estratégia que não obrigue a 

deslocação física à instituição. 
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INFORMAÇÕES LOCAL DE FUNCIONAMENTO 

Ambiente online na plataforma de eLearning: 

http://ead.ipleiria.pt 

Sessões presenciais na Escola Superior de Educação e 

Ciências Sociais, Leiria 

CANDIDATURAS 

A candidatura é submetida na página eletrónica do 

IPLeiria, http://www.candidaturas.ipleiria.pt/, e só se 

considera válida após o upload da documentação exigida 

e pagamento da taxa de candidatura. 

NÚMERO DE VAGAS  

Contingente Geral: 25 
Contingente Estudante Internacional: 10 

NÚMERO MÍNIMO DE ALUNOS PARA 

FUNCIONAMENTO 

15 

REGULAMENTO APLICÁVEL 

Regulamentos gerais do Instituto Politécnico de Leiria, da 

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais e 

Regulamento de EaD. 

 

PROCESSO DE CANDIDATURA 

Documentos a apresentar:  

a) Curriculum Vitae detalhado redigido em língua 
portuguesa, datado e assinado;  
b) Cópia do(s) documento(s) de identificação civil e fiscal;  
c) Cópia do certificado de habilitações académicas com 
data de conclusão do curso, grau atribuído e classificação 
final3;  
d) Comprovativo legal de residência, no caso dos 
candidatos que, não sendo nacionais de um Estado 
membro da União Europeia, residam legalmente em 
Portugal há mais de 2 anos, de forma ininterrupta em 
31/08/2015, e no caso dos filhos que com eles residam 
legalmente;  
e) Comprovativo do pagamento da taxa de candidatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ead.ipleiria.pt/
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COORDENADOR DO CURSO 

 

Catarina Menezes 

cmenezes@ipleiria.pt 

 

Doutorada em Letras, área de Ciências da Comunicação, 
Especialidade Media e Sociedade. Pós-graduada em 
Ciências da Comunicação - Estudo dos Media e 
Jornalismo e Licenciada em Ciências da Comunicação e 
em Línguas e Literaturas Modernas – Estudos 
Portugueses/Franceses. Coordena atualmente a 
Licenciatura e Mestrado em Comunicação e Media. 

Tem vindo a privilegiar como áreas de atuação e 
investigação: jovens, usos dos media e cidadania, media 
e espaço público, internet e novos media. 
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ESTRUTURA  
CURRICULAR

DESPACHO n.º 10336/2012 

1º semestre 
Horas de 
contacto 

ECTS 

Comportamento 
Organizacional e Comunicação 
Interna 

37,5 7,5 

Relações Públicas, Protocolo e 
Comunicação Institucional 

37,5 7,5 

Metodologias de Investigação 
em Ciências Sociais e em 
Comunicação 

37,5 7,5 

Jornalismo e Informação 
Nacional, Regional e Local 

37,5 7,5 

 
2º semestre 

Horas de 
contacto 

ECTS 

Gestão da Comunicação, 
Publicidade e Marcas 

37,5 7,5 

Comunicação e Marketing 
Relacional 

37,5 7,5 

Conteúdos Digitais e Sociedade 
da Informação 

37,5 7,5 

Gestão, Negócios e 
Empreendedorismo na 
Comunicação 

37,5 7,5 

 
3º e 4º  semestre Horas de contacto ECTS 

Seminário 30 30 

Projeto/Dissertação 
ou Estágio 

Estágio: 490; 
OT:12h 

Projeto/Dissertação: 
OT: 30 

30 

 


