
 
 
 

 

 

Curso 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
NEURODESENVOLVIMENTO NA INFÂNCIA E NA 
ADOLESCÊNCIA 

Código: PGNIA01 

Coordenação ESSLei 

Descrição 

A ESSLei enquanto estabelecimento de Ensino Superior realiza atividades nos domínios do ensino, 
da formação profissional, da investigação e da prestação de serviços à Comunidade, regendo-se 
por padrões de qualidade que assegurem uma resposta adequada às necessidades da região em 
que se insere. 
Tendo em conta que as perturbações do neurodesenvolvimento são das patologias crónicas mais 
frequentes da infância e adolescência com tendência a aumentar nas sociedades modernas, o 
neurodesenvolvimento constitui-se como um foco de estudo na área da saúde. 
A Pós-graduação em neurodesenvolvimento na infância e na adolescência, surgiu através de um 
desafio lançado pelo Centro Hospitalar São Francisco, instituição parceira, com o objetivo de 
combinar uma sólida formação de base teórica com um forte desenvolvimento de competências 
práticas no domínio do neurodesenvolvimento na infância e na adolescência. 

Objectivos 

 Adquirir conhecimentos científicos no âmbito do Neurodesenvolvimento na infância e 
adolescência, classificando-os em áreas fenomenológicas e considerando os principais 
sistemas de classificação; 

 Conhecer as características típicas e atípicas do desenvolvimento neuropsicomotor, numa 
perspetiva integradora das dimensões biológica e psicológica do ser humano; 

 Reconhecer as comorbilidades e diagnósticos diferenciais, no âmbito das perturbações do 
neurodesenvolvimento; 

 Selecionar metodologias de rastreio e avaliação, e desenvolver conhecimentos que permita, 
avaliar a eficácia da intervenção multimodal; 

 Identificar estratégias de intervenção nas perturbações do neurodesenvolvimento nos 
contextos Família e Escola. 

Destinatários 

 Licenciados em áreas de Saúde, Psicossociais, educação e outras; 

 Titulares de curso superior que possuam formação ou experiência profissional relevante; 

 Titulares de grau académico superior estrangeiros que seja reconhecido pelo órgão 
competente. 

Duração 1620 Horas Totais 

ECTS 60 créditos 

Metodologia e  
Avaliação 

 Para obterem aprovação no curso, os estudantes terão de conseguir aprovação a todas as 
unidades curriculares de acordo com a secção V do Regulamento Geral da Formação 
Graduada e Pós-Graduada do Instituto Politécnico de Leiria e Regimes Aplicáveis a Estudantes 
em Regimes Especiais (disponível na página do IPLeiria e da ESSLei). 

 Aos estudantes que terminem a pós-graduação com aproveitamento será emitido um 
certificado comprovativo das competências adquiridas pelo Instituto Politécnico de Leiria. 

Docentes 

 
O curso será ministrado por Docentes do IPLeiria e Profissionais que integram o Centro de 
Desenvolvimento do Centro Hospitalar de São Francisco. 
 

Estrutura curricular e 
plano de estudos 

Despacho n.º 8998/2017 publicado em Diário da República, 2ª série, n.º 196 de 11 de outubro de 
2017 

Calendarização 
As aulas decorrerão ao longo de dois semestres letivos (30 semanas), às sextas-feiras e sábados, 
de 24 de fevereiro de 2018 a 26 de janeiro de 2019. 
O curso terá componentes letivas em B-learning. 

Inscrição / 
Candidatura 
 

O período de apresentação de candidaturas decorrerá entre 09 de janeiro a 02 de fevereiro de 
2018. As inscrições devem ser feitas on-line em http://www.candidaturas.ipleiria.pt/  
Taxa de inscrição/candidatura: 60,00€ 

Publicitação dos 
Resultados  

14 de fevereiro de 2018 

Prazo de Reclamação De 14 a 15 de fevereiro de 2018 

http://www.candidaturas.ipleiria.pt/


 

Critérios de Seriação 
 

A seriação dos candidatos será efetuada de acordo com a pontuação obtida de acordo com os 
seguintes critérios: 
- Classificação de Licenciatura e de outro (s) grau (s) ou diploma (s) de pós-graduação; 
- Currículo académico e/ou científico; 
- Currículo profissional. 
Em sede de apreciação das candidaturas em mérito absoluto a entrevista pode ser utilizada como 
método de seleção com carácter eliminatório. 

Documento para 
Candidatura 

 Curriculum Vitae em modelo Europass 
 Fotocópia do Certificado de Habilitações  
 Preenchimento do Boletim de Candidatura Online; 
 Exibição do cartão de cidadão ou em alternativa anexação ao formulário de candidatura; 
 Documento comprovativo do tempo de Licenciatura. 

Vagas 20Vagas. O curso só funciona com o mínimo de 15 formandos 

Matrículas e Propinas 

 
A matrícula decorrerá de 16 a 23 fevereiro de 2018. 
 

Propinas:€2000 (*desconto de 10% para a Comunidade Académica IPLeiria, Alumni) + seguro 

escolar obrigatório (€2,50). 
• O pagamento pode ser efetuado de uma só vez no ato da matrícula, ou em prestações, 
de acordo com plano de pagamentos aprovado. 
 
Possibilidade de inscrição em unidades curriculares isoladas, carecendo de autorização prévia da 
Direção da Escola, com a aplicação dos emolumentos previstos na tabela de emolumentos em vigor 
no IPLeiria. 
 

*Para obtenção do desconto deve requerer nos serviços académicos e apresentar comprovativos 

até final do mês de março 
 

Informações 

 Escola Superior de Saúde de Leiria 
  Tel: 244 – 845 300 |  

   Serviços Académicos 
  Campus 2 (IPL)  
  Ed. B - R/C Esq. | Morro do Lena | Alto do Vieiro | Ap.4163 - 2411-901 Leiria 
  Tel: 244 820 312 | Fax 244 820 310 academicos.c2@ipleiria.pt  
  www.esslei.ipleiria.pt e www.ipleiria.pt 

mailto:academicos.c2@ipleiria.pt
http://www.esslei.ipleiria.pt/
http://www.ipleiria.pt/

