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Regulamento da prova de avaliação do domínio oral e escrito da língua portuguesa e 

do domínio das regras da argumentação lógica e crítica 
 
 

Segundo o disposto no n.º 1 do Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, é 

condição geral de ingresso nos Cursos de Mestrado em Ensino o domínio oral e escrito da língua 

portuguesa e do domínio das regras da argumentação lógica e crítica.  

A ESECB realizará uma Prova de Ingresso com duas componentes: oral e escrita. Todos os 

interessados em candidatar-se aos cursos de mestrado em ensino oferecidos pela ESECB devem 

submeter-se à prova, independentemente de terem concluído ou não a licenciatura à data da 

mesma. 

 

Art.º 1 
Componentes da prova 

 
A avaliação do domínio oral e escrito da língua portuguesa e do domínio das regras essenciais 

da argumentação lógica e crítica é realizada em dois momentos: 

a) O primeiro materializa-se através de uma prova escrita, com referência aos domínios da 

interpretação, da compreensão, da composição textual e, transversalmente a este do 

domínio, das regras essenciais da argumentação lógica e crítica. 

b) O segundo, através de uma prova oral nas formas individual ou coletiva, destinada a 

apreciar a competência linguística e a capacidade de argumentação lógica e crítica. 

 
Art.º 2 

Regras gerais e procedimentos 
 

1. Os candidatos que realizam a prova de ingresso serão classificados com as menções de 

Apto ou Não Apto. A menção de Apto será atribuída aos candidatos que obtenham a 

classificação mínima de dez valores na média final (ponderada, de 60% para a componente 
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escrita e de 40% para a componente oral) das duas componentes da prova e que o 

candidato não obtenha, em nenhuma delas, menos de oito valores (em 20 valores). 

2. A menção de Apto não é considerada para efeitos de pontuação final. 

3. A componente escrita da prova terá a duração de 90 minutos, com 30 minutos de tolerância. 

4. A prova oral terá uma duração máxima de 15 minutos. 

5. Serão fatores de exclusão imediata atrasos superiores a quinze minutos não justificados, 

contados a partir do início da prova. 

6. São reconhecidas como válidas as provas para o mesmo fim realizadas noutras Instituições 

de Ensino Superior desde que o candidato tenha obtido aprovação.  

7. Os candidatos que se encontrem nas condições referidas no ponto anterior devem 

apresentar comprovativo emitido pela instituição onde realizaram a prova. 

8. Os candidatos que concorram a mais do que um mestrado em ensino realizam apenas uma 

prova. 

9. Terão acesso a chamadas posteriores – caso previstas – os candidatos que não se tenham 

apresentado à primeira fase da prova. 

10. A aprovação na prova de ingresso é válida nos dois anos letivos subsequentes, para 

efeitos de candidatura à matrícula e à inscrição na ESECB, em qualquer ciclo de estudos 

conducente ao grau de mestre que confira habilitação para a docência. 

11. Da classificação obtida na componente oral não caberá reapreciação nem recurso. 

12. É anulada a prova de ingresso aos candidatos que prestem falsas declarações ou exibam um 

comportamento fraudulento no decurso de qualquer uma das componentes. 

13. A realização das provas depende da verificação da identidade civil dos candidatos, mediante 

exibição de documentos identificativos legalmente aceites. 

14. Podem realizar a prova todos os que já tiverem, à hora da realização da prova escrita, 

efetuado a candidatura ao mestrado.  

 

Art.º 3 
Objetivos e estrutura das provas 

 
1. A prova escrita destina-se a avaliar os diversos domínios da competência linguística do 

candidato referidos no art.º1. A matriz da prova é constituída por dois blocos: um 

primeiro que, com um mínimo de 4 itens e um máximo de 8, avaliará os domínios da 
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análise, interpretação e compreensão de texto; um segundo constituído por um único 

item que avaliará a correção linguística da expressão escrita, o capital lexical e o domínio 

dos processos de argumentação lógica e crítica. 

2. A prova oral incidirá sobre a fluidez e destreza linguística dos candidatos, a ortoépia, a 

estruturação do discurso, a capacidade argumentativa, a precisão, clareza, uso de 

conetores e ocorrências metalinguísticas. 

 

Art.º 4 
Procedimentos de reapreciação da prova escrita 

 
1. Os candidatos podem requerer a consulta e reapreciação da prova de acordo com o 

previsto no edital de candidatura.  

2.  O requerimento de consulta da prova é dirigido ao presidente do júri e deve ser 

apresentado através dos Serviços Académicos do IPCB. 

3. O pedido de reapreciação deve ser fundamentado, caso contrário será 

liminarmente indeferido. 

4. O presidente do júri designará um docente que não tenha participado na apreciação 

da prova em causa para emitir parecer fundamentado. 

5. O júri procede à análise do parecer, do original da prova, e delibera sobre a 

reapreciação, concedendo ou não provimento. 

6. O resultado da reapreciação é comunicado ao requerente via S I G A  não sendo 

esta decisão sujeita a qualquer outro recurso. 

 

Art.º 5 
Júri da prova 

 
1. As tarefas de organização e realização das duas componentes da prova estarão a cargo 

do júri designado pelo Conselho Técnico-Científico. Integram o júri um presidente, dois 

vogais e um membro suplente. 

2. O presidente do júri, em caso de empate, terá voto de qualidade. 
 
 
 


