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ESD: Conjugação
ímpar de saberes e
competências da Dança

Contamos com um corpo docente de
qualidade e competente, determinado em
melhorar práticas e estratégias de ensino
onde a teoria e a prática, de mãos dadas, dão
cunho à singularidade dos Cursos da nossa
Escola. Esta conjugação ímpar de saberes e
competências permite conduzir os nossos
estudantes à autonomia e ao sucesso
profissional, motivando-os para a
aprendizagem e para uma atualização
constante.
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LICENCIATURA EM DANÇA

MESTRADO EM ENSINO DE DANÇA

1º Ciclo do Ensino Superior

2º Ciclo do Ensino Superior

Duração: 6 semestres

Duração: 4 semestres

Total de créditos: 180

Total de créditos: 120

Condições de acesso
Candidatos portadores do 12º ano ou equivalente
• Uma das seguintes provas de ingresso: Geografia; Filosofia; História
da Cultura e das Artes; Inglês; Matemática; Português.
• O concurso local de acesso implica:
1. Prova de Técnicas de Dança
2. Exercícios práticos de resposta criativa
3. Prova de Composição Coreográfica

Condições de acesso ao curso
Podem candidatar-se os habilitados com um mínimo de 120 créditos em
Prática da Dança e em Teoria da Dança, e nenhuma com menos de 25
créditos, que cumulativamente preencham um (1) dos seguintes requisitos:
• Titularidade de um grau de licenciatura, preferencialmente na área
da dança
• Titularidade de um grau académico superior estrangeiro que seja
reconhecido, preferencialmente na área da dança
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Lisboa.

• Currículo escolar, científico ou profissional artístico que seja
reconhecido pelo Conselho Técnico-Científico

Participação em parceria com a Universidade de Lisboa

DOUTORAMENTO EM ARTES - ARTES PERFORMATIVAS E DA IMAGEM EM MOVIMENTO
3º Ciclo do Ensino Superior
Duração: 6 semestres
Total de créditos: 180
Para mais informações sobre os cursos, condições de acesso e critérios de apreciação de candidaturas, consulte: www.esd.ipl.pt
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