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Missão
“Promover uma formação de alunos de elevado nível, adaptada às
necessidades da sociedade moderna, aliando a componente teórica e
prática”.

Pólo I - Pólo II
A ESEC tem vários blocos (salas e serviços) a funcionar em dois pólos:
» Pólo I – situa-se na praça Heróis do Ultramar – Solum.
» Pólo II – situa-se na rua Luís de Camões – travessa Teixeira de Pascoais –
localizado numa perpendicular à Avenida Dias da Silva.
A deslocação entre o Pólo I e o Pólo II pode ser feita através das linhas de
autocarro 37 e 7T.

Morada
Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC)
Praça Heróis do Ultramar - Solum, 3030-329 Coimbra, Portugal
Pólo II - Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC)
Rua Luís de Camões - Travessa Teixeira de Pascoais
3030 - Coimbra
Tel.: 239 793 120
Fax: 239 401 461
Homepage: www.esec.pt

Serviços
GAA - Gabinete de Apoio ao Aluno
- Apoio psicológico em situação de stress ou ansiedade, nas dificuldades
pessoais, familiares ou de relacionamento interpessoal.
- Apoio no acolhimento e integração escolar, na integração de alunos com
necessidades educativas especiais.
- Apoio na organização do estudo e gestão do tempo.
- Promoção de acções de sensibilização.
-----------

gaa@esec.pt
Segunda-Feira a Quinta-Feira
10h00 - 12h00 | 14h00 - 16h00
Sexta-Feira
16h00 - 20h00
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CDI (Biblioteca) – Centro de Documentação e Informação
-

Serviços de leitura e empréstimo.
Empréstimo interbibliotecas.
Aquisição e localização de bibliografia.
Consulta de catálogos e bases de dados.
Pesquisas na Internet.
Fotocópias.
Normas e orientações ao utilizador.

----------cdi@esec.pt
Periodo escolar
Seg. a Sex. 9h – 22h
Sab. 9h - 13h
Férias
Segunda a Sexta-Feira 9.00 h - 17.00 h

CEMEIA – Centro de Meios Audiovisuais
- Fornecimento de recursos e material audiovisual, requisição de
equipamentos, materiais consumíveis.
- Serviços de edição de áudio e vídeo e tratamento de imagem audiovisual:
Laboratórios de Fotografia, Televisão e Rádio.
- Área de formação e dinamização.
- Apoio técnico nos eventos e outras acções que decorram no auditório.
----------cemeia@esec.pt
Periodo de Aulas
Manhã: 09.30h - 12.30h
Tarde: 13.30h - 17.30h
Férias
Manhã: 09.30h - 12.30h
Tarde: 13.30h - 17.30h

Tesouraria
- Recebe dos alunos todo o tipo de pagamentos.
----------Segunda a Quarta-Feira 10h00 – 17h00
Quinta e Sexta-Feira 10h00 - 20h00

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
- Apoio na organização de iniciativas no âmbito do Plano de Actividades da
ESEC.
- Estabelece contactos com a comunicação social.
- Organiza e coordena a produção de material informativo e promocional.
- Divulga os cursos de formação inicial, os cursos livres e a formação
pós-graduada da ESEC.
- Acompanha a implementação dos projectos institucionais e colabora na
dinamização dos protocolos institucionais.
------------gcrp@esec.pt
09h30 – 12h30
14h00 – 17h00
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GRI – Gabinete de Relações Internacionais
- Informa os alunos sobre os programas de mobilidade Leonardo da Vinci e
Sócrates/Erasmus.
- Promove a internacionalização da ESEC, quer em termos de cooperação e
mobilidade académica, quer no campo da I &D, assumindo uma postura de
prestação de serviços à comunidade docente e discente e aos trabalhos de
investigação de natureza internacional.
------------gri@esec.pt
Seg. a Sexta.
10h00–13h00
14h00–17h00

NESP – Núcleo de Estágios e Saídas Profissionais
- Organiza os processos de Estágios Curriculares e Saídas Profissionais.
- Apoia na integração dos alunos da ESEC no mercado de trabalho, quer no
estágio curricular, quer na procura do primeiro emprego.
-------------nesp@esec.pt
9h00 – 12h30
14h00 – 17h00

Gabinete da Qualidade
- Responsável pela condução dos processos de Auto-Avaliação, Certificação
e Acreditação da ESEC e dos seus cursos.
-------------gqualidade@esec.pt
9h30 – 12h30
14h30 – 17h00

NDSIM – Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas Interactivos
e Multimédia
- Desenvolve projectos de natureza informática e/ou multimédia na ESEC.
- Manutenção da ESECweb e páginas relacionadas.
- Criação e manutenção de websites (estáticos ou dinâmicos).
- Concepção de posters, flyers, brochuras e outros, solicitados na sua
maioria para divulgação de actividades, projectos ou serviços da ESEC.
----------ndsim@esec.pt
10h00 – 13h00
14h00 – 17h00
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Gabinete de Mestrados
Gestão técnica e administrativa dos processos relacionados com a Formação Pós-graduada conferente ou não de grau, a saber: cursos de Mestrado
(2º Ciclo), Pós-graduação, Formação especializada e Cursos de Especialização Tecnológica (CET).
-

------------mestrados@esec.pt
3ª e 4ª Feira - 15h00 - 18h00
5ª e 6ª Feira - 16h00 - 20h00
1º Sábado de cada mês - 9h - 13h

UAP - Unidade de Apoio a Projectos
- Gestão de Projectos Financiados, Co-Financiados e não Financiados, desempenhando funções tais como:
Candidaturas de Projectos da ESEC, aos programas de apoio;
Gestão financeira de Projectos;
Assessoria aos Projectos.
------------uap@esec.pt
Segunda a Sexta: 10h - 12h00 | 14h00 - 16h00

Cantina
Pequeno – almoço: 8h15 – 9h30
Almoço: 12h – 14h
Jantar: 19h – 21h
Opção: Peixe / Carne / Dieta
----------Nota: As senhas de refeição devem ser adquiridas na cantina até às 10h do próprio dia.

Bar
8h00 - 19h00

Reprografia do Aluno
8h30 – 21h00
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Directores de Curso
Animação Socioeducativa
Doutora Lucília Salgado - lucilia@esec.pt

Arte e Design
Mestre Rosa Oliveira - rosa@esec.pt

Comunicação e Design Multimédia
Mestre Ricardo Rodrigues - ricardor@esec.pt

Comunicação Organizacional
Doutora Joana Fernandes - joanaf@esec.pt

Comunicação Social
Mestre Carla Patrão - cpatrao@esec.pt

Desporto e Lazer
Doutor Sérgio Damásio - sergio@esec.pt

Educação Básica
Doutora Lola Xavier - lola@esec.pt

Gerontologia Social
Doutora Anabela Panão - aramalho@esec.pt

Língua Gestual Portuguesa
Mestre Isabel Correia - icorreia@esec.pt

Música
Doutora Mª do Amparo Carvas - amparo@esec.pt

Teatro e Educação
Mestre Orquidea Bispo - orquidea@esec.pt

Turismo
Doutora Adília Ramos - adilia@esec.pt
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Horário de atendimento dos docentes

Cada docente dispõe de um gabinete onde, em horário de atendimento,
pode receber os alunos. Mais informações podem ser obtidas junto do
docente.

Password e Login

A password e login permitem ao aluno ter acesso a todos os recursos
informáticos da ESEC, utilizar os computadores das salas de informática,
aceder à Internet e à rede Wireless, consultar processo individual, pagar
propinas, consultar sumários das aulas, pesquisar bibliografia e materiais
de apoio das aulas, consultar o e-mail da ESEC, etc.
Os alunos que tiverem problemas na utilização do login e/ou password,
recebidos no acto da matrícula, devem dirigir-se ao CIC.

Cartão de Utilizador da Biblioteca

Mediante o preenchimento de uma ficha, o aluno deve proceder à sua
inscrição como leitor, apresentando o B.I. e morada. Após a transferência
desses dados para a base de leitores ser-lhe-á fornecido um CARTÃO DE
LEITOR.
Existem gabinetes que se destinam a trabalho de grupo e/ou estudo.
O aluno deve conhecer o regulamento de funcionamento do serviço em
www.esec.pt/cdi/acerca/regulamento.pdf

Salas de Informática

A sala de informática 4 tem computadores disponíveis para utilização dos
alunos (aberta das 9h às 23h).
Existe empréstimo de portáteis a alunos para apresentação de trabalhos ou
utilização no auditório. A requisição é feita no CEMEIA.

É Fundamental...

Consultar o site da escola www.esec.pt.
Aqui encontra toda a informação dos cursos, disciplinas, sumários das aulas, bibliografia, plano de pagamento de propinas, regulamentos da escola,
serviços, etc.
Consultar outras informações em
www.esec.pt => Informações para... => Novos Alunos
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Mapas da ESEC (Salas/Serviços)
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LEGENDA 1
Escadas

1

1

ENTRADA
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ZONA
- Cave
- Salas 7, 8, 9 e 10
- Gabinete de docente

PLANTA PISO -1 (CAVE)
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NDSIM – Núcleo de
Design de Sistemas
Multimédia
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CIC - Informática
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PLANTA PISO 1

ZONA
Sala de Informática 1
Sala Maria Alice Gouveia
Gabinete de docentes (Educação Física e Desporto)
Ginásio
Salas 4, 5 e 6
Sala de Informática 2

LEGENDA 1
Escadas
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ZONA
- Salas 1, 2 e 3
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- Salas 12 e 13
- WC
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PLANTA PISO 2

NOTA: PÓLO II
Rés-do-chão
- Oficina de Madeiras
- Salas 12, 13 e 14
- Sala de docentes
- Gabinete de docentes (Educação Visual e Tecnológica)
1º Piso
- Salas 15, 16, 17, 18, 19 e 20
- Sala de Informática 5
Exterior
- Pavilhões de Teatro 1, 2 e 3.

Escadas de acesso ao Sótão
onde existem Gabinetes de
docentes (Comunicação,
Ciências Sociais e Turismo) e
o Gabinete da Qualidade.

