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1. O Curso é promovido por:
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
Universidade do Algarve

2. Curso em associação:
a. Tipo de Consórcio: Nacional
b. Tipo de Associação: Diploma a ser atribuı́do por todas as Instituições Parceiras em conjunto,
nos termos do artigo 42º do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de março, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei nº 63/2016, de 13 de setembro.
c. Tipo de Protocolo: Rotativo (gestão administrativo-financeira da responsabilidade da instituição
de acolhimento da edição)
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d. Instituição coordenadora: Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
e. Instituições parceiras:
 Universidade de Évora
 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
 Universidade do Algarve

f. Instituição de Acolhimento: Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
 Candidaturas: As candidaturas decorrem entre 27 de Março e 15 de Julho.
Para efetuar candidatura:http://www.letras.ulisboa.pt/pt/cursos/candidaturas/625-mestrados

g. Diretor/Comissão de Curso em associação:
Professor Luı́s Oliveira (UALG) - folivei@ualg.pt;
Professor Hermenegildo Fernandes (FLUL) hermenegildo.f@.ul.pt
Professora Suzana Gomez (Campo arqueológico de Mértola)- susanagomez@sapo.pt
Professora Hermı́nia Maria Vasconcelos Alves Vilar - Universidade de Évora hmav@uevora.pt

3. Apresentação:
Com este Mestrado procura-se compreender a forma como, no contexto do Mediterrâneo, sociedades
muito diferentes podem conhecer e viver com outras, e como, historicamente, decorreu esse processo,
na dinâmica de interação e troca ou de oposição e conflito entre as diferentes culturas em presença. O
modelo de formação proposto remete para uma análise centrada na Penı́nsula Ibérica e apela às construções culturais, sociais, polı́ticas, económicas e até espaciais que se configuram com o Norte de África,
durante o perı́odo Medieval (em lato senso). Neste sentido, pretende-se proporcionar aos discentes,
uma formação sobre a evolução dos processos históricos e proporcionar-lhes uma utensilagem teórica e
metodológica para elaboração de trabalhos nas áreas da medievalidade peninsular cristã e muçulmana,
estabelecendo relações e enfatizando interdependências com as realidades do Mediterrâneo.

4. Saı́das Profissionais:
Investigação no campo das Ciências Humanas e Sociais, particularmente História; consultadoria em
atividades da sociedade civil nos paı́ses árabes ou sobre os paı́ses árabes do Mediterrâneo

5. Condições de Acesso e Ingresso:
i Condições de acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre
Podem candidatar-se ao ciclo de estudos conducentes ao grau de mestre:
 titulares de grau de licenciado ou equivalente legal;
 Os titulares de um grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão cientı́fico competente da instituição de
ensino superior onde pretendem ser admitidos;
 Os detentores de um currı́culo escolar, cientı́fico ou profissional, que seja reconhecido como
atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão cientı́fico competente
da instituição de ensino superior onde pretendem ser admitidos.
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ii Condições de acesso ao ciclo de estudos na Universidade de Évora
No caso de finalistas de licenciatura no ato da candidatura, apenas poderão ter no máximo 3
unidades curriculares em falta para conclusão do 1º ciclo à data da seriação, desde que se encontrem
reunidas as condições que garantam aquela conclusão até 15 de novembro do ano letivo em que
ingressam no mestrado/pós-graduação. A admissão e matrı́cula ficam condicionadas à conclusão da
licenciatura, sendo que aos estudantes que não concluı́rem a licenciatura até essa data, a matrı́cula
e inscrições serão anuladas.
Excetua-se do exposto acima os casos dos estudantes detentores de curriculum que revele experiência profissional ou cientı́fica, que possa ser reconhecida pelo órgão cientı́fico competente,
atestando capacidade para realização do mestrado/pós-graduação, desde que o estudante requeira
esse reconhecimento no ato da candidatura.
iii Condições especı́ficas de ingresso no curso
Licenciatura
Graduation

6. Processo de Seriação:
 Habilitações literárias: 40%

– Área das habilitações: 100%
 Análise curricular: 60%

– Outras Aptidões: 10%
– Experiência profissional na área do Curso: 40%
– Experiência profissional noutras áreas afins: 20%
– Formação complementar na área do curso ou afim: 30%

7. N.º de vagas
 Nº de vagas para Ingresso: 15

8. N.º mı́nimo de matriculados necessários para funcionamento: 8
9. Propina do ano letivo: 1200.00 e
10. Organização/duração:
a. Duração do mestrado: 4 semestres
b. Nº ECTS para obtenção do grau: 120
c. Nº ECTS para obtenção do curso de mestrado (conclusão da parte curricular): 75
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11. Funcionamento: Misto
12. Data de inı́cio do curso: setembro de 2017

19 de abril de 2017
A Reitora

Ana Costa Freitas
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