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1. O Curso é promovido por:
Universidade de Évora - Instituto de Investigação e Formação Avançada

2. Direção de Curso:
João Gabriel Candeias Dias Soares (jgds@uevora.pt)
Sofia Salema (ssalema@uevora.pt)
João Barros Matos (joaobmatos@uevora.pt)

3. Apresentação:
O doutoramento em Arquitetura abre um espaço de formação e investigação avançada de alto nı́vel,
destinado não só a quem está na academia, mas também aos que exercem prática profissional, para
quem este curso apresenta a possibilidade de aprofundar conhecimentos e desenvolver competências
na área da Arquitetura. Integra o trabalho prático do projeto em arquitetura como forma de investigação avançada, posicionando-o no contexto da investigação cientifica. Pretende desenvolver-se o
curso em ambiente internacional, de forma a assegurar o posicionamento dos alunos em meios competitivos globais e dotá-los de competências equiparáveis ao nı́vel académico internacional; proporcionar
conhecimentos transdisciplinares sobre questões conceptuais, formais e práticas com aplicação na investigação, no pensamento crı́tico, no planeamento e na realização de obras tendo como âmbitos de
enquadramento a paisagem, de um modo abrangente, bem como as questões da natureza do património
edificado (monumental, industrial, civil), de um modo mais especı́fico.

4. Saı́das Profissionais:
Considerando-se o valor da abordagem culturalista, com fundações no domı́nio técnico, da Arquitetura reconhece-se a sua abrangência e pertinência num amplo espectro de áreas. Não obstante tal
abrangência identificam-se domı́nios mais especı́ficos das valências de uma formação avançada em
arquitectura, sobretudo numa abordagem ”by design”, tais como: ateliers de prática profissional da
arquitectura; ensino universitário (1º, 2º e 3º Ciclos); integração em equipas de investigação avançada
(pós-doutoramento); integração em equipas de trabalho de âmbito do planeamento e intervenção sobre o território e sobre o património edificado, nomeadamente em estruturas municipais, regionais e
nacionais.
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5. Nº Registo do Curso na DGES:
R/A-Cr 214/2011

6. Nº Processo de Acreditação do Curso pela A3ES:
PERA/1617/1001841

7. Normativo de Criação do Curso:
Diário da República nº 32 de 14 de fevereiro de 2012, Despacho n.º 2175

8. Condições de Acesso e Ingresso:
i Condições de acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor
Podem candidatar-se ao ciclo de estudos conducentes ao grau de doutor:
 titulares de grau de Mestre ou equivalente legal;
 titulares de grau de Licenciado detentores de um currı́culo escolar ou cientı́fico especialmente
relevante, que sejam reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de
estudos pelo órgão cientı́fico competente da universidade ou instituto universitário onde pretendem ser admitidos;
 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
universidade ou instituto universitário onde pretendem ser admitidos.

9. Processo de Seriação:
 Habilitações literárias: 20%

– Área das habilitações: 35%
– Nı́vel de habilitações: 30%
– Média ponderada (de 1º ciclo e habilitações de 2º ciclo, sendo a ponderação baseada nos
ECTS completados em cada ciclo): 35%
 Análise curricular: 40%

– Experiência Profissional na área do curso ou áreas afins: 20%
– Experiência Artı́stica ou Portfólio/Dossier Artı́stico na área do curso: 20%
– Comunicações em congressos: 20%
– Publicações cientı́ficas: 20%
– Participação em projectos e actividades de investigação: 20%
 Entrevista: 40%

– Aptidão vocacional especifica: 40%
– Motivação e empenho: 40%
– Capacidade de Comunicação: 20%
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Observações associadas ao processo de seriação:
Trata-se do único doutoramento, a nı́vel Nacional, que adopta a metodologia de ”research by design”(investigação pelo projecto), e, em conformidade, admite a concretização do trabalho final em
”Projecto”. Nesse sentido, reconhece-se um valor acrescido em candidatos que demonstrem experiência
e domı́nio em trabalho de atelier/equipa e com produção reconhecida pela comunidade cientı́fica de
referência, nomeadamente ao nı́vel de prémios.

10. N.º de vagas
 Para ingresso de candidatos com nacionalidade de paı́ses da União Europeia: 8
 Para ingresso de candidatos sem nacionalidade de paı́ses da União Europeia: 2

Em função do número de candidaturas pode haver transferência de vagas entre o concurso para estudantes internacionais e o concurso para estudantes da união europeia.

11. Propina do ano letivo
 Candidatos com nacionalidade de paı́ses da União Europeia: 2000.00 e
 Candidatos sem nacionalidade de paı́ses da União Europeia: 2500.00 e

– Propina para Estudantes Internacionais com Bolsa de Mérito: 2000.00 e
– Propina para Estudantes Internacionais com Bolsa de Cooperação e Desenvolvimento:
2200.00 e
Todos os estudantes com estatuto de estudante internacional que tenham média ponderada, com uma
ponderação de 60% da média da licenciatura e de 40% da média do mestrado, superior ou igual a 16
(na escala 0-20) beneficiam da propina para estudantes internacionais com bolsa de mérito no primeiro
ano do curso. Para manter esta bolsa nos anos seguintes, o estudante tem de obter aprovação a todas
as unidades curriculares e a nota média tem de ser superior ou igual à nota mı́nima de mérito. Todos
os estudantes com estatuto de estudante internacional oriundos de paı́ses PALOP beneficiam, no ano
de ingresso, de propina para estudantes internacionais com bolsa de Cooperação e Desenvolvimento.
Para manter esta bolsa nos anos seguintes, os estudantes têm de ter aproveitamento escolar.

12. Organização / duração:
a. Duração do doutoramento: 6 semestres
b. Nº ECTS para obtenção do grau: 180
c. Nº ECTS para obtenção do curso de doutoramento (conclusão da parte curricular):
60

13. Lı́nguas Ministradas:
 Português
 Italiano
 Inglês
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14. Regime de Leccionação: Presencial
15. Regime de Funcionamento: Misto
16. Horário de funcionamento (dias semana e horário)
Quartas feiras, com encontros de balanço (de dois dias), a cada 5 semanas

17. Data de inı́cio do curso: setembro de 2019

4 de março de 2019
A Reitora

Ana Costa Freitas
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