Universidade de Évora
Universidade Católica Portuguesa
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
Universidade de Lisboa - Instituto de Ciências Sociais
Edital
Abertura do Programa de Doutoramento
História: Mudança e Continuidade num Mundo Global (Inter-Universitário - PIUDhist)
Ano Letivo 2019/2020

1. O Curso é promovido por:
Universidade de Évora - Instituto de Investigação e Formação Avançada
Universidade Católica Portuguesa
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
Universidade de Lisboa - Instituto de Ciências Sociais

Ref. 481.1/2019

Pág. 1/5

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, na sua atual republicação
c. Tipo de Protocolo: Rotativo (gestão administrativo-financeira da responsabilidade da instituição
de acolhimento da edição)
d. Instituição Coordenadora: Universidade de Lisboa - Instituto de Ciências Sociais
e. Instituições Parceiras:
 Universidade de Évora
 Universidade Católica Portuguesa
 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa
 Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
 Universidade de Lisboa - Instituto de Ciências Sociais

f. Regulamento Especı́fico: Sim
g. Instituição de Acolhimento: Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras
 Candidaturas: Candidaturas:
1.ª fase: 15 de Abril a 14 de Junho de 2019
2.ª fase: 15 de Julho a 16 de Agosto de 2019
Matrı́cula e inscrição online ou presencial: 3 a 7 de Setembro de 2019 (1.ª fase) / 17 a 19 de
Setembro de 2019 (2.ª fase)

Apresentação das candidaturas: Online em
https://fenix.letras.ulisboa.pt/accountCreation#!accountCreation/ qcheck=df6f59085c4fa9047301b9c41fe08b798
Mais informações através do site:
http://piudhist.ics.ul.pt/pt/
h. Comissão de Curso em associação:
Diretor do Programa: Hermenegildo Fernandes (hermenegildo.f@.ul.pt)
Representante ICS-ULisboa: Angela Barreto Xavier (angela.xavier@ics.ulisboa.pt) ˆ
Representante da U.Evora: Hermı́nia Vasconcelos Vilar (hmav@uevora.pt)
Representante da UCP: José Manuel Sardica (sardica@fch.lisboa.ucp.pt)
Representante do ISCTE-IUL: Maria Luı́sa Tiago (luisa.tiago@iscte.pt)

3. Apresentação:
O PIUDHist é um programa de doutoramento interuniversitário em História, através de protocolo
estabelecido entre quatro instituições universitárias portuguesas: Universidade de Lisboa através do
Instituto de Ciências Sociais e da Faculdade de Letras; ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa; Universidade Católica Portuguesa, Universidade de Évora através do Instituto de Investigação e Formação
Avançada (IIFA), e CIDEHUS. O PIUDHist constitui um doutoramento em História, sem qualquer
menção de especialidade.
Tem quatro eixos temáticos principais: Dinâmicas Sociais e Estruturas Polı́ticas; Instituições e Desenvolvimento Económico; Impérios, Colonialismo e Pós-colonialismo; Movimentos Intelectuais e Socioculturais.
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Visa garantir formação avançada em História, mediante conhecimento de desenvolvimentos recentes nos principais domı́nios historiográficos; possibilitar o confronto entre perspetivas metodológicas
distintas no entendimento dos objetos históricos; abrir a interpretação dos objetos históricos às contribuições proporcionadas por diferentes ciências sociais; explorar a dimensão comparativa de fenómenos
históricos complexos; fornecer ferramentas conceptuais e metodológicas adequadas a projetos de pesquisa histórica; promover o contacto dos estudantes com a comunidade historiográfica internacional,
fomentando a participação em seminários e conferências de especialidade; incentivar a participação dos
estudantes em projetos e redes de investigação associados aos seus temas de dissertação.

4. Saı́das Profissionais:
Os conteúdos programáticos e as competências desenvolvidas no Doutoramento Interuniversitário em
História – PIUDHist - qualificam os estudantes para se inserirem em meios profissionais que ultrapassam
largamente as tradicionais profissões associadas à História. É nossa convicção que as competências de
análise e de discussão crı́tica aliadas à capacidade de perspetivação da realidade na sua complexidade
converterão os estudantes em profissionais capazes de equacionar os problemas particulares na sua
relação com um mundo em permanente mudança e com contornos globais. Ou seja, formam-se
profissionais competentes e cidadãos participativos capazes de se inserirem em instituições de ensino
superior e de investigação cientı́fica nacionais e estrangeiras; instituições locais, regionais, nacionais
e internacionais de cultura; instituições de administração cientı́fica e de decisão polı́tica, nacionais e
internacionais; comunicação social; novas indústrias criativas e empresas culturais e de produção de
conteúdos; corpo diplomático.

5. Nº Registo do Curso na DGES:
R/A-Ef 1019/2011/AL01

6. Nº Processo de Acreditação do Curso pela A3ES:
ACEF/1213/18212

7. Normativo de Criação do Curso:
Diário da República nº 154, de 12 de agosto, Despacho n.º 10453/2014

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.
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ii Condições especı́ficas de ingresso no curso
O PIUDHist está aberto a candidatos de qualquer nacionalidade. Número de vagas em cada
edição: 15
São admitidos como candidatos os titulares de grau de mestre ou equivalente legal na área de
História ou de qualquer outra área das Ciências Sociais e Humanas.
A tı́tulo excecional, podem ser admitidos como candidatos os titulares de grau de licenciado ou
equivalente legal, desde que sejam detentores de um currı́culo escolar ou cientı́fico especialmente
relevante e que apresentem cartas de recomendação que demonstrem a sua capacidade para a realização deste ciclo de estudos doutorais.
O preenchimento do formulário de candidatura ao PIUDHIST é feito online –

https://fenix.letras.ulisboa.pt/accountCreation#!accountCreation/ qcheck=df6f59085c4fa9047301b9c41fe08b798732f

- e deve ser acompanhado da documentação solicitada, designadamente:
Curriculum Vitae
Certificados de Habilitação de Grau de Licenciatura e de Mestrado
Cópia do documento de identificação
Fotografia
Carta de motivação apontando as razões para a escolha do PIUDHIST
Apresentação geral do pré-projeto de doutoramento (tı́tulo e objectivos, até 1000 palavras)
Tese de mestrado e, se aplicável, outra publicação relevante, em pdf
Duas cartas de recomendação
A admissibilidade da candidatura é verificada pela Comissão Diretiva do PIUDHist.

9. Processo de Seriação:
 Habilitações literárias: 35%

– Classificação da licenciatura: 30%
– Classificação de mestrado: 70%
 Análise curricular: 35%

– Experiência e capacidade para desenvolver investigação avançada: 100%
 Entrevista: 30%

– Carta de motivação, entrevista e pré-projecto de doutoramento: 100%
Observações associadas ao processo de seriação:
A decisão final da seriação das candidaturas será comunicada até um mês após a data de encerramento
de cada uma das fases de candidatura.
Os candidatos serão seriados poela Comissão Directova do Programa de Doutoramento.
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10. N.º de vagas
 Nº de vagas para Ingresso: 15

11. Propina do ano letivo
 Propina: 2750.00 e

O emolumento a pagar pela candidatura é de 50e{} (cinquenta euros), não havendo lugar à sua devolução, caso o candidato seja excluı́do ou não seja seleccionado.
Os valores das propinas para o ano lectivo de 2019/2020 são os seguintes:
- Estudantes bolseiros e internacionais:
- Do 1.º ao 4.º ano: 2.750 euros / ano lectivo
- Estudantes nacionais, não bolseiros:
1.º ano – Beneficiam de uma bolsa equivalente a 50% do valor da propina, atribuı́da pelo Programa
de Doutoramento – 1.375 euros
2.º, 3.º e 4.º anos – 1.200 euros (ao abrigo da bolsa atribuı́da pelo Programa de Doutoramento)

12. Organização / duração:
a. Duração do doutoramento: 8 semestres
b. Nº ECTS para obtenção do grau: 240
c. Nº ECTS para obtenção do curso de doutoramento (conclusão da parte curricular):
60

13. Lı́nguas Ministradas:
 Português

14. Regime de Funcionamento: Misto
15. Horário de funcionamento (dias semana e horário)
Segundas, terças e quartas feiras.
Horário pós-laboral

16. Data de inı́cio do curso: setembro de 2019

13 de maio de 2019
A Reitora

Ana Costa Freitas
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