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1. O Curso é promovido por:
Universidade de Évora - Instituto de Investigação e Formação Avançada
Université Paris 1 Phantéon-Sorbonne
Università degli Studi di Padova

2. Curso em Associação:
a. Tipo de Consórcio: Internacional
b. Acreditado como ERAMUS MUNDUS: Sim
c. Tipo de Associação: Diploma no âmbito de Programa ERASMUS MUNDUS
d. Tipo de Protocolo: Gestão administrativo-financeira da responsabilidade da instituição coordenadora
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e. Instituição Coordenadora: Université Paris 1 Phantéon-Sorbonne
f. Instituições Parceiras:
 Universidade de Évora
 Université Paris 1 Phantéon-Sorbonne
 Università degli Studi di Padova

g. Comissão de Curso em associação:
Comissão de Curso Internacional: Profª Drª Valérie Negre- coordenadora, Universidade Paris 1
Panthéon Sorbonne;
Profª Drª Ana Cardoso de Matos, Universidade de Évora;
Prof Dr Giovanni Luigi Fontana,Universidade de Pádua.
Comissão de Curso na Universidade de Évora:
Profª Drª Ana Cardoso de Matos, coordenadora;
Profª Drª Antónia Fialho Conde, adjunta.

3. Curso ERASMUS MUNDUS:
a. Organização do curso: 1º semestre - Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne
2º semestre - Universita degli Studi di Padova
3º semestre - Universidade de Évora
4º semestre - os alunos distribuem-se pelas três universidades acima indicadas em função da Universidade a que pertence do orientador da dissertação.
As provas são realizadas na universidade em que os alunos frequentarem o 4º Semestre.
Entre o 3º e o 4º semestre os alunos fazem um perı́odo de mobilidade numa das Universidades Parceiras de Mobilidade: Universidade de Alicante (Espanha); Faculdade de Letras e Ciências Humanas
de Sfax (Tunı́sia); Universidade Politécnica de Prague (Republica Checa) Universidade Federal de
Tecnologia Paraná (Brasil).
b. Candidaturas (local, processo de seriação, divulgação de resultados): As candidaturas e a
selecção dos alunos com bolsas da EACEA da UE são realizadas de acordo com o calendário da
União Europeia. Os candidatos com outras bolsas ou sem bolsas candidatam-se também junto da
Universidade coordenadora do programa e o prazo limite da candidatura é o inı́cio de Setembro de
2020.
Os critérios de seriação de acordo com o estabelecido pelo consórcio.
c. Tipo de Diploma: Diploma conjunto das 3 Universidades com a discrição do mestrado de cada
uma delas, assinado pelo respetivo Reitor.
No caso da Universidade de Évora será o mestrado em Gestão e Valorização do Património Histórico
e Cultural.
Receberão também um suplemento a diploma passado pela Universidade de Paris 1 - Phanthéon Sorbone com a indicação do percurso do Mestrado Erasmus Mundos TPTI.

4. Apresentação:
Apostando na internacionalização, na mobilidade e na resposta aos desafios do mundo global o Master
Erasmus Mundus TPTI: Techniques, Patrimoine et Territoires de Industrie/Técnicas, Património e
Territórios da Indústria, é um mestrado internacional que agrupa nove universidades: Paris-1 Panthéon
Sorbonne, Évora, Pádua, Alicante, Praga, Curitiba, Sfax, Oviedo e Puebla e cujo percurso letivo é
feito nas universidades de Évora, Paris e Pádua. Esta formação visa o aprofundamento de conhecimentos na área do Património Cultural, particularmente do Património Técnico, Industrial e Paisagı́stico,
cruzando a análise histórica e a análise de terreno, a pesquisa e a gestão, a investigação-ação e a
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valorização patrimonial. Assegurado por docentes de diferentes paı́ses com experiência nas áreas cientı́ficas desta formação, proporciona aos mestrandos visões diversificadas sobre o Património Cultural
com enquadramentos geográficos e culturais muito diversos, procurando formar especialistas capazes
de salvaguardar e gerir o Património Cultural e de pensar o Património como uma forma de desenvolvimento sustentado e de promoção cultural de diferentes regiões e paı́ses. Os mestrandos são preparados
para a vida profissional através de estágios, aprendizagem de diferentes lı́nguas e mobilidade em diferentes paı́ses europeus e não europeus. Na Universidade de Évora este Mestrado apresenta-se como
uma especialização do mestrado em Gestão e Valorização do Património Histórico e Cultural.

5. Áreas de especialização:
 Técnicas, Patrimónios, Territórios da Industria: História, Valorização e Didática (disponı́vel)

6. Saı́das Profissionais:
Instituições públicas e privadas que lidem com a salvaguarda, a conservação, a gestão, a reutilização
e a valorização do Património Histórico e Cultural, como é o caso de Autarquias, Fundações, ONG,
Museus, Organismos estatais, Empresas públicas e privadas, Bibliotecas, Arquivos, Corpo diplomático.

7. Nº Registo do Curso na DGES:
R/A - Ef 1772/2011/AL01

8. Nº Processo de Acreditação do Curso pela A3ES:
ACEF/1213/08977

9. Normativo de Criação do Curso:
Diário da República n.º 204 de 22 de outubro de 2014

10. 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;
 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;
 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.

ii Condições especı́ficas de ingresso no curso
Os critérios de avaliação das candidaturas são definidos pelo consórcio do mestrado Erasmus Mundus
+ -TPTI: Techniques, Patrimoine, Territoires de l’Industrie. A avaliação das candidaturas é feita
pelos membros do Comité Cientı́fico do mestrado (CSLM), representantes das várias universidades
do consórcio, em data a estabelecer em função dos prazos da União Europeia - programa Erasmus
+.
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11. N.º de vagas
 Nº de vagas para Ingresso: 25

12. N.º mı́nimo de matriculados necessários para funcionamento: 8
13. Propina
14. Propina do ano letivo: 1000.00 e
A inscrição no curso e o pagamento da frequência é feito na Universidade coordenadora.
Com base no acordo do consórcio a propina é de 500 euros no 3º semestre (semestre que todos os
alunos frequentam na Universidade de Évora). No primeiro e segundo semestre a propina e paga em
Paris e Pádua. No 4º semestre a propina é paga na Universidade em que os alunos fazem a dissertação.

15. 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):
90

16. Lı́nguas Ministradas:
 Inglês
 Francês

A primeira lı́ngua de ensino é o francês. Pontualmente algumas UCs serem leccionadas em inglês.
As dissertações são escritas em francês ou inglês

17. Regime de Leccionação: Presencial
18. Regime de Funcionamento: Laboral
19. Horário de funcionamento (dias semana e horário)
De 2ª a 6ª feira em horário diurno

20. Data de inı́cio do curso: setembro de 2021

11 de janeiro de 2021
A Reitora

Ana Costa Freitas
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