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1. O Curso é promovido por:
Universidade de Évora - Instituto de Investigação e Formação Avançada
Università di Roma La Sapienza
Aristotle University of Thessaloniki

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
e. Instituição Coordenadora: Universidade de Évora
f. Instituições Parceiras:
 Universidade de Évora
 Università di Roma La Sapienza
 Aristotle University of Thessaloniki
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g. Comissão de Curso em associação:
Nicola Schiavon (UEVORA-Director)
Donatella Magri (UNIROMA1-Membro)
Panagiotis Spathis (AUTH-Membro)

3. Curso ERASMUS MUNDUS:
a. Organização do curso: Duração do Mestrado 4 semestres
1º semestre Universidade de Evora (UEVORA-IIFA)
2º semestre Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)
3º semestre Sapienza Università di Roma (UNIROMA1)
4º semestre UEVORA ou AUTH ou UNIROMA1 de acordo com o que consta no ARCHMAT Consortium Agreement assinado com os parceiros de Roma e Tessalonica (artigo 4.2)
b.

Candidaturas (local, processo de seriação, divulgação de resultados): Online na seccão
APPLICATION do sitio web ARCHMAT : www.erasmusmundusarchmat.
uevora.pt. Prazo para candidaturas online para as bolsas financiadas pela União Europeia : 29 de
Janeiro de 2021. Para os estudantes sem bolsa EACEA, o prazo para a entrega dos documentos
necessarios para archmat@uevora.pt :30 de Setembro de 2021.

c. Tipo de Diploma: Diploma conjunto de Mestrado (UEVORA-AUTH-UNIROMA1) no âmbito do
Programa ERASMUS + (Erasmus Mundus Joint Master Degrees EMJMD) da Comissão Europeia.

4. Apresentação:
O ARCHMAT é um curso de Mestrado Conjunto ERASMUS MUNDUS (EMJMD) de 2 anos (120
ECTS), dentro de um consórcio de 3 universidades (Evora-UEVORA-PT, Universidade Aristóteles de
Thessaloniki-AUTH-GR e Universidade Sapienza de Roma-UNIROMA1-IT) e uma rede de membros
associados de instituições acadêmicas e profissionais internacionais (Museus, Centros de Investigação
e Empresas Privadas). O objetivo é fornecer aos alunos habilidades especializadas em arqueologia
e caracterização analı́tica de materiais da pré-história (megalı́tica) aos tempos clássicos (grego e romano). O estudo e a conservação de materiais do patrimônio cultural é uma área de pesquisa com
forte conotação multidisciplinar e requer habilidades que abrangem os campos de pesquisa em ciências
humanas e ciências. O ARCHMAT fornece uma plataforma comum e integrada para estudantes excelentes provenientes de formação educacional em ciências exatas e/ou ciências humanas para aprender
os métodos cientı́ficos avançados usados para investigar materiais arqueológicos e visa formar especialistas profissionais altamente especializados no campo emergente da arqueometria, ou seja, Ciências
Fı́sico-Quı́micas aplicadas ao estudo de materiais do Patrimônio Arqueológico e Cultural. As aulas serão
ministradas na UEVORA (primeiro semestre), AUTH (segundo semestre) e UNIROMA1 (terceiro semestre). Os membros associados fornecerão seminários / aulas práticas e de campo sobre aspectos /
técnicas especializadas em Arqueometria e estudos de caso e oferecerão estágios, supervisão conjunta
e tópicos para projetos de Tese (quarto semestre na UEVORA ou AUTH ou UNIROMA1).

5. Saı́das Profissionais:
O Titular do diploma de mestrado da ARCHMAT estará totalmente qualificado e na posição ideal para
iniciar com êxito os cursos de doutoramento em Arqueometria e / ou Ciência aplicados aos campos
de pesquisa em Conservação / Patrimônio Cultural, nas instituições parceiras da ARCHMAT ou em
outros locais.
O titular do diploma de mestrado da ARCHMAT também se encontrará em uma posição privilegiada
para se candidatar a oportunidades de emprego no setor privado (PMEs de restauração, profissão
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privada) e / ou laboratórios cientı́ficos de museus ou outras instituições governamentais (Ministério
da Cultura, regional e nacional local) autoridades internacionais), mas também em várias organizações
internacionais dedicadas à proteção de objetos e sitios do patrimônio cultural, como o ICCROM e
a UNESCO. Por último, mas não menos importante, a participação como parceiros associados de
instituições não-acadêmicas internacionais com reputação nacional / internacional de alto nı́vel na
ARCHMAT e com fortes afiliações com agências governamentais e indústrias como o Instituto de
Ciência de Materiais de Aragão (ICMA) em Zaragoza e o Museu da Evolução Humana, Burgos -MEH
da Espanha, o Museo delle Civilta - MUCIV, em Roma (Itália), o Museu de Arqueologia e Etnologia
de São Paulo no Brasil, o Ormylia Art Diagnosis Center, na Grécia - ORM), o GuoWenYan Heritage
Conserv. Center, China - será extremamente útil para os alunos da ARCHMAT em sua busca pósmestrado por oportunidades de emprego em todo o mundo.

6. Nº Registo do Curso na DGES:
R/A-Cr 13/2020

7. Nº Processo de Acreditação do Curso pela A3ES:
NCE/19/1900178

8. Normativo de Criação do Curso:
Diário da República n.º 221, Aviso n.º 18346/2020 de 12 de novembro

9. 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
Licenciatura em Ciências Exactas (Quimica, Geologia, Fisica, Engenharia, Biologia, ou outra formação
relevante na area). Licenciatura em Ciências Sociais (Historia e Arqueologia, Herança Cultural, Conservação ou outra forma ção relevante na area).
Os candidatos devem submeter todos os documentos a seguir durante as diferentes etapas do procedimento de inscrição:
- Comprovativo de nacionalidade (cópia do passaporte com foto)
- Cópia digitalizada (traduzida) do diploma universitário exigida para a inscrição no ARCHMAT
(Licenciatura em Ciências Fı́sica, Ciências da Terra, Quı́mica, Biologia-Bioquı́mica, Arqueologia,
Ciências da Conservação, Estudos do Patrimônio Cultural e similares)
- Cópia digitalizada (traduzida) da transcrição dos resultados do estudo
- Curriculum vitae e Studiorum (formato EUROPASS)
- Carta de motivação (máximo 1 página A4)
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- Carta de recomendação de dois acadêmicos.
- Cópia digitalizada do certificado de proficiência no idioma TOEFL 87 [iBT] ou do certificado
IELTS (pontuação geral mı́nima = 6) ou certificado de Cambridge ou prova de pelo menos 1 ano
de instrução em inglês no nı́vel universitário.

10. Processo de Seriação:
 Habilitações literárias: 20%

– Diploma de Licenciatura: 100%
 Análise curricular: 40%

– Percurso academico: 60%
– Carta de Motivação: 10%
– Letras de Recomendação (2): 20%
– Competências Linguı́sticas: 10%
 Entrevista: 40%

– Potencialidade para investigação: 50%
– Experiência de Trabalho: 50%
Observações associadas ao processo de seriação:
No nal do processo de selecão, è publicada uma lista de classificacão dos alunos admitidos em ordem
decrescente de merito. As bolsas disponveis da EACEA serão atribuidas de acordo com a lista
de classificacão. Os alunos não admitidos (candidatos elegiveis que não preenchem os criterios de
selecão ARCHMAT, ou seja, com pontuacão <60 pontos em 100) serão noticados imediatamente.
Os alunos admitidos (pontuacão> 60 em 100 pontos) ainda podem ser admitidos no curso ARCHMAT
EMJMD MASTER até um numero total de vagas da edicão 2021-23 do ARCHMAT ou seja 30. Os
candidatos
”self-paying”devem fornecer prova adequada de sustentabilidade financeira por toda a duracão do
curso.

11. N.º de vagas
 Nº de vagas para Ingresso: 30

12. N.º mı́nimo de matriculados necessários para funcionamento: 10
13. Propina
14. Propina do ano letivo: 5000.00 e
A propina indicada e valida para os alunos sem bolsa da Agência EACEA da EC. As propinas dos alunos
com bolsas são de acordo com o que consta no ARCHMAT Consortium Agreement assinado com os
Parceiros de Roma e Tessalonica
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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

Todas as UCs do Mestrado em Ciências dos Materiais Arqueologicos (ARCHMAT) são leccionadas em
lingua Inglês

17. Regime de Leccionação: Presencial
18. Regime de Funcionamento: Laboral
19. Horário de funcionamento (dias semana e horário)
De segunda à sexta (9.00-18.00 horas

20. Data de inı́cio do curso: outubro de 2021

10 de fevereiro de 2021
A Reitora

Ana Costa Freitas
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