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Edital conjunto1
Doutoramento em Estudos Medievais (e-learning, 3.º ciclo)
1. Fixação de Vagas
1.1. N.º total de vagas: 25 vagas
1.2. N.º mínimo de matrículas necessárias ao
funcionamento do ciclo de estudos: 10
2. Requisitos de admissão à Candidatura
2.1. São admitidos como candidatos à inscrição:
a) Os titulares do grau de mestre ou
equivalente legal;
b) Os titulares de grau de licenciado,
detentores de um currículo escolar ou
científico especialmente relevante que seja
reconhecido como atestando capacidade
para a realização deste ciclo de estudos
pelo
órgão
científico
legal
e
estatutariamente
competente
da
universidade
onde
pretendem
ser
admitidos;
c) Os detentores de um currículo escolar,
científico ou profissional que seja
reconhecido como atestando capacidades
para a realização deste ciclo de estudos
pelo
órgão
científico
legal
e
estatutariamente
competente
da
universidade
onde
pretendem
ser
admitidos.
3. Critérios de Seleção e Seriação
Os candidatos são seriados de acordo com a
pontuação obtida no processo de seleção, baseada
no mérito individual. Consideram-se os seguintes
critérios:
3.1. Candidatos detentores do grau de Mestre:
a) Classificações/notas
académicas
de
mestrado: 15%
b) Curriculum vitae académico, científico e
profissional (valorizadas as publicações, a
participação
em
projetos,
os
conhecimentos de línguas, a abrangência
da experiência profissional, e.o.): 15%
c) Avaliação de uma proposta de projeto de
investigação, escrito em português, inglês,
francês ou castelhano; valorizado o
conhecimento do estado da arte, a

bibliografia, a qualidade de redação, e.o.:
15%
d) Uma entrevista: 10%
e) Carta de motivação, detalhando as razões
pelas quais deseja seguir o programa de
estudos: 10%
3.2. Candidatos não detentores do grau de
Mestre (ou com o grau sem classificação
expressa):
a) Classificações/notas
académicas
de
licenciatura: 20%
b) Curriculum vitae académico, científico e
profissional (valorizadas as publicações, a
participação
em
projetos,
os
conhecimentos de línguas, a abrangência
da experiência profissional, e.o.): 15%
c) Avaliação de uma proposta de projeto de
investigação, escrito em português, inglês,
francês ou castelhano; valorizado o
conhecimento do estado da arte, a
bibliografia, a qualidade de redação, e.o.:
30%
d) Uma entrevista: 20%
e) Carta de motivação, detalhando as razões
pelas quais deseja seguir o programa de
estudos: 15%
3.3. Candidatos não detentores dos graus de
Mestre e de Licenciado:
a) Curriculum vitae académico, científico e
profissional (valorizadas as publicações, a
participação
em
projetos,
os
conhecimentos de línguas, a abrangência
da experiência profissional, e.o.): 30%
b) Avaliação de uma proposta de projeto de
investigação, escrito em português, inglês,
francês ou castelhano; valorizado o
conhecimento do estado da arte, a
bibliografia, a qualidade de redação, e.o.:
30%
c) Uma entrevista : 30%
d) Carta de motivação, detalhando as razões
pelas quais deseja seguir o programa de
estudos: 20%
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A classificação mínima resultante da aplicação
dos critérios e das ponderações anteriores é de 14
valores.
4. Composição do Júri de Seleção
Amélia Aguiar Andrade (FCSH, Presidente)
Adelaide Millán da Costa (UAb, Vogal)
Maria João Branco (FCSH, Vogal)
Carlos Clamote Carreto (UAb, Vogal Suplente)
Maria Isabel Barros Dias (UAb, Vogal Suplente)
5. Processo de candidatura
5.1. A candidatura deve ser instruída com os
seguintes elementos, obrigatoriamente:
a) Documentos comprovativos de que o
candidato reúne as condições acima
referidas;
b) Curriculum vitae atualizado, incluindo os
trabalhos publicados ou devidamente
documentados;
c) Cópia do Cartão do Cidadão ou
Passaporte.
Nota: No momento da inscrição será requerida a
apresentação dos originais dos documentos
solicitados.

5.2. Prazos
1ª Fase: 5.05.2016 – 30.06.2016
Data da afixação dos resultados: 11.07.2016
Matrícula e inscrição dos candidatos admitidos:
18.07.2016 – 12.08.2016.
2ª Fase: vagas sobrantes: 23.08.2016 - 31.08.2016
5.3. Apresentação das candidaturas:
http://sophia2.fcsh.unl.pt/candidaturas/
5.4. Coordenador de Curso: Amélia Andrade
(FCSH) | Adelaide Costa (UAb)
6. Emolumentos e Propinas
6.1. O emolumento a pagar pela candidatura é de
51€ (cinquenta e um euros) não havendo lugar à
sua devolução, caso o candidato seja excluído ou
não seja selecionado.
6.2. O valor total da propina no ano letivo de
2016/2017, para os estudantes que não obtenham
bolsa da FCT ou de outras instituições públicas ou
privadas, é de 5 800€ (cinco mil e oitocentos
euros), correspondendo ao 1.º ano 2 200€ (dois mil
e duzentos euros) e restantes anos 1 200€ (mil e
duzentos euros).

Lisboa, 2 de maio de 2016,
O Diretor da FCSH
Professor Doutor Francisco Caramelo

O Vice-Reitor da UAb
Professor Doutor Domingos Caeiro
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