
pós-
-graduações

2016

www.uminho.pt

Universidade do Minho
Braga · Guimarães
Portugal

Universidade do Minho
Braga · Guimarães
Portugal





pós-
-graduações

2016

www.uminho.pt

Universidade do Minho
Braga · Guimarães
Portugal



índice



06
mestrados

34
doutoramentos

•   doutoramentos com componente curricular

•  doutoramentos sem componente curricular

42
cursos  
[não conducentes a grau]

•  cursos de formação especializada e cursos  
de estudos avançados

• ensino a distância

• UMinho Exex



mestrados



mestrados/07

uma oferta 
completa  
e inovadora

A Universidade do Minho possui 
um portefólio de cursos que inclui 
cerca de 100 mestrados e mais de 50 
doutoramentos, parte dos quais resulta 
da cooperação com outras universidades 
portuguesas e estrangeiras. 

O ensino pós-graduado constitui 
atualmente um passo natural para 
quem ambiciona construir um percurso 
académico de sucesso e com potencial 
diferenciador no mercado de trabalho. 
O número de cursos disponíveis, 
especialmente em horário pós-laboral, 
e a diversificação dos seus formatos 
traduzem uma oferta diferenciada, flexível 
e adequada aos diferentes perfis de 
formação dos estudantes que procuram a 
UMinho para prosseguir os seus estudos, 
completar a sua formação, especializar-se 
ou redefinir o seu perfil de competências.

Esta oferta educativa abrange áreas 
de conhecimento consolidadas e 
inovadoras, em diversos domínios do 
saber, distinguindo-se por uma forte 
aposta na qualidade do ensino e uma 
sólida fundamentação na investigação 
científica, em estreita articulação com 
as solicitações sociais e do mercado 
de trabalho e com um elevado nível de 
cooperação internacional.

Para além destes ciclos de estudos, 
a Universidade disponibiliza também 
uma grande variedade de cursos 
não associados à obtenção de grau, 
designadamente cursos de formação 
especializada e cursos de estudos 
avançados, voltados predominantemente 
para a requalificação profissional dos 
participantes.

candidaturas aos mestrados 
da Universidade do Minho  
2016/17

As candidaturas aos cursos conducentes ao grau 
de mestre (2º ciclo) da UMinho são realizadas via 
eletrónica, no portal académico (http://alunos.
uminho.pt), nos prazos divulgados nos sítios 
eletrónicos das Escolas e Institutos.

Após a realização da candidatura online, os 
documentos abaixo discriminados devem ser 
remetidos para o endereço indicado no Portal 
Académico.

documentação necessária
›  Fotocópia do bilhete de identidade, cartão de 

cidadão, ou outro documento de identificação;
›  Fotocópia do cartão de contribuinte (apenas 

para candidatos nacionais);
›  Fotocópia do certificado de habilitações, com 

discriminação das disciplinas realizadas e 
respetiva classificação final;

›  Curriculum vitae detalhado;
›  Outros elementos solicitados no Edital ou que 

os candidatos entendam como relevantes para 
apreciação da sua candidatura; 

Após o processo de seriação, os candidatos são 
informados das respetivas deliberações através 
da afixação dos editais no Portal Académico e 
também dos prazos e locais de realização das 
matrículas.

vagas
Anualmente é definido o número de vagas de cada 
curso de Mestrado da Universidade do Minho, 
estando a abertura de cada edição dependente da 
admissão de um número mínimo de alunos.

propinas
Os valores da taxa de matrícula e das propinas 
são fixados anualmente. O valor das propinas não 
é igual para todos os cursos, variando o seu valor 
entre 1037,20 euros e 1750 euros. O pagamento 
efetua-se em seis prestações, conforme plano 
criado para o efeito. Mais informações em http://
alunos.uminho.pt. 

horários
Os horários de funcionamento dos mestrados são 
específicos de cada curso. A maioria decorre em 
dois ou três dias da semana, tendo muitos deles 
aulas ao sábado. Há um significativo número de 
cursos que funciona em regime pós-laboral. É 
possível a frequência em regime de tempo parcial. 
Esta informação é divulgada nos portais das 
Escolas e Institutos.

habilitações de acesso
a.  Titulares do grau de licenciado ou equivalente 

legal;
b.  Titulares de um grau académico superior 

estrangeiro conferido na sequência de um 1º 
ciclo de estudos organizado de acordo com os 
princípios de Bolonha por um Estado aderente 
a este processo;

c.  Titulares de um grau académico superior 
estrangeiro reconhecido pelo Conselho 
Científico da Unidade Orgânica de Ensino 
e Investigação que oferece o curso como 
satisfazendo os objetivos do grau de 
licenciado;

d.  Detentores de um currículo escolar, científico 
ou profissional reconhecido pelo Conselho 
Científico da Unidade Orgânica de Ensino 
e Investigação que oferece o curso como 
atestando capacidade para a realização deste 
ciclo de estudos.

Cada curso pode ainda especificar condições de 
admissão próprias.Para mais informações deverá 
ser consultado o sítio eletrónico da respetiva 
Escola ou Instituto.



Prazos de candidatura

1ª Fase
19 de maio a 9 de junho
2ª Fase
26 de agosto a 5 de setembro
3ª Fase
26 a 30 de setembro

ciências
www.ecum.uminho.pt



mestrados/09

biofísica 
e bionanossistemas
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente,  
em áreas das Ciências Físicas e Ciências da Vida;  
ou áreas afins

biologia 
molecular, biotecnologia  
e bioempreendedorismo  
em plantas
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
nas áreas das Ciências Biológicas, Ciências 
Farmacêuticas, Bioengenharias, Ciências Agrárias, 
Agro-Florestais ou Agro-Alimentares, Ciências 
Veterinárias, Ciências da Saúde, Ciências Biomédicas, 
Bioquímica, Ciências do Ambiente, ou áreas afins

bioquímica
aplicada
Vagas: 20
Condições de acesso: Licenciatura, ou equivalente, 
em Bioquímica, Biologia, Química, Farmácia, 
Medicina / Ciências Biomédicas e da Saúde, Medicina 
Veterinária, Engenharia Biológica / Biotecnologia, ou 
áreas afins

ciências 
formação contínua  
de professores
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Ensino de Biologia e Geologia, em Biologia, em 
Geologia, em Ensino de Física e Química, em Física, 
em Física e Química, em Química, em Ensino de 
Matemática, em Matemática ou áreas afins

ciências

e tecnologias do ambiente
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, em 
Ciências do Ambiente ou em Biologia-Geologia ou numa 
área das Ciências básicas (Biologia, Física, Geologia, 
Matemática, Química) ou ainda numa área científica afim

ecologia
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em áreas das Ciências Biológicas, Ciências do 
Ambiente, Ciências do Mar, Ciências Agro-Florestais, 
Engenharia do Ambiente, Engenharia Biológica, 
Bioquímica, bem como em qualquer outra licenciatura 
com caráter técnico-científico afim a estas áreas

estatística
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente nas 
áreas da Matemática, Matemática Aplicada, Engenharia, 
Ciências da Computação, Física, ou áreas afins

física
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Física, Engenharia Física, ou afins. 

genética 
molecular
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente,  
em Biologia, Bioquímica, Farmácia, Medicina / Ciências 
Biomédicas / Ciências da Vida e da Saúde, Medicina 
Veterinária, Engenharia Biológica / Biotecnologia, 
Microbiologia, Química, Ciências do Ambiente, ou 
áreas afins.

geociências
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
nas áreas das Ciências Exatas e Naturais, Geografia e 
Engenharias, ou áreas afins

matemática
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Matemática ou áreas afins

matemática 
e computação
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Matemática ou áreas afins

optometria 
avançada
vagas: 24
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Física Aplicada - Ramo Ótica com especialização 
em Optometria, em Física Aplicada - Ramo 
Optometria, Optometria e Optotécnia (Física Aplicada), 
Optometria e Ciências da Visão e Optometria – 
Ciências da Visão

química 
medicinal
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Química, Química Aplicada, Bioquímica, Farmácia, 
Ciências Físico-Químicas, Engenharia Química e 
Engenharia Biológica, ou áreas afins

técnicas 
de caracterização 
e análise química
vagas: 24
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Química, Bioquímica, ensino de Física e Química, 
Física, Biologia e Ciências do Ambiente, ou áreas afins



Prazos de candidatura

Fase única 
18 de abril a 20 de maio

ciências
da saúde

www.ecsaude.uminho.pt
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ciências 
da saúde
vagas: 18
condições de acesso:  licenciatura ou equivalente 
legal em um campo das Ciências Biológicas e 
Biomédicas até 31 de julho de 2016.



ciências
sociais

www.ics.uminho.pt

Prazos de candidatura

1ª Fase
19 de maio a 9 de junho
2ª Fase
26 de agosto a 5 de setembro
3ª Fase
26 a 30 de setembro



mestrados/13

geografia 
área de especialização em Planeamento  
e Gestão do Território  

regime misto

vagas: 35
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal em Geografia e áreas afins

história 
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura em História ou 
outra licenciatura em Ciências Humanas e Sociais

património 
cultural
pós-laboral

vagas: 25
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal, em História, Arqueologia, História de Arte, 
Antropologia, Sociologia, Geografia e Turismo, ou 
áreas técnico-científicas afins

políticas 
comunitárias e cooperação 
territorial
vagas: 20 
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal, na área das Ciências Sociais ou noutras áreas 
científicas afins.

sociologia 
áreas de especialização em Cultura, Lazer e 
Turismo; Políticas Sociais; Organizações e 
Trabalho 

pós-laboral

vagas: 35
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Sociologia ou áreas afins

arqueologia 
regime misto

vagas: 25
condições de acesso: licenciatura em Arqueologia, 
História - ramo variante de Arqueologia, História 
e afins, Antropologia e Arquitetura ou habilitação 
equivalente.

ciências 
da comunicação 
ramos: investigação; profissionalizante;  
áreas de especialização em Audiovisual 
e Multimédia; Informação e Jornalismo; 
Publicidade e Relações Públicas 

pós-laboral

vagas: 60
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Ciências da Comunicação ou áreas afins.

comunicação, 
arte e cultura 
pós-laboral

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal.

crime, 
diferença e desigualdade 
pós-laboral

vagas: 30
condições de acesso: titulares de licenciaturas no 
âmbito das Ciências Sociais e Humanas, em Ciências 
da Educação, Criminologia, Direito, Economia, Gestão, 
Serviço Social ou equivalentes



direito
www.direito.uminho.pt

Prazos de candidatura

1ª Fase
11 a 20 de julho
2ª fase
5 a 11 de setembro
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direito 
e informática 
pós-laboral

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura em Direito ou 
equivalente legal. Titulares do grau de licenciado 
Economia, Gestão, Administração Pública, Relações 
Internacionais, Ciência Política, Criminologia ou 
equivalente legal. 

direito 
judiciário  
(direitos processuais e 
organização judiciária) 
regime misto

vagas: 40
condições de acesso: licenciatura em Direito  
ou equivalente legal

direito 
tributário 
regime misto

vagas: 40
condições de acesso: licenciatura em Direito

direito 
da união europeia
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal, em Direito, Economia, Gestão, Administração 
Pública, Relações Internacionais ou Ciência Política

direito 
dos negócios europeu  
e transnacional
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente legal, 
em Direito, Economia, Gestão e Relações Internacionais

direito 
administrativo 
pós-laboral

vagas: 40
condições de acesso: licenciatura em Direito ou 
equivalente legal

direito 
das autarquias locais 
regime misto

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura em Direito ou 
equivalente legal

direito 
das crianças, família e 
sucessões 
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura em Direito

direito 
dos contratos e da empresa 
regime misto

vagas: 50
condições de acesso: licenciatura em Direito ou 
equivalente legal.

direitos 
humanos 
regime misto

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal, em Direito, Filosofia, Economia, Ciências 
Políticas e Relações Internacionais.



economia 
e gestão

www.eeg.uminho.pt

Prazos de candidatura

1ª Fase
19 de maio a 9 de junho
2ª Fase
26 de agosto a 1 de setembro
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gestão 
das unidades de saúde 
regime misto

vagas: 40
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal

marketing 
e estratégia 
vagas: 45
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal em particular licenciaturas nas áreas de Gestão, 
Economia, Administração Pública, Geografia, 
Relações Internacionais, Ciência Política, Ciências da 
Comunicação, Sociologia, Psicologia ou cursos afins; 
Engenharia e Tecnologia; Marketing, Contabilidade, 
Distribuição e Logística, Turismo, e Gestão da 
Informação ou cursos afins

negócios 
internacionais 
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal em Economia, Gestão, Negócios Internacionais, 
Relações Internacionais, Administração Pública ou 
outros equivalentes de áreas científicas afins

relações 
internacionais
regime misto

vagas: 40
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal, em Relações Internacionais, Ciência Política, 
Estudos Europeus, Administração Pública, 
Antropologia Política, Direito, Ciências Militares, 
Ciências Policiais, Comunicação Social, Economia, 
História, Negócios Internacionais, Sociologia Política 
e afins

economia 
monetária, bancária  
e financeira 
pós-laboral

vagas: 40
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal, em Economia, Gestão, Administração Pública, 
Relações Internacionais, Negócios Internacionais, ou 
áreas afins

economia 
social 
regime misto

vagas: 25
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal, em Economia, Administração Pública, 
Gestão, Sociologia, Psicologia, Educação, Relações 
Internacionais ou em áreas afins

finanças
vagas: 40
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal, preferencialmente licenciados nas áreas de 
Gestão, Economia, Ciências e Engenharia

estudos 
de gestão 

regime misto

vagas: 45
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal

gestão 
de recursos humanos 
regime misto

vagas: 45
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal

administração 
pública 
regime misto

vagas: 40
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal, em Administração Pública, Gestão, Relações 
Internacionais, Economia, Direito e, em geral, no 
domínio das Ciências Sociais ou em outro domínio, 
desde que estes candidatos prestem serviço na 
Administração Pública

ciência 
política 
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal em qualquer área das ciências sociais.

contabilidade 
regime misto

vagas: 40
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal, em Contabilidade, Gestão, Economia, 
Administração Pública e áreas afins

economia
vagas: 30
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal, em Economia ou Gestão

economia 
industrial e da empresa 
vagas: 40
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal, em Economia, Gestão, Administração Pública, 
Relações Internacionais, Negócios Internacionais, ou 
outras, desde que demonstrem uma competência 
adequada nos domínios da teoria da economia 
industrial e da empresa



educação
www.ie.uminho.pt

Prazos de candidatura

mestrados em  
ciências da educação 

1ª Fase
6 a 26 de junho
2ª Fase
26 de agosto a 5 de setembro
3ª Fase (vagas sobrantes)

26 a 30 de setembro

mestrados em  
educação 

1ª Fase
11 a 31 de julho
2ª Fase
26 a 30 de setembro

mestrados em  
educação especial 

1ª Fase
6 a 26 de junho
2ª Fase
26 de agosto a 5 de setembro



mestrados/19

área de especialização em 

desenvolvimento curricular e 

inovação 
educativa 
pós-laboral e b-learning

vagas: 25
condições de acesso: licenciatura em Ensino, ou 
habilitação equivalente, com habilitações profissionais 
para a docência na educação de infância, no ensino 
básico e no ensino secundário; mestrado em Ensino, 
com habilitações profissionais para a docência 
na educação de infância, ensino básico e ensino 
secundário; licenciatura em Educação, Ciências da 
Educação ou áreas afins

área de especialização em 

supervisão 
pedagógica 
na educação em línguas 
edição a distância

vagas: 25
condições de acesso: mestrado ou licenciatura 
em Ensino, ou equivalente, com habilitações 
profissionais para a docência nos seguintes grupos 
de recrutamento: 200 (Português e Estudos Sociais/
História), 210 (Português e Francês), 220 (Português e 
Inglês) do 2º ciclo do Ensino Básico; 300 (Português), 
310 (Latim e Grego), 320 (Francês), 330 (Inglês), 
340 (Alemão) e 350 (Espanhol), do 3º ciclo do 
Ensino Básico e do Ensino Secundário; Mestrado, 
Licenciatura, ou equivalente, que confiram habilitação 
profissional para a docência na educação pré-escolar 
e/ou no 1º ciclo do Ensino Básico.

área de especialização em 

educação  
de adultos 
regime misto e b-learning

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura em Educação ou 
em Ciências da Educação; titulares da Licenciatura em 
Educação de Infância ou em Ensino; titulares de outras 
licenciaturas, desde que possuam no seu currículo o 
equivalente a 5 ECTS numa área científica de Educação

1. 
mestrados 
de natureza 
académica

1.1
mestrados em 

ciências da 
educação 
área de especialização em

avaliação
regime b-learning 

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Educação/Ciências da Educação, ou áreas 
afins, profissionais que trabalhem no âmbito de 
organizações educativas ou com valências educativas 
ou de formação; Educadores de Infância ou 
Professores profissionalizados do ensino básico ou 
secundário

área de especialização em 

administração 
educacional
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura em Educação/
Ciências da Educação ou áreas afins, educadores 
de infância, professores profissionalizados do ensino 
básico ou secundário, inspetores da educação, e 
docentes do ensino superior

mestrados em  
ensino 

1ª Fase
1 a 22 de julho
2ª Fase
2 a 23 de setembro



20/Mestrados

especialização em 

intervenção 
precoce
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Educação, Ensino, Psicologia, Educação Especial 
e Reabilitação; Técnicos de serviço social, terapia da 
fala, terapia ocupacional, fisioterapia, enfermagem ou 
em áreas afins. O acesso ao curso requer a aprovação 
numa prova cuja data será divulgada oportunamente.

1.3
mestrados em 

estudos  
da criança
especialização em 

intervenção 
psicossocial 
com crianças, jovens  
e famílias 
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Educação, Ensino, Psicologia, Sociologia, Serviço 
Social, Enfermagem, Direito ou outras áreas que 
capacitem para o exercício profissional junto de/ou 
orientado para crianças

área de especialização em 

supervisão 
pedagógica 
na educação matemática 
edição a distância

vagas: 25
condições de acesso: titulares de mestrado em 
Ensino, licenciatura em Ensino, ou habilitação 
equivalente, com habilitações profissionais para a 
docência nos seguintes grupos de recrutamento: 230 
(Matemática e Ciências da Natureza), do 2.º ciclo 
do Ensino Básico; 500 (Matemática), do 3.º ciclo do 
Ensino Básico e do Ensino Secundário; b) os titulares 
de mestrado, licenciatura, ou habilitação legalmente 
equivalente, que confiram habilitação profissional para 
a docência na Educação pré-escolar e/ou no 1º Ciclo 
do Ensino Básico (grupos de recrutamento: 100 e 110)

1.2
mestrados em 

educação  
especial 
especialização em 

necessidades 
educativas 
especiais 
do domínio cognitivo-motor 
pós-laboral

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Educação, Ensino, Psicologia, Educação Especial 
e Reabilitação, técnicos de serviço social, terapia da 
fala, terapia ocupacional, fisioterapia, enfermagem ou 
em áreas afins. O acesso ao curso requer a aprovação 
numa prova cuja data será divulgada oportunamente.

área de especialização em 

educação  
para a saúde 
pós-laboral e b-learning

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal, em Enfermagem, Ciências da Enfermagem, 
ou outras áreas de saúde, Educação/Ciências da 
Educação, Educação de Infância ou em Ensino

área de especialização em 

tecnologia 
educativa 
regime misto e b-learning

vagas: 25
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Ensino, que confira habilitação profissional para a 
docência na educação de infância, no ensino básico 
e no ensino secundário; titulares de Mestrado em 
Ensino (D.L. nº 43/2007); titulares de licenciatura em 
Educação/Ciências da Educação ou áreas afins

área de especialização em 

supervisão 
pedagógica 
na educação em ciências 
edição a distância

vagas: 25
condições de acesso: titulares de mestrado em 
Ensino, licenciatura em Ensino, ou habilitação 
equivalente, com habilitações profissionais para a 
docência nos seguintes grupos de recrutamento: 230 
(Matemática e Ciências da Natureza), do 2.º ciclo do 
Ensino Básico; 510 (Física e Química) e 520 (Biologia 
e Geologia), do 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário; b) os titulares de mestrado, licenciatura, 
ou habilitação legalmente equivalente, que confiram 
habilitação profissional para a docência na Educação 
pré-escolar e/ou no 1º Ciclo do Ensino Básico (grupos 
de recrutamento: 100 e 110)
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área de especialização em 

educação  
de adultos 
e intervenção comunitária 
regime misto

vagas: 25
condições de acesso: licenciaturas em Educação/ 
Ciências da Educação; licenciaturas em Ciências 
Sociais e Humanas e outras Licenciaturas

3.
mestrados 
em ensino 

(formação inicial  
de professores)
Para além das condições de acesso enunciadas, é 
também condição de acesso aos cursos de mestrado 
em ensino a aprovação numa prova de domínio escrito 
e oral da Língua Portuguesa. A data da prova será 
divulgada oportunamente no portal do Instituto de 
Educação.

ensino de 

português  
e de língua 
estrangeira 
no 3º ciclo do ensino básico 
e no ensino secundário
área de especialização de Espanhol e área  
de especialização de Inglês

vagas: 20 (esp. de Espanhol) + 20 (esp. de Inglês)
condições de acesso: licenciatura e 80 a 100 créditos 
em Português e 60 a 80 créditos em Espanhol ou 60 a 
80 créditos em Inglês, obtidos no ensino superior

2.
mestrados 
de natureza profissional

2.1
mestrados em 

educação
especialização em 

mediação 
educacional 
e supervisão na formação 
regime misto

vagas: 25
condições de acesso: licenciaturas em Educação/ 
Ciências da Educação; licenciaturas em Ciências 
Sociais e Humanas e outras Licenciaturas

especialização em 

formação, 
trabalho e recursos  
humanos 
normal e pós-laboral

vagas: 25 normal + 20 pós-laboral
condições de acesso: licenciaturas em Educação/ 
Ciências da Educação; licenciaturas em Ciências 
Sociais e Humanas e outras Licenciaturas

ensino de  

inglês e de 
espanhol 
no 3º ciclo do ensino básico 
e no ensino secundário
vagas: 14
condições de acesso: licenciatura e 80 a 100 créditos 
em Inglês e 60 a 80 créditos em Espanhol obtidos no 
ensino superior

ensino de 

biologia e  
de geologia 
no 3º ciclo do ensino básico 
e no ensino secundário
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura e 120 créditos 
no conjunto das duas áreas disciplinares (Biologia 
e Geologia) e nenhuma com menos de 50 créditos, 
obtidos no ensino superior

ensino de 

educação  
física 
nos ensinos básico  
e secundário
vagas: 30
condições de acesso: licenciatura ou habilitação 
equivalente e 120 créditos em Educação Física e 
Desporto, obtidos no ensino superior
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ensino de 

física e  
de química 
no 3º ciclo do ensino 
básico e no ensino 
secundário
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura e 120 créditos 
no conjunto das duas áreas disciplinares (Física e 
Química) e nenhuma com menos de 50 créditos, 
obtidos no ensino superior

ensino de 

matemática 
no 3º ciclo do ensino 
básico e no secundário
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura e 120 créditos 
em Matemática, obtidos no ensino superior

Ensino de 

história 
no 3º ciclo do ensino 
básico e no ensino 
secundário
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura ou habilitação 
equivalente e 120 créditos em História, obtidos no 
ensino superior

ensino do 

1º ciclo  
do ensino  
básico 
e de português e história e 
geografia de Portugal no 2º 
ciclo do ensino básico
vagas: 25
condições de acesso: licenciatura em Educação 
Básica

ensino do 

1º ciclo do 
ensino básico 
e de matemática  
e ciências naturais no 
2ºciclo do ensino básico
vagas: 25
condições de acesso: licenciatura em Educação 
Básica

ensino de  

filosofia  
no ensino secundário
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura ou habilitação 
equivalente e 120 créditos em Filosofia, obtidos no 
ensino superior

ensino do 

inglês 
no 1º ciclo do ensino básico 
[regime misto]

vagas: 25
condições de acesso: as condições de ingresso 
seguem o disposto no artigo 7º do Decreto-Lei 
176/2014 em articulação com o disposto no n.º 3 do 
artigo 18.º do Decreto Lei 79/2014. Os candidatos 
devem possuir Licenciatura ou habilitação equivalente 
e o mínimo de 80 créditos em Inglês

ensino de 

português 
no 3º ciclo do ensino básico 
e no ensino secundário
vagas: 25
condições de acesso: licenciatura ou habilitação 
equivalente e 120 créditos em Português, obtidos no 
ensino superior

educação pré-escolar e ensino do 

1º ciclo do  
ensino básico
vagas: 25
condições de acesso: licenciatura em Educação 
Básica

educação 
pré-escolar
vagas: 25
condições de acesso: licenciatura em Educação 
Básica
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ensino de 

informática
vagas: 25
condições de acesso: licenciatura e 120 créditos em 
Informática, obtidos no ensino superior

ensino da 

música
vagas: 45
condições de acesso: licenciatura e 120 créditos em 
Prática Instrumental e Vocal, em Formação Musical e 
em Ciências Musicais e nenhuma com menos de 25 
créditos, obtidos no ensino superior



enfermagem
www.ese.uminho.pt

Prazos de candidatura

1ª Fase
19 de maio a 9 de junho
2ª Fase
26 de agosto a 5 de setembro
3ª Fase
26 a 30 de setembro
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enfermagem 
(em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes  
e Alto Douro)

pós-laboral

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Enfermagem

enfermagem 
da pessoa em situação crítica 
(em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro) 

pós-laboral

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Enfermagem

pós-licenciatura de especialização em 

enfermagem 
de reabilitação 
pós-laboral

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Enfermagem

pós-licenciatura de especialização em 

enfermagem 
de saúde materna e 
obstetrícia 
pós-laboral

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Enfermagem



Prazos de candidatura

1ª Fase
19 de maio a 9 de junho
2ª Fase
29 de agosto a 5 de setembro
3ª Fase
26 a 30 de setembro

engenharia
www.eng.uminho.pt
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análise  
estrutural 
de monumentos e 
construções históricas
vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Engenharia Civil e fluência em língua inglesa

biotecnologia
vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
Titularidade do grau de 1º ciclo em Ciências de 
Engenharia Biológica ou áreas afins

bioinformática
vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
nas áreas da Engenharia Biológica, Engenharia 
Informática, Ciências de Computação, Tecnologias e 
Sistemas de Informação, Biologia Aplicada, Biologia e 
Geologia, Engenharia Biomédica, Bioquímica ou áreas 
afins

construção 
e reabilitação sustentáveis 
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal em Engenharia Civil, Arquitetura ou áreas afins

design 
de comunicação de moda 
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
nas áreas do Design e Marketing de Moda, Design 
Gráfico, Design de Comunicação, Marketing ou áreas 
afins

design 
e marketing 
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Design e Marketing de Moda, Design de Vestuário, 
Design de Moda, Engenharia Têxtil ou áreas afins

engenharia 
do produto 
regime misto

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente  
em Engenharias, Física e afins

engenharia 
e gestão da qualidade 
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura ou equivalente legal, 
em Engenharia, Ciências de Engenharia, Informática, 
Matemática, Gestão e Economia, ou áreas afins

engenharia 
de estruturas
vagas: 25
condições de acesso: licenciatura (B Sc) em 
Engenharia Civil ou grau equivalente em outras 
engenharias ou áreas afins. 
OBS: lecionado em Inglês

engenharia 
de sistemas
vagas: 40
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Engenharia Informática, em Informática, em 
Tecnologias da Informação e da Comunicação, 
em Engenharia de Sistemas, ou áreas afins, ou 
profissionais com formação em Engenharia de 
Sistemas e Informática ou equivalente e ainda outras 
áreas das Engenharias, Ciências, Economia ou Gestão
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informática
vagas: 50
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal, em área afim

micro 

e nano tecnologias 
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal, em Ciências, Ciências de Engenharia/Engenharia

propriedades 
e tecnologia de polímeros 
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura em Engenharia, 
Ciências de Engenharia (excepto Polímeros), 
profissionais da indústria (com formação em 
Engenharia ou equivalente) e professores do Ensino 
Secundário (Física ou Química)

química 
têxtil 
pós-laboral

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Ciências de Engenharia, Química, ou áreas afins

sistemas 
de informação
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Tecnologias e Sistemas de Informação, 
Informática, Ciências da Computação, Ciências 
dos Computadores, Economia, Gestão, Ciências da 
Organização e Ciências Sociais e Humanas

engenharia 
urbana 
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal, em Engenharia Civil, Arquitetura, Ciências de 
Engenharia Civil, Geografia ou em áreas afins

empreende-
dorismo 
em tecnologias e serviços 
de informação 
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: detentores de uma formação 
de base de primeiro ciclo, ou equivalente legal, em 
Informática ou áreas afins, nomeadamente outros 
cursos das áreas da Engenharia mais próximos das TIC, 
como a Eletrónica ou a Engenharia Industrial. Alunos 
com uma formação mais forte em Informática poderão 
optar por desenvolver competências específicas em 
UC mais avançadas, ou por reduzir a formação na área 
científica de Informática, optando por uma exploração 
mais substancial de outras áreas científicas

gestão 
ambiental
vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal, em Engenharia

gestão 
de projetos de engenharia 
regime misto

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal, nas áreas tecnológicas da engenharia, na área 
das ciências económicas e empresariais e na área das 
ciências exatas

engenharia 
humana 
pós-laboral

vagas: 15
condições de acesso: licenciatura em Engenharia, 
Ergonomia, Psicologia, Medicina, Biologia, Física, 
Química, ou áreas afins

engenharia 
industrial 
regime misto

vagas: 60
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal, em Engenharia, Gestão e Ciências

engenharia  
informática
vagas: 200
condições de acesso: licenciatura em Engenharia 
Informática, Ciências da Computação, Informática, 
Sistemas de Informação, ou afim

engenharia 
mecatrónica 

pós-laboral

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal, em Engenharia Mecânica ou em Engenharia 
Eletrónica

engenharia 
de redes e serviços 
telemáticos 
regime misto

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal, em Engenharia Informática, ou em área científica 
afim
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sustentabili-
dade 
do ambiente construído 
regime misto

vagas: 20
condições de admissão: licenciatura ou equivalente 
legal em Engenharia Civil, Arquitetura e áreas afins

tecnologia 
e arte digital 
regime misto

vagas: 15
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Artes Plásticas, Artes Performativas, Pintura, 
Escultura, Design, Música, Dança, Teatro, Multimédia, 
Informática, ou áreas afins

tecnologia 
e ciência alimentar
(em parceria com a Universidade do Porto)

vagas: 30
condições de admissão: licenciatura ou equivalente 
legal em Ciências de Engenharia Biológica, ou área 
afim



letras e 
ciências 
humanas

www.ilch.uminho.pt

Prazos de candidatura

1ª Fase
19 de maio a 9 de junho
2ª Fase
26 de agosto a 5 de setembro
3ª Fase
26 a 30 de setembro
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língua, 
literatura e cultura inglesas 
pós-laboral

vagas: 15
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Inglês, ou áreas afins

mediação 
cultural e literária
vagas: 30
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal

português 
língua não materna – 
português língua estrangeira 
e língua segunda
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal

teoria 
da literatura e literaturas 
lusófonas
vagas: 15
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal.

tradução 
e comunicação multilingue 
regime misto

vagas: 35
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal.

ciências 
da linguagem
vagas: 15
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal, na área das Letras, ou afins

espanhol 
língua segunda e língua 
estrangeira 
regime b-learning

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal, em Letras ou áreas afins

estudos 
interculturais  
português/chinês: tradução, 
formação e comunicação 
empresarial
vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Línguas e Culturas Orientais/Estudos Orientais, 
com nível mínimo de chinês de HSK IV

estudos 
luso-alemães 
regime misto

vagas: 15
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal,  em áreas afins

lexicografia 
(mestrado europeu Erasmus Mundus) 

regime misto+mobilidade+b-learning

vagas: 10
condições de acesso: icenciatura, ou equivalente 
legal, em áreas afins



psicologia
www.psi.uminho.pt

Prazos de candidatura

1ª Fase
13 de junho a 1 de julho
2ª Fase
26 de agosto a 5 de setembro
3ª Fase
26 a 30 de setembro
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psicologia 
aplicada
vagas: 35
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal em Psicologia ou em Ciências Psicológicas



doutora- 
mentos
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candidaturas aos  
doutoramentos da  
Universidade do Minho 
2016/17

vagas e prazos
Os ciclos de estudos conducentes ao grau de 
doutor têm um número de vagas definido e 
momentos de candidatura próprios, divulgados 
nos portais das Escolas e dos Institutos que os 
promovem. 

propinas
Os valores da taxa de matrícula e das propinas são 
fixados anualmente, podendo o seu pagamento 
efetuar-se em prestações. No caso dos ciclos de 
estudos conducentes ao grau de doutor, a propina 
fixada no ano letivo de 2015/2016 foi de 2.750 
euros.

Na Universidade do Minho os ciclos de estudos 
conducentes ao grau de doutor (3º ciclo) têm duas 
modalidades:
›   doutoramentos com componente curricular – 

integram unidades curriculares e a realização de 
uma tese supervisionada;

›  doutoramentos sem componente curricular 
– assentes na realização de uma tese 
supervisionada.

O ciclo de estudos conducente ao grau de doutor 
tem a duração de 3 ou 4 anos, podendo ser 
realizado em tempo parcial.

habilitações de acesso
› Titulares de grau de mestre ou equivalente legal;
›  Titulares do grau de licenciado, detentores de 

um currículo escolar ou científico especialmente 
relevante, reconhecido pelo Conselho Científico 
da Escola/Instituto competente como prova de 
capacidade para a realização deste ciclo de 
estudos;

›  Detentores de um currículo escolar, científico 
ou profissional reconhecido pelo Conselho 
Científico da Escola/Instituto competente, como 
prova de capacidade para a realização deste 
ciclo de estudos.



doutoramentos com

componente 
curricular
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ciências  
da saúde
www.ecsaude.uminho.pt

ciências da saúde
(inclui 9 bolsas no programa FCT em Ciências  
da Saúde (aplicadas)) 

especialidade: Ciências da Saúde

envelhecimento e doenças 
crónicas 
(inclui 9 bolsas no programa FCT em Ciências  
da Saúde (aplicadas)) [programa conjunto com 
UCoimbra e UNova de Lisboa]

especialidade: Envelhecimento e Doenças 
Crónicas

medicina  
[inclui 5 bolsas financiadas pelo programa FCT MD/PhD]

especialidade: Medicina

ciências  
sociais
www.ics.uminho.pt

arqueologia
especialidades: Arqueologia da Paisagem e do 
Povoamento; Materiais e Tecnologias; Teoria e 
Métodos

ciências da comunicação

estudos de comunicação: 
tecnologia, cultura e 
sociedade 
[em 2016/2017 funcionará na ULusófona]

ciências
www.ecum.uminho.pt

biologia molecular  
e ambiental
especialidades: Biotecnologia Molecular; 
Biologia Celular e Saúde; Evolução, 
Biodiversidade e Ecologia

cadeias de produção  
agrícola – da mesa ao campo
[programa doutoral conjunto das UMinho e UTAD] 

especialidades: Agricultura, Biologia e outras afins

ciência, tecnologia e gestão 
do mar [programa doutoral conjunto das UMinho, 
UAveiro e UTAD]

especialidades: Observação do Oceano 
e Alterações Globais, Uso Sustentável de 
Recursos Marinhos, Gestão Integrada dos 
Oceanos, Progresso Tecnológico, Engenharia  
e Gestão Empresarial

física - map-fis [programa doutoral 
conjunto das Universidades do Minho, Aveiro e Porto]

especialidades: Física Atómica e Molecular, 
Física de Matéria Condensada e Nanociência, 
Física Teórica e Computacional, Meteorologia  
e Oceanografia, Ótica e Fotónica

matemática aplicada [programa 
doutoral conjunto das UMinho, UAveiro e UPorto]

especialidades: Álgebra, Lógica e Computação; 
Análise; Análise Numérica e Métodos 
Computacionais; Controlo e Otimização; 
Dinâmica e Geometria; Probabilidade e Estatística

optometria e ciências da visão

química
especialidades: Química Orgânica e Química 
Biológica; Química Física e Química Analítica

arquitetura
www.arquitetura.uminho.pt

arquitetura
especialidades: Cidade e Território; Construção 
e Tecnologia; Cultura Arquitetónica
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geografia
especialidade: Estudos da Paisagem

história
especialidades: Idade Média; Idade Moderna; 
Idade Contemporânea; História da Arte;
 História dos Descobrimentos e da Expansão 
Portuguesa; Teoria e Métodos; Demografia 
Histórica; Património

sociologia

direito
www.direito.uminho.pt

ciências jurídicas
especialidades: Ciências Jurídicas Privatísticas; 
Ciências Jurídicas Públicas; Ciências Jurídicas 
Gerais

economia  
e gestão
www.eeg.uminho.pt

ciências da administração

ciências empresariais
 

ciência política  
e relações internacionais 

contabilidade
[programa doutoral conjunto das UMinho e UAveiro]

 

economia
 
marketing e estratégia
[programa doutoral conjunto das UMinho, UAveiro e UBI]

educação
www.ie.uminho.pt

estudos da criança
especialidades: Comunicação Visual e 
Expressão Plástica; Educação Dramática; 
Educação Especial; Educação Física, Lazer e 
Recreação; Educação Musical; Literatura para a 
Infância; Matemática Elementar; Metodologia e 
Supervisão em Educação de Infância; Psicologia 
do Desenvolvimento e Educação; Saúde Infantil; 
Sociologia da Infância

engenharia
www.eng.uminho.pt

bioengenharia
[Programa MIT-PT]

design de moda
[Programa doutoral conjunto das UMinho e UBI. Em 
2016/2017 funcionará na UMinho]

ciência e engenharia de 
polímeros e compósitos 

ciência e tecnologia 
alimentar e nutrição
[Programa doutoral conjunto das UMinho, UAveiro e 
UCPorto]

engenharia biomédica 

engenharia civil

engenharia eletrónica  
e de computadores
especialidades: Controlo, Automação 
e Robótica; Eletrónica de Potência e 
Energia; Instrumentação e Microssistemas 
Eletrónicos; Informática Industrial e Sistemas 
Embebidos; Tecnologia dos Sistemas de 
Informação;Telecomunicações e Comunicações 
por Computador

engenharia industrial  
e de sistemas

engenharia de materiais

engenharia mecânica

engenharia química  
e biológica

engenharia de tecidos, 
medicina regenerativa e 
células estaminais

engenharia têxtil 

gestão e tratamento  
de resíduos

informática



doutoramentos/39

informática map-i 
[Programa CMU-PT - Programa doutoral conjunto das 
UMinho, UAveiro e UPorto. Em 2016/17 funcionará na 
UAveiro]

especialidade: Informática

sustentabilidade do 
ambiente construído

líderes para as indústrias 
tecnológicas 
[Programa MIT-PT]

materiais e processamento 
avançados 
[Programa doutoral conjunto das UMinho, UAveiro, 
UNL, UC, UL, UPorto e UBI]

otimização de sistemas 
industrial e de serviços
[Programa doutoral conjunto das UMinho e UL]

tecnologias e sistemas  
de informação

telecomunicações
map-tele
[Programa CMU-PT - Programa doutoral conjunto  
das UMinho, UAveiro e UPorto]

sistemas avançados de 
engenharia para a indústria
[Programa doutoral em conjunto das UMinho  
e a Bosch Car Multimedia Portugal]

letras  
e ciências  
humanas
www.ilch.uminho.pt

modernidades comparadas: 
literaturas, artes e culturas
especialidades: Literatura Comparada,  
Ciências da Cultura e Interartes

psicologia
www.psi.uminho.pt

psicologia aplicada
especialidade: Psicologia Aplicada

psicologia básica
especialidade: Psicologia Básica



doutoramentos sem

componente 
curricular
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letras  
e ciências  
humanas
www.ilch.uminho.pt

ciências da cultura 
especialidades: Cultura Alemã; Cultura Clássica; 
Cultura Espanhola; Culturas Francófonas; 
Cultura Inglesa; Cultura Irlandesa; Cultura Norte-
Americana; Cultura Portuguesa; Culturas do 
Extremo Oriente; Culturas Hispano-Americanas; 
Culturas Francófonas; História das Ideias no 
Ocidente

ciências da linguagem 
especialidades: Análise do Discurso; Linguagem 
e Cognição; Linguística Alemã; Linguística 
Aplicada; Linguística Chinesa; Linguística 
Eslava; Linguística Espanhola; Linguística 
Francesa; Linguística Geral; Linguística Grega; 
Linguística Inglesa; Linguística Japonesa; 
Linguística Latina; Linguística Portuguesa; 
Linguística Românica; Psicolinguística; 
Sociolinguística

ciências da literatura 
especialidades: Literatura Alemã; Literatura 
Brasileira; Literatura Comparada; Literatura 
Espanhola; Literatura de Expressão Francesa; 
Literatura Grega; Literatura Inglesa; Literatura 
Irlandesa; Literatura Italiana; Literatura 
Latina; Literatura Norte-Americana; Literatura 
Portuguesa; Literaturas Africanas da Língua 
Portuguesa; Literaturas do Extremo Oriente; 
Literaturas Hispano-Americanas; Teoria da 
Literatura

filosofia
especialidades: Antropologia Filosófica; 
Epistemologia; Estética; Ética; Filosofia Antiga 
e Medieval; Filosofia e Cultura Portuguesa; 
Filosofia da Linguagem; Filosofia da Mente; 
Filosofia da Religião; Filosofia e Religiões 
Orientais; Filosofia Moderna e Contemporânea; 
Filosofia Social e Política; Hermenêutica

ciências da comunicação
Ciências da Comunicação

geografia
especialidades: Geografia e Planeamento 
Regional; Geografia Física e Estudos 
Ambientais; Geografia Humana

história
especialidades: Idade Média; Idade Moderna; 
Idade Contemporânea; História da Arte; 
História dos Descobrimentos e da Expansão 
Portuguesa; Teoria e Métodos; Demografia 
Histórica; Património

sociologia
Sociologia

direito
www.direito.uminho.pt 

ciências jurídicas
especialidades: Ciências Jurídicas Privatísticas; 
Ciências Jurídicas Públicas; Ciências Jurídicas 
Gerais

educação
www.ie.uminho.pt

ciências da educação 
especialidades: Desenvolvimento Curricular; 
Educação Ambiental e para a Sustentabilidade; 
Educação em Ciências; Educação em 
História e Ciências Sociais; Educação em 
Línguas Estrangeiras; Educação Matemática; 
Filosofia da Educação; História da Educação; 
Literacias e Ensino de Português; Organização 
e Administração Escolar; Política Educativa; 
Psicologia da Educação; Sociologia da Educação; 
Supervisão Pedagógica; Tecnologia Educativa

arquitetura
www.arquitetura.uminho.pt

arquitetura
especialidades: Cidade e Território; Construção 
e Tecnologia; Cultura Arquitetónica

ciências
www.ecum.uminho.pt

química aplicada

ciências  
da saúde
www.ecsaude.uminho.pt

ciências da saúde
especialidade: Ciências da Saúde

medicina
especialidade: Medicina

ciências  
sociais
www.ics.uminho.pt

arqueologia
especialidades: Arqueologia da Paisagem e do 
Povoamento; Materiais e Tecnologias; Teoria e 
Métodos



cursos
[não conducentes a grau]



ensino 
a distância
Os cursos a distância da UMinho são cursos online 
não conferentes de grau académico. Têm por 
objetivo proporcionar educação e formação para 
todos e atualizar conhecimentos, numa perspetiva 
de aprendizagem ao longo da vida. Estes cursos, 
modulares e flexíveis, são objeto de certificação 
pela UMinho e pretendem atingir, entre outros, os 
seguintes objetivos gerais:

–  Promover a aquisição de novos saberes e 
a atualização de conhecimentos por parte 
de pessoas adultas não integradas em 
cursos formais, disponibilizando soluções e 
aprendizagens significativas.

–  Alargar a oferta educativa da UMinho a 
distância, a alunos residentes no país e no 
estrangeiro.

Os cursos podem ser orientados para uma área 
específica do saber ou apresentar uma natureza 
transversal e integradora, incluindo várias áreas 
científicas.

A aprovação nestes cursos possibilita aos alunos a 
creditação da formação após admissão a ciclos de 
estudos oferecidos pela UMinho. 
 

cursos 
de formação 
especializada 
e cursos  
de estudos 
avançados
Os cursos de formação especializada e de 
estudos avançados são cursos de curta duração 
prioritariamente orientados para a requalificação 
profissional dos participantes.

São constituídos por unidades curriculares ou 
módulos de formação próprios de programas 
de estudos ao nível do mestrado, no caso 
da formação especializada, ou ao nível do 
doutoramento, para o caso dos estudos 
avançados. 

Estes cursos podem ser creditados no âmbito 
de ciclos de estudos que  conduzam à obtenção 
do grau de mestre, ou do grau de doutoramento, 
respetivamente.

Informações adicionais sobre a admissão a 
esta oferta formativa poderão ser obtidas nas 
páginas eletrónicas das Escolas e Institutos d a 
Universidade do Minho.   

UMinho Exec
executive business 
education
A UMinho Exec, unidade de formação de 
executivos da Universidade do Minho, é um projeto 
coordenado pela Escola de Economia e Gestão 
da UMinho que oferece formação aplicada não 
conferente de grau, orientada para a melhoria das 
práticas de gestão das organizações. O objetivo 
é capacitar os participantes com funções de 
liderança e conhecimentos que lhes permitam 
desenvolver soluções rápidas e eficientes, para 
os desafios atuais. Resulta da conjugação da 
transversalidade de competências da Universidade 
do Minho e da sua larga e sólida experiência de 
mais de 30 anos a formar executivos de topo. 

Desde 2014 que a UMinho Exec tem vindo a 
promover vários programas de formação em 
diversas áreas – marketing, contabilidade, finanças, 
liderança e gestão de pessoas, gestão geral, 
internacionalização e administração pública -, 
alguns dos quais pensados especificamente para 
responder às necessidades das organizações 
parceiras e da Região.

Mais informações em http://uminhoexec.uminho.pt/.
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escola de arquitetura
arquitetura.uminho.pt

escola de ciências
ecum.uminho.pt

escola de ciências da saúde
ecsaude.uminho.pt

escola de direito
direito.uminho.pt

escola de engenharia
eng.uminho.pt

escola de psicologia
psi.uminho.pt

escola de economia e gestão
eeg.uminho.pt

escola superior de enfermagem
ese.uminho.pt

instituto de ciências sociais
ics.uminho.pt

instituto de educação
ie.uminho.pt

instituto de letras e ciências humanas
ilch.uminho.pt


