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A Universidade do Minho possui um portefólio de 
cursos que inclui cerca de 120 mestrados e mais de 50 
doutoramentos, parte dos quais resulta da cooperação 
com outras universidades portuguesas e estrangeiras. 

O ensino pós-graduado constitui um passo natural para 
quem ambiciona construir um percurso de sucesso e 
com potencial diferenciador no mercado de trabalho. O 
número de cursos disponível, 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 UMinho 
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.

Candidaturas

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

Uma oferta completa e inovadora



A Escola de Ciências possui um portefólio de 
cursos que inclui 13 Mestrados e 11 Doutoramentos. 
Esta oferta educativa desenvolve-se numa grande 
diversidade de domínios que abrangem as ciências 
e tecnologias químicas, físicas, dos materiais, da 
visão, da computação, das ciências da terra e do 
ambiente, as ciências matemáticas, biológicas e a 
biotecnologia. O ensino pós-graduado constitui um 
passo natural para quem ambiciona completar a sua 
formação, especializar-se e construir um percurso 
académico de sucesso e com potencial diferenciador 
no mercado de trabalho.

Escola de Ciências

cpedagogico@ecum.uminho.pt 
253 60 43 90 / 92

Escola de Ciências

A Escola de Arquitetura, Arte e Design desenvolve, 
num quadro de complementaridade de 
conhecimentos, a investigação e formação avançada 
em Arquitetura, Design e Artes Visuais. A sua 
oferta formativa pós-graduada inclui o Mestrado 
em Design de Produto e Serviços, centrado no 
Design como ferramenta estratégica no universo 
das empresas e instituições, promovendo a inovação 
como metodologia sustentável; e o Programa 
Doutoral em Arquitetura, curso que confere grau de 
doutor numa das seguintes áreas de especialidade: 
Cidade e Território; Construção e Tecnologia e 
Cultura Arquitetónica.

Escola de Arquitetura, Arte e Design

Mestrado em Design do Produto e Serviços: 
mdps@eaad.uminho.pt 
253 51 08 03

Programa Doutoral em Arquitetura: 
pda@eaad.uminho.pt 
253 51 05 37

Escola de Arquitetura, Arte e Design



A oferta da Escola de Economia e Gestão refl ete a 
crescente procura por profi ssionais diferenciados 
nas áreas da Economia, Gestão e Ciência Política 
e fornece as competências para responder aos 
desafi os de organizações cada vez mais globais, 
digitais e sustentáveis. Programas inovadores e 
transversais como o EEGenerating Skills e o EEGoing 
Pro ativam as soft skills de liderança e de cidadania 
e desenvolvem competências que potenciam a 
investigação científi ca de qualidade. Os centros de 
investigação de excelência benefi ciam os diplomados 
para prosseguirem estudos de doutoramento tanto 
em Portugal como no estrangeiro.

Escola de Economia e Gestão

pedagogico@eeg.uminho.pt
253 60 45 15

Escola de Economia e Gestão

A oferta formativa pós-graduada da Escola de 
Direito abrange os 2º e 3º ciclos de estudos, 
oferecendo 10 cursos de mestrado e um curso de 
doutoramento em Ciências Jurídicas. Os cursos 
de mestrado contêm uma formação sólida, indo 
ao encontro das ambições profi ssionais de cada 
um, abrangendo as mais diversas áreas do Direito. 
O curso de doutoramento em Ciências Jurídicas 
possui duas vertentes, uma com programa doutoral 
e outra sem programa doutoral.

Escola de Direito

pos-graduacoes@direito.uminho.pt 
253 60 18 03

Escola de Direito



A oferta pós-graduada da ELACH abarca uma 
série de áreas que permitem o desenvolvimento 
de competências que vão desde competências 
multimédia e multilíngue a competências 
linguísticas, fi losófi cas e culturais. Os diferentes 
mestrados e doutoramentos pretendem propor 
uma perspetiva integrada dos estudos literários, 
linguísticos, fi losófi cos e culturais, incidindo ainda 
num universo interartístico e transdisciplinar, 
ajustável ao mapeamento estético e multicultural 
da contemporaneidade.

Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas

Mestrados: 
mestrados@elach.uminho.pt
253 60 41 73

Doutoramentos: 
doutoramentos@elach.uminho.pt
253 60 16 65

Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas

A Escola de Engenharia (EEUM) oferece 36 cursos 
de Mestrado, agrupados em dois conjuntos, um 
de mestrados de continuidade (em a EEUM tem 
formação de 1º ciclo com a mesma designação) e os 
de especialização, com o objetivo de complementar a 
formação inicial nas áreas de Engenharia, Tecnologia 
e Design. Esta oferta formativa vem dar resposta à 
premente necessidade existente no país de recursos 
humanos com formação superior qualifi cada. Os 
Mestrados contemplam um período de formação 
(dissertação, trabalho de projeto ou estágio) 
que pode ser realizado em empresas, centros de 
investigação ou instituições parceiras da EEUM.

Escola de Engenharia

joana@eng.uminho.pt 
cp@eng.uminho.pt 
253 51 01 60

Escola de Engenharia



Os mestrados da Escola de Psicologia 
proporcionam oportunidades de aquisição de 
competências e conhecimentos com recurso 
a metodologias científi co-pedagógicas de 
elevada qualidade, enquadradas num percurso 
formativo integrativo dos diversos conteúdos 
e objetivos de aprendizagem. Pretende-se 
que os estudantes desenvolvam processos de 
raciocínio científi co mutuamente informados e 
alicerçados no conhecimento teórico e empírico, 
na contextualização da prática e numa atitude 
eticamente responsável, com vista a uma 
preparação sólida para o exercício profi ssional, 
na prática ou na investigação. 

Escola de Psicologia

sec_pedagogica@psi.uminho.pt 
253 60 42 20

Escola de Psicologia

Contribuir para a formação avançada nas áreas 
da medicina e da biomedicina é parte da nossa 
missão. Os mestrados em Ciências da Saúde e 
Avaliação Aplicada à Formação nas Profi ssões 
da Saúde dedicam-se à aprendizagem de 
fundamentos e ao desenvolvimento de 
competências de investigação e de liderança 
para aplicação de projetos educativos 
centrados na avaliação. Os programas de 
doutoramento em Medicina, Ciências da 
Saúde e Envelhecimento e Doenças Crónicas 
dedicam-se à formação e capacitação na 
investigação clínica e biomédica.

Escola de Medicina

upg-sec@med.uminho.pt
253 60 48 59

Escola de Medicina



Com uma oferta formativa orientada para 
o exercício da criatividade e da inovação, o 
Instituto de Ciências Sociais promove 11 cursos de 
Mestrado (Arqueologia; Ciências da Comunicação; 
Comunicação, Arte e Cultura; Comunicação de 
Ciência; Crime, Diferença e Desigualdade; Geografi a; 
História; Media Arts; Património Cultural; Sociologia 
e Sociologia do Género e da Sexualidade). 
Combinando o saber compreensivo e o pensamento 
crítico com o desenvolvimento de competências 
práticas, estes ciclos de estudos aprofundam 
conhecimentos e diversifi cam oportunidades, tanto 
para o acesso ao mercado de trabalho como para a 
iniciação à investigação científi ca.

Instituto de Ciências Sociais

mestrados@ics.uminho.pt 
253 60 42 15

Instituto de Ciências Sociais

A Escola Superior de Enfermagem (ESE) assume 
a pós-graduação como uma área estratégica 
de desenvolvimento, quer por ser um ponto de 
aproximação entre a universidade e a comunidade, 
quer pelo forte contributo à promoção do 
desenvolvimento da investigação científi ca nos 
domínios da Enfermagem. A qualidade da sua 
oferta educativa constitui uma referência nacional e 
internacional. A ESE possui oferta pós-graduada nas 
áreas de Enfermagem Médico-Cirúrgica, de Saúde 
Infantil e Pediátrica, de Saúde Materna e Obstetrícia, 
de Reabilitação; dos Cuidados Paliativos e da 
Intervenção Avançada em Feridas. 

Escola Superior de Enfermagem

sec.cpedagogico@ese.uminho.pt
253 60 13 00

Escola Superior de Enfermagem



O Programa Doutoral em Engenharia de Tecidos, 
Medicina Regenerativa e Células Estaminais visa 
preparar os formandos para a compreensão 
sistemática num domínio específi co nesta área, a 
par de uma formação mais global em áreas mais 
abrangentes. Proporciona uma formação integrada 
e de elevado nível, segundo os parâmetros de 
qualidade e inovação internacionalmente aceites, 
adequada para o desenvolvimento de atividade 
profi ssional que pode ser enquadrada na carreira de 
investigação, na carreira académica, nos hospitais, nas 
empresas de equipamentos médicos, ou mesmo no 
desenvolvimento duma atividade empresarial ligada às 
áreas de serviços ou dispositivos médicos.

Instituto de Investigação I3Bs

rgreis@i3bs.uminho.pt 
joana.bastos@i3bs.uminho.pt

Instituto de Investigação em Biomateriais, 
Biodegradáveis e Biomiméticos

O Instituto de Educação (IE) tem por missão 
desenvolver projetos de ensino, de investigação 
e de interação com a sociedade na área da 
Educação, contribuindo para o desenvolvimento 
e o bem-estar dos indivíduos, dos grupos, das 
organizações educativas e da sociedade. A oferta 
educativa pós-graduada do IE reparte-se por 
cursos de mestrado, doutoramento e formação 
de pós-doutoramento em ciências da educação, 
estudos da criança, educação, educação especial 
e ensino, desde a educação pré-escolar ao 
ensino secundário. 

Instituto de Educação

Mestrados: 
sici-ie@ie.uminho.pt
253 60 12 20

Doutoramentos: 
cpedagogico@ie.uminho.pt 
253 60 12 87

Instituto de Educação




