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Mestrados
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
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Candidaturas
aos Mestrados
da Universidade do Minho

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

 – Bilhete de identidade, cartão de 
cidadão, ou outro documento 
de identificação;
 – Cartão de contribuinte (apenas 
para candidatos nacionais);
 – 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;
 – Comprovativo do pagamento 
eletrónico da candidatura no valor 
de 40€ (não reembolsável).

O pagamento deverá ser realizado via 
Multibanco, através da referência gerada 
após a submissão da candidatura. 
Caso não seja possível o pagamento 
por essa via, o mesmo poderá, em 
alternativa, ser realizado via cartão 
de crédito no portal store.uminho.pt, 
através do registo e posterior compra 
do produto Taxa de Candidatura a 

Curso de Mestrado, disponível na 
opção Educação > Candidaturas.

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.

Habitações de acesso
 – Titulares do grau de licenciado 
ou equivalente legal;
 – 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;
 – 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;
 – 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 deverão ser 
consultados os sítios eletrónicos 
da respetiva Escola ou Instituto.

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.



Mestrados UMinho

Arqui–
tetura

vagas: 25
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal, em Design ou áreas afins.

Design de Produto  
e Serviços
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www.arquitetura.uminho.pt
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www.ecum.uminho.pt vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, 
ou equivalente, em áreas das Ciências Físicas 
e Ciências da Vida; ou áreas afins.

Biofísica e  
Bionanossistemas

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 da Nutrição, 
Ciências do Ambiente, Química, ou áreas afins.

Biologia  
Molecular,  
Biotecnologia e  
Bioemprendorismo 
em Plantas 

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.

Bioquímica 
Aplicada

vagas: 45
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.

Ciências e 
Tecnologias 
do Ambiente
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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. 

Genética 
Molecular

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 carácter 
técnico-científico afim a estas áreas.

Ecologia

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

Estatística

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

Física

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

Geociências

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

Matemática

vagas: 20 
condições de acesso: licenciatura, ou 
equivalente, em Matemática, Ciências 
da Computação, Informática ou áreas afins

Matemática  
e Computação

vagas: 20 
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.

Optometria 
Avançada

vagas: 16 
condições de acesso: licenciatura, 
ou equivalente, em Química, Química Aplicada, 
Bioquímica, Farmácia, Ciências Físico-Químicas, 
Engenharia Química ou áreas afins.

Química 
Medicinal

vagas: 20 
condições de acesso: licenciatura, 
ou equivalente, em Química, Física e Química, 
Bioquímica, Biologia ou áreas afins.

Técnicas de 
Caracterização  
e Análise 
Química
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Ciências Sociais

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

Arqueologia
(regime misto)

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

Comunicação, 
Arte e Cultura
(pós-laboral)

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

Ciências da  
Comunicação
Ramos: investigação; 
profissionalizante (áreas 
de especialização em 
Audiovisual e Multimédia; 
Informação e Jornalismo 
e Publicidade e Relações 
Públicas) 
(pós-laboral)
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Ciências Sociais

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

Crime, Diferença  
e Desigualdade
(regime misto)

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

Geografia
Área de especialização  
em Planeamento e Gestão 
do Território  
(regime misto)

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

História 
(regime misto)

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.

Património 
Cultural 
(pós-laboral)

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

Sociologia
Áreas de especialização 
em Cultura, Lazer e 
Turismo; Políticas Sociais; 
Organizações e Trabalho 
(pós-laboral)

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou 
equivalente legal em Sociologia, Ciência Política, 
Relações Internacionais, ou áreas afins.

Políticas 
Comunitárias 
e Cooperação 
Territorial
(pós-laboral)
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Direito

www.direito.uminho.pt vagas: 40
condições de acesso: licenciatura em Direito 
ou equivalente legal.

Direito  
Administrativo
(pós-laboral)

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura em Direito 
ou equivalente legal.

Direito das 
Crianças, Família 
e Sucessões
(regime misto)

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

Direito dos 
Contratos e 
da Empresa
(regime misto)

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

Direitos Humanos
(regime misto)
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Direito

vagas: 40
condições de acesso: licenciatura em Direito
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: 20
condições de acesso: licenciatura em Direito
ou equivalente legal.

Direito da União 
Europeia

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

Direito  
dos Negócios 
Europeu e 
Transnacional

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura em Direito
ou equivalente legal.

Direito e 
Informática 
(pós-laboral)
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Economia e Gestão

www.eeg.uminho.pt 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.

Administração 
Pública
(regime misto)

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; Podem candidatar-se também licenciados em 
outras áreas do saber, como a Psicologia, a Sociologia 
e o Direito, que estejam ou pretendam desenvolver 
atividades profissionais no domínio empresarial.

Economia 
Industrial  
e da Empresa
(regime misto)

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

Ciência Política
(regime misto)

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

Contabilidade
(regime misto)

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

Economia
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Economia e Gestão

vagas: 40
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal, em Economia, Gestão, Negócios 
Internacionais, Administração Pública, Relações 
Internacionais (ramo Económicas e Políticas), ou 
áreas afins.

Economia 
Monetária, 
Bancária e 
Financeira
(pós-laboral)

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

Economia Social
(regime misto)

vagas: 45
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal

Estudos de Gestão
(regime misto)

vagas: 40
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal, preferencialmente licenciados nas áreas 
de Gestão, Economia, Ciências e Engenharia cujo 
curriculum inclua aproveitamento em unidades 
curriculares com pelo menos 20 créditos ECTS em 
matemática ou métodos quantitativos.

Finanças

vagas: 45
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal.

Gestão de 
Recursos Humanos 
(regime misto)

vagas: 40
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal.

Gestão das 
Unidades de Saúde 
(regime misto)

vagas: 45
condições de acesso: Licenciatura, ou equivalente 
legal em 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.

Marketing  
e Estratégia

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

Negócios 
Internacionais 
(regime misto)

vagas: 20
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.

Relações 
Internacionais
(regime misto)
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Educação

www.ie.uminho.pt

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.

Área de 
especialização 
em Administração 
Educacional

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 Tecnologia 
Educativa
(regime misto 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, ou habilitação equivalente, em 
Educação, Ciências da Educação ou áreas afins.

Área de 
especialização em 
Desenvolvimento 
Curricular e 
Avaliação

vagas: 25
condições de acesso: mestrado ou licenciatura em 
Ensino ou habilitação equivalente, com habilitação 
profissional 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 habilitação legalmente equivalente, que confira 
habilitação profissional para a docência na Educação 
pré-escolar e/ou no 1º Ciclo do Ensino Básico (grupos 
de recrutamento: 100 e 110).

Área de 
especialização 
em Supervisão 
Pedagógica 
na Educação 
em Línguas 
(edição a distância)

Mestrados de Natureza 
Académica
1. Mestrados em Ciências da Educação 
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Educação

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. 

Especialização 
em Necessidades 
Educativas 
Especiais do 
Domínio Cognitivo 
e Motor 
(pós-laboral)

vagas: 15
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.

Especialização 
em Sociologia da 
Infância e Direitos 
da Criança 
(regime misto)

vagas: 15
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.

Especialização 
em Supervisão, 
Pedagogia e 
Interculturalidade 
na Infância

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. 

Especialização 
em Intervenção 
Precoce

vagas: 25
condições de acesso: licenciatura ou mestrado 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; 
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).

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; 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).

Área de 
especialização 
em Educação 
Matemática
(pós-laboral)

2. Mestrados em Educação Especial 

3. Mestrados em Estudos da Criança
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vagas: 25
condições de acesso: licenciaturas em Educação/ 
Ciências da Educação; Licenciaturas em Ciências 
Sociais e Humanas e outras Licenciaturas.

Especialização 
em Mediação 
Educacional 
(regime misto)

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.

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: 30
condições de acesso: licenciaturas em Educação/ 
Ciências da Educação; Licenciaturas em Ciências 
Sociais e Humanas e outras licenciaturas.

Especialização 
em Educação 
de Adultos e 
Intervenção 
Comunitária 
(regime misto)

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 Inglês 
e de Espanhol 
no 3º ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário

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.

Ensino de 
Português e de 
Língua Estrangeira 
no 3.º ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário 
- área de especialização 
de Espanhol e área de 
especialização de Inglês

Mestrados de Natureza 
Profissional
1. Mestrados em Educação 

2. Mestrados em Ensino 

www.ie.uminho.pt
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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 Física 
e de Química
no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura e 120 créditos 
em Matemática, 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 
no conjunto das duas áreas disciplinares (Biologia 
e Geologia) e nenhuma com menos de 50 créditos, 
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 ou habilitação 
equivalente e 120 créditos em História, obtidos 
no ensino superior.

Ensino de História 
no 3º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário

vagas: 25
condições de acesso: licenciatura em Educação Básica.

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

Ensino de 
Filosofia 
no Ensino Secundário

vagas: 20
condições de acesso: 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 80 a 100 créditos em Inglês, obtidos no 
Ensino Superior.

Ensino do Inglês 
no 1º ciclo do Ensino 
Básico 
(regime misto)

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura ou habilitação 
equivalente e 120 créditos em Português, obtidos 
no ensino superior.

Ensino de 
Português 
no 3º ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário

vagas: 25
condições de acesso: licenciatura em Educação Básica.

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 e 120 créditos 
em Informática, obtidos no ensino superior

Ensino de 
Informática

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. Prova Especifica/Pré-Requisito: 
Instrumento, Ciências Musicais e Direção Coral.

Ensino da  
Música
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Enfer–
magem

www.ese.uminho.pt vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Enfermagem.

Especialização 
em Enfermagem 
de Cuidados 
Paliativos
(pós-laboral)

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

Especialização 
em Intervenção 
Avançada  
em Feridas 
(pós-laboral)

vagas: 25
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, em 
Enfermagem, Ciências Sociais e Humanas e Educação

Especialização 
em Supervisão 
Clínica em 
Enfermagem 
(pós-laboral)

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

Pós-licenciatura 
de Especialização 
em Enfermagem 
de Reabilitação 
(pós-laboral)

17
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Engenharia

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente, 
em Engenharia Civil e fluência em língua inglesa

Análise Estrutural 
de Monumentos 
e Construções 
Históricas
(mestrado europeu)

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

Construção e 
Reabilitação 
Sustentáveis
(regime misto)

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

Biotecnologia

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.

Bioinformática
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Engenharia

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 de 
Comunicação 
de Moda 
(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.

Design e 
Marketing de 
Produto Têxtil, 
Vestuário e 
Acessórios 
(regime misto)

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

Engenharia  
do Produto 
(regime misto)

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

Engenharia 
e Gestão da 
Qualidade 
(regime misto)

vagas: 35
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.

Engenharia de 
Sistemas

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

Engenharia 
Humana
(pós-laboral)

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

Engenharia 
Industrial
(regime misto)

vagas: 60
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal, em área científica afim.

Engenharia 
Informática
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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.

Gestão  
de Projetos  
de Engenharia
(regime misto)

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

Micro e Nano 
Tecnologias
(regime misto)

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

Engenharia 
Mecatrónica
(pós-laboral)

vagas: 15
condições de acesso: licenciatura ou equivalente legal 
em área científica afim.

Engenharia 
Redes e Serviços 
Telemáticos
 (regime misto)

vagas: 30
condições de acesso: licenciatura ou equivalente legal 
em área científica afim.

Engenharia 
Urbana
 (regime misto)



vagas: 40
condições de acesso: licenciatura ou equivalente 
legal em Ciência Alimentar e Tecnologia Alimentar 
ou área afim

Tecnologia e 
Ciência Alimentar
(em parceria com a UPorto)
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vagas: 30
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente 
legal, em Ciências, Ciências de Engenharia/ 
Engenharia

Química Têxtil
(regime misto)

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

Sistemas de 
Informação
(regime misto)

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura ou equivalente legal 
em área científica afim

Sustentabilida-
de do Ambiente 
Construído
(regime misto)
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Letras e  
Ciências Humanas

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

Ciências da 
Linguagem

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

Espanhol Língua 
Segunda e Língua 
Estrangeira 
(regime misto)

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente,
em Línguas e Culturas Orientais/Estudos Orientais,
com nível mínimo de chinês de HSK IV.

Estudos 
Interculturais 
Português/
Chinês: Tradução, 
Formação e 
Comunicação 
Empresarial
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Letras e  
Ciências Humanas

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

Estudos  
Luso-Alemães 
(regime misto)

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

Lexicografia
(regime misto + 
mobilidade + b-learning)
(mestrado europeu 
Erasmus Mundus)

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

Língua, Literatura 
e Cultura Inglesas
(pós-laboral + mobilidade)

vagas: 20
condições de acesso: licenciatura ou equivalente legal.

Português Língua 
Não Materna – 
Português Língua 
Estrangeira e 
Língua Segunda

vagas: 15
condições de acesso: licenciatura ou equivalente legal.

Teoria da 
Literatura  
e Literaturas 
Lusófonas

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

Tradução e 
Comunicação 
Multilingue
(regime misto)
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Medi–
cina

www.med.uminho.pt
vagas: 18
condições de acesso: licenciatura, ou equivalente legal 
nas áreas das Ciências, Biomedicina, Tecnologias da 
Saúde ou afins, concluída até 31 de julho de 2018.

Ciências  
da Saúde
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Psico–
logia

www.psi.uminho.pt vagas: 35
condições de acesso: licenciatura ou equivalente legal, 
em Psicologia ou em áreas afins.

Psicologia 
Aplicada

vagas: 25
condições de acesso: licenciatura ou equivalente legal 
em Educação, Ensino, Educação Social, Psicologia, ou 
em áreas afins.

Temas de 
Psicologia  
de Educação

25
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Candidaturas 
aos Doutoramentos 
da Universidade do Minho

Na Universidade do Minho os ciclos de estudos conducentes ao grau 
de doutor (3º ciclo) têm duas modalidades:

1. Programas Doutorais — integram unidades curriculares e a realização  
de uma tese supervisionada;

2. Cursos de Doutoramento — 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.

Habitações 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 Unidade Orgânica de 
Ensino e Investigação 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 Unidade Orgânica de 
Ensino e Investigação competente, 
como prova de capacidade para a 
realização deste ciclo de estudos.

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, conforme plano criado para 
o efeito. No caso dos ciclos de estudos 
conducentes ao grau de doutor, o valor 
da propina, em anos letivos anteriores 
variou entre os 1500€ e os 2750€.
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Programas 
Doutorais

Arquitetura
www.arquitetura.uminho.pt 

Arquitetura 
 – Cidade e Território;
 – Construção e Tecnologia;
 – Cultura Arquitetónica.

Matemática Aplicada
Programa doutoral conjunto das UMinho, 
Aveiro e Porto.

 – Álgebra, Geometria e Tipologia; 
 – Análise e Aplicações; 
 – Estatística e Probabilidades; 
 – Lógica e Computação; 
 – Otimização, Sistemas e Controlo.

Optometria e Ciências
da Visão

 – Optometria e Ciências da Visão

Química 
Programa doutoral conjunto das UMinho 
e UTAD. Inclui 4 bolsas no programa FCT 
(CCDRN).

 – Química Orgânica e Química 
Biológica/Química Física; 
 – Química Analítica.

Ciências
www.ecum.uminho.pt

Biologia Molecular  
e Ambiental

 – 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.

 – Ciências Agrárias, Biologia e outras afins.

Ciência, Tecnologia e Gestão 
do Mar
Programa doutoral conjunto das UMinho, 
UAveiro e UTAD.

 – 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 UMinho, 
Aveiro e Porto.

 – Física Atómica e Molecular; 
 – Física de Matéria Condensada 
e Nanociência; 
 – Física Teórica e Computacional; 
 – Meteorologia e Oceanografia; 
 – Ótica e Fotónica.

1. Programas Doutorais
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Programas 
Doutorais

Ciências 
Sociais
www.ics.uminho.pt

Arquelogia

 – Arqueologia da Paisagem 
e do Povoamento; 
 – Materiais e Tecnologias; 
 – Teoria e Métodos

Ciências de Comunicação

Estudos Culturais

Geografia

 – Geografia Física e Estudos Ambientais;
 – Geografia Humana;
 – Geografia e Planeamento Regionais;
 – Estudos da Paisagem.

Historia
 – 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
 – Ciências Jurídicas Privatísticas; 
 – Ciências Jurídicas Públicas; 
 – Ciências Jurídicas Gerais.

Economia  
e Gestão
www.eeg.uminho.pt 

Ciências de Administração

Ciências Empresariais

Ciência Politica e Relações 
Internacionais

Economia
Programa doutoral conjunto das UMinho  
e UCoimbra.

Marketing e Estrategia
Programa doutoral conjunto das UMinho, 
UAveiro e UBI.

Educação
www.ie.uminho.pt 

Ciências da Educação 
 – Desenvolvimento Curricular; 
 – Organização e Administração Escolar;
 – Psicologia da Educação;
 – Sociologia da Educação  
e Política Educativa;
 – Supervisão Pedagógica.

Estudos da Criança
 – Educação Artística;
 – Educação Especial;
 – Educação Física e Saúde Infantil;
 – Infância, Cultura e Sociedade;
 – Infância, Desenvolvimento 
e Aprendizagem.
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Programas 
Doutorais

Engenharia
www.eng.uminho.pt 

Bioengenharia
(Programa MIT-PT).

Biotecnologia Marinha  
e Aquacultura
(Programa doutoral conjunto das UMinho 
e UPorto).

Design de Moda
Programa doutoral conjunto das UMinho 
e UBI.

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

 – Controlo, Automação e Robótica;
 – Eletrónica de Potência e Energia;
 – Instrumentos 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

Informática MAP-i
Programa CMU-PT - Programa doutoral 
conjunto das UMinho, UAveiro e UPorto.

Sustentabilidade do 
Ambiente Construído

Líderes para as Indústrias 
Tecnológicas
(Programa MIT-PT) 

 – Engenharia de conceção e produção 
avançada 

Materiais e Processamento 
Avançados
Programa doutoral conjunto das UMinho, 
UAveiro, UNL, UC, UL, UPorto e UBI.

1. Programas Doutorais
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Programas 
Doutorais

Letras e 
Ciências 
Humanas
www.ilch.uminho.pt 

Modernidades Comparadas: 
Literaturas, Artes e Culturas

 – Literatura Comparada, Ciências 
da Cultura e Interartes

Medicina
www.med.uminho.pt 

Ciências da Saúde
Inclui 9 bolsas no programa FCT em 
Ciências da Saúde (aplicadas).

 – Ciências da Saúde

Medicina
 – Medicina

Psicologia
www.psi.uminho.pt 

Psicologia Aplicada
 – Psicologia Aplicada

Psicologia Básica
 – Psicologia Básica

Otimização de Sistemas 
Industriais 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 conjunto das UMinho  
e a Bosch Car Multimédia Portugal.
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Cursos de 
Doutoramento

Arquitetura
www.arquitetura.uminho.pt

Arquitetura

 – Cidade e Território;
 – Construção e Tecnologia;
 – Cultura e Arquitetónica.

Ciências 
Sociais
www.ics.uminho.pt

Arquelogia

 – Arqueologia da Paisagem 
e do Povoamento; 
 – Materiais e Tecnologias; 
 – Teoria e Métodos.

Ciências de Comunicação

Geografia
 – Geografia Física e Estudos Ambientais; 
 – Geografia Humana;
 – Geografia e Planeamento Regionais;
 – Estudos da Paisagem.

Historia
 – Idade Média; 
 – Idade Moderna; 
 – Idade Contemporânea; 
 – História da Arte; 
 – História dos Descobrimentos  
e da Expansão Portuguesa; 
 – Teoria e Métodos; 
 – Demografia Histórica;
 – Património.

Sociologia

Ciências
www.ecum.uminho.pt

Biologia

 – Biologia

Geologia
Todos os domínios da Geologia 

Matemática
 – Matemática

Química Aplicada 
 – Química Orgânica
 – Química Biológica
 – Química Física
 – Química Analítica

2. Cursos de Doutoramento
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Cursos de 
Doutoramento

Medicina
www.med.uminho.pt

Ciências da Saúde

 – Ciências da Saúde

Medicina
 – Medicina

Direito
www.direito.uminho.pt

Ciências Jurídicas

 – Ciências Jurídicas Privatísticas; 
 – Ciências Jurídicas Públicas; 
 – Ciências Jurídicas Gerais

Educação
www.ie.uminho.pt 

Ciências da Educação 
 – Desenvolvimento Curricular; 
 – Educação em Ciências; 
 – Educação em História  
e Ciências Sociais; 
 – Educação em Línguas Estrangeiras; 
 – Educação Matemática; 
 – Filosofia e História da Educação; 
 – Literacias e Ensino do Português; 
 – Organização e Administração Escolar; 
 – Psicologia da Educação; 
 – Sociologia da Educação  
e Política Educativa; 
 – Supervisão Pedagógica; 
 – Tecnologia Educativa;
 – Supervisão Pedagógica; 
 – Tecnologia Educativa.

Ciências da Literatura
 – Literaturas do Extremo Oriente; 
 – Literatura Irlandesa; 
 – Literaturas Hispano-americanas; 
 – Literaturas Africanas de 
Língua Portuguesa; 
 – Teoria da Literatura; 
 – Literatura Portuguesa; 
 – Literaturas de Expressão Francesa; 
 – Literatura Norte-Americana; 
 – Literatura Inglesa; 
 – Literatura Alemã; 
 – Literatura Grega; 
 – Literatura Latina; 
 – Literatura Brasileira; 
 – Literatura Italiana; 
 – Literatura Espanhola; 
 – Literatura Comparada.

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

Letras e 
Ciências 
Humanas
www.ilch.uminho.pt

Ciências da Cultura

 – Cultura Alemã; 
 – Cultura Clássica; 
 – Cultura Espanhola; 
 – Culturas Francófonas; 
 – Cultura Inglesa; 
 – Cultura Irlandesa; 
 – Cultura Norte-Americana; 
 – Cultura Portuguesa; 
 – Culturas do Extremo Oriente; 
 – Culturas Hispano-Americanas; 
 – História das Ideias no Ocidente.

 
Ciências da Linguagem

 – Linguística Eslava; 
 – Linguística Geral; 
 – Linguística Portuguesa; 
 – Linguística Francesa; 
 – Linguística Inglesa; 
 – Linguística Espanhola; 
 – Linguística Alemã; 
 – Linguística Latina; 
 – Linguística Grega; 
 – Linguística Românica; 
 – Linguística Aplicada; 
 – Psicolinguística;
 – Análise do Discurso; 
 – Sociolinguística; 
 – Linguística Chinesa; 
 – Linguística Japonesa; 
 – Linguagem e Cognição. 
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Cursos de 
Formação 
Especializada 
e Cursos 
de Estudos 
Avançados

Ensino  
a Distância 

UMinho 
Exec  
Executive 
Business 
Education

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 
da Universidade do Minho.

Os cursos à 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 
à 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. 

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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GCII - Gabinete de Comunicação, Informação e Imagem
Largo do Paço, 704-5533 Braga 
t. +351 253 601 109 
f. +351 253 601 105 
e. gcii@reitoria.uminho.pt

Escola de Ciências
www.ecum.uminho.pt

Escola de Medicina
www.med.uminho.pt

Escola de Direito
www.direito.uminho.pt

Escola de Economia e Gestão
www.eeg.uminho.pt

Escola de Engenharia
www.eng.uminho.pt

Escola Superior de Enfermagem
www.ese.uminho.pt

Instituto de Ciências Sociais
www.ics.uminho.pt

Escola de Psicologia
www.psi.uminho.pt

Instituto de Educação
www.ie.uminho.pt

Instituto de Letras e Ciências Humanas
www.ilch.uminho.pt

Escola de Arquitetura
www.arquitetura.uminho.pt

www.uminho.pt


