
Regime de e-Learning

Doutoramento em 
Estudos Medievais

Venha formar o seu futuro

em qualquer lugar do mundo

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade NOVA de Lisboa e a Universidade 
Aberta uniram-se num projeto conjunto para 
oferecer um programa doutoral em Estudos 
Medievais, lecionado em regime de e-learning, 
com uma breve componente presencial. 

Neste programa, a formação interdisciplinar 
assume um papel central, devendo a tese de 
doutoramento ser desenvolvida em duas áreas 
diferenciadas de especialização.

ÁREAS DE ESTUDO

• Arqueologia
• Arte
• História
• Literatura 
• Música

UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO ENVOLVIDAS

• CESEM – Centro de Estudos de Sociologia e 
Estética Musical

• CLUNL – Centro de Linguística da 
Universidade NOVA de Lisboa

• IELT – Instituto de Estudos de Literatura e 
Tradição

• IEM – Instituto de Estudos Medievais
• IHA – Instituto de História de Arte

PARCEIRAS INTERNACIONAIS

Estabeleceram-se várias parcerias com 
universidades espanholas nas quais, ao 
abrigo do ERASMUS+, os doutorandos têm a 
oportunidade de frequentar seminários e de 
complementar a sua formação.

COORDENAÇÃO
Maria João Branco (NOVA FCSH) / Isabel Barros Dias (UAb)

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 
DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Av. de Berna, 26 C, 1069-061 Lisboa
(+351) 21 790 83 00 | http://fcsh.unl.pt
doutoramentos@fcsh.unl.pt

Atendimento presencial:
2.ª, 3.ª e 4.ª feiras > das 11h às 18h
5.ª feira > das 11h às 19h
6.ª feira > das 10h às 17h

Atendimento em período de férias escolares:
Dias úteis > das 10h às 12h e das 14h às 16h

UNIVERSIDADE ABERTA
Palácio Ceia, 

Rua da Escola Politécnica, 141-147, 
1269-001 Lisboa

(+351) 30 000 77 01 | www.uab.pt 

Atendimento telefónico:
2.ª a 6.ª > das 9h30 às 12h30 e das 14h às 16h

Atendimento presencial [Rua Braamcamp, 90]:
2.ª a 6.ª > das 10h às 17h



OBJETIVOS

A estrutura do curso foi concebida para oferecer a estudantes pós-graduados a 
oportunidade de: 

(i) Pensar criticamente sobre os materiais e as problemáticas dos Estudos 
Medievais, recorrendo à interdisciplinaridade e à comparabilidade como forma 
de melhor enquadrar os problemas; 

(ii) Aplicar métodos, conceitos e teorias em contextos interdisciplinares, tanto mais 
genéricos como mais especializados;

(iii) Aprofundar o domínio das técnicas, ferramentas, metodologias e conceitos 
teóricos que constituem a condição necessária à prática da investigação em 
Estudos Medievais de nível avançado; 

(iv) Promover a realização de investigação independente, inovadora e autónoma e 
estimular a capacidade de produção de artigos a divulgar em revistas com comité 
de seleção.

ESTRUTURA DO CURSO 

O curso é lecionado em regime de e-learning, de acordo com o modelo pedagógico da Universidade 
Aberta (internacionalmente reconhecido) e complementado por um retiro doutoral presencial, de uma 
semana; durante este período, os discentes contactam com os professores do Curso e com conferencistas 
internacionais, devendo ainda protagonizar uma pequena conferência de estudos pós-graduados, no 
sentido de promover a sua integração no meio académico profissional.

O curso organiza-se em 8 semestres: 

• Os dois primeiros destinam-se ao aprofundamento da formação, frequentando os doutorandos seis 
Seminários. O ciclo de conferências é transmitido em streaming e o projeto de tese individual será 
desenvolvido no âmbito do Seminário de Problemáticas em Estudos Medievais;

• Os 6 semestres seguintes serão ocupados com a investigação conducente à realização da tese de 
Doutoramento.

Cada Seminário é assegurado por professores de 4 áreas disciplinares diferentes, não se organizando 
em módulos autónomos mas em articulação, promovendo uma verdadeira interdisciplinaridade nas 
abordagens.

O projeto final de tese é avaliado publicamente por um júri designado de acordo com o estipulado em 
regulamento próprio. A tese é obrigatoriamente orientada por dois professores orientadores de áreas 
disciplinares distintas.

PROPINAS 

Informações detalhadas sobre as propinas estão disponíveis nos websites de ambas as universidades e incluem: 

• A frequência e avaliação de todas as UCs do curso de doutoramento, os encargos com o retiro doutoral 
e a orientação durante a fase de elaboração da tese;

• Para os estudantes estrangeiros: o pagamento da passagem aérea e alojamento durante o período de 
retiro doutoral;

• Para os estudantes de Portugal Continental: o pagamento do alojamento durante o retiro doutoral e 
de uma passagem aérea para participação num congresso fora de Portugal, de acordo com as normas 
regulamentares.

UNIDADES CURRICULARES ÁREA CIENTÍFICA HORAS TRABALHO ECTS

Seminário de Fontes em Estudos 
Medievais

Estudos Medievais 312 12

Atelier Metodológico em Estudos 
Medievais

Estudos Medievais 312 12

Opção* — 156 6

* A opção de 1º semestre é escolhida entre o leque de unidades curriculares oferecidas nos cursos de doutoramento da NOVA FCSH e da UAb ou nas 
pós-graduações das universidades estrangeiras participantes

PLANO DE ESTUDOS

1º ANO / 1º SEMESTRE

UNIDADES CURRICULARES ÁREA CIENTÍFICA HORAS TRABALHO ECTS

Problemáticas em Estudos Medievais Estudos Medievais 468 18

Ciclo de Conferências em Estudos 
Medievais: perspectivas cruzadas

Estudos Medievais 156 6

Opção** Estudos Medievais 156 6

** A opção de 2º semestre pode ser realizada no quadro dos seminários de opção a serem oferecidas por este programa, nomeadamente em projetos 
desenvolvidos nas unidades de investigação associadas, ou escolhida entre o leque de unidades curriculares dos cursos de doutoramento da NOVA FCSH 
e da UAb ou das pós-graduações das universidades estrangeiras participantes

1º ANO / 2º SEMESTRE
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