
Prazos de candidatura 

1.ª Fase – Até 28 de junho. Comunicação de resultados: 6 de julho.  
2.ª Fase – 7 de julho a 10 de setembro. Comunicação de resultados: 14 de setembro. 

Vagas e normas de candidatura 

Estão abertas 15 vagas. 
 

Os candidatos ao programa de doutoramento em Migrações devem formalizar a sua candidatura 
nos serviços académicos do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, através do preen-
chimento de Formulário próprio. 
 

O Formulário de Candidatura deve ser instruído com os seguintes elementos:  
- Curriculum vitae;  
- Documentos comprovativos da posse de graus académicos ou outros diplomas relevantes; 
- Indicação do ramo de conhecimento em que pretende efetuar o doutoramento; 
- Apresentação de um dos seguintes documentos:  

um projeto de investigação, indicando o objeto de estudo, a metodologia e os objetivos da 
investigação, devidamente problematizados com base em bibliografia de referência na área 
de estudo à qual se candidata (obrigatório para candidatos que pretendam apresentar uma 
candidatura a uma bolsa de doutoramento da FCT).1 

Carta de intenções, expondo as razões da escolha do programa de estudos e apresentando o 
domínio a investigar e os objetivos fundamentados do trabalho que se propõe desenvolver 
durante o doutoramento. 

- Outros elementos considerados relevantes pelos candidatos para efeitos de apreciação da candi-
datura. 
 

1 Os candidatos que pretendam concorrer a uma bolsa da FCT, devem indicar a potencial instituição de acolhi-
mento no formulário de candidatura. A candidatura à FCT terá que ser validada por essa instituição. 
 

As candidaturas poderão ser enviadas por e-mail para: academicos@igot.ul.pt, ou por correio pa-
ra: Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Edifício IGOT, Serviços Académicos – Estu-
dos pós-graduados, Av. Prof. Gama Pinto, 1649-003 LISBOA 

Taxas, emolumentos e propinas 

Taxa de candidatura: € 50,00/candidatura 
Seguro escolar: € 2,50/ano  
Propinas (*): € 2750,00/ano. A partir do 2º ano, para os alunos que tenham tido o projeto de dis-
sertação aprovado, o valor da propina é de € 1500,00/ano. 
As propinas podem ser pagas em 3 prestações, a primeira com a matrícula em outubro (40%), a 2ª 
prestação até 31 de janeiro de 2013 (30%) e a 3ª prestação até 30 de abril de 2013 (30%).  
 
(*) Os valores das propinas são revistos anualmente pelo Conselho Geral da Universidade de Lisboa 
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1.º Ano 
Curso de Doutoramento (60 ECTS) 

2.º e 3.º Anos 
Elaboração da Tese (120 ECTS) 

1.º Semestre 2.º Semestre 1.º Semestre 2.º Semestre 

Seminário  
Temático em  
Migrações I 

Seminário  
Temático em  
Migrações II 

Seminários  de  
Acompanhamento 

Seminário de  
Investigação I 

Seminário de  
Investigação II 

  
  

Trabalho Autónomo e Tutoria 
Módulos de Formação 
Teórica Avançada em 

Migrações 

Metodologias de  
Investigação Aplicadas 

às Migrações 

Projeto de  
Investigação I 

Projeto de  
Investigação II 

Critérios de seleção e seriação 

A seleção e seriação dos candidatos serão baseadas nos seguintes elementos:  
- Curriculum académico, científico e técnico;  
- Adequação da formação académica aos requisitos do programa de doutoramento; 
- Declaração de intenções e motivação; 
- Entrevista (eventual). 

Plano de estudos 

Horário 

O curso funcionará, previsivelmente, às quartas-feiras, das 14:30h às 20:00h e às quintas-feiras, 
das 14:30h às 19:00h. Excecionalmente, algumas atividades presenciais poderão decorrer nou-
tros dias e horas. 

Acreditação 

O programa de doutoramento em Migrações foi acreditado pela Agência de Acreditação A3ES. 

Apresentação 

As migrações  constituem um fenómeno de crescente relevância demográfica, económica, psicoló-
gica, social e política, em distintas escalas geográficas: do mundo ao lugar. São um domínio de 
investigação caracterizado pelas abordagens multidisciplinares, sendo uma clara vantagem para os 
investigadores que trabalharão nesta área a diversificação na formação, num quadro que propõe, 
em simultâneo, especialização e partilha multidisciplinar.  

O programa de doutoramento em Migrações é um projeto científico e pedagógico da Área Estraté-
gica de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, formada por um conjunto de unidades orgâni-
cas com grande experiência e reconhecido mérito no estudo das mobilidades humanas à luz de 
diferentes perspetivas disciplinares (Faculdade de Psicologia, Instituto de Ciências Sociais, Instituto 
de Educação e Instituto de Geografia e Ordenamento do Território/Centro de Estudos Geográfi-
cos) . 

Objetivos 

Este programa doutoral tem como objetivo proporcionar formação pós-graduada, de nível avança-
do, das questões teóricas e metodológicas associadas à temática das migrações e dos processos 
sociais de mobilidade humana, cruzando diferentes e múltiplas perspetivas de diversos domínios 
que integram o universo das ciências sociais. 

Ramos de conhecimento e especialidades  

O programa de doutoramento em Migrações confere o grau de doutor nos seguintes ramos de 
conhecimento e especialidades:  

- Ramo de Geografia, especialidade de Geografia Humana 

- Ramo de Sociologia, com as seguintes especialidades: Sociologia das Desigualdades, das Minorias 
e dos Movimentos Sociais; Sociologia da Família, da Juventude e das Relações de Género; Socio-
logia das Políticas Sociais 

- Ramo de Educação, especialidade de Sociologia da Educação 
- Ramo de Psicologia, especialidade de Psicologia Social 
- Ramo de Ciência Política, especialidade de Política Comparada 
- Ramo de Antropologia, especialidade de Antropologia da Etnicidade e do Político. 

Condições de acesso 

Podem candidatar-se a este programa:  
- Os titulares do grau de mestre ou equivalente legal na área das Ciências Sociais ou áreas afins. 
- A título excecional, os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal, detentores de um 

currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando 
capacidade para a realização deste programa de doutoramento, pelos conselhos científicos das 
unidades orgânicas envolvidas no curso.  


