ESTUDOS EUROPEUS
O MEE visa formar futuros especialistas na União Europeia (UE). O programa foca-se nos principais
atores, estruturas e processos europeus, mas também no papel global da UE.
As unidades curriculares da área nuclear da Ciência Política (complementadas com unidades
curriculares opcionais) e uma abordagem de ensino centrada na resolução de problemas (problembased learning) dotam os estudantes de conhecimento teórico e prático aprofundado sobre assuntos
europeus, em articulação com transformações nacionais e globais.
No final do programa, os estudantes devem: 1) aplicar o conhecimento teórico à resolução de
problemas práticos; 2) analisar criticamente a UE enquanto polity e a sua influência internacional,
usando ferramentas transdisciplinares; 3) aplicar este conhecimento à resolução de desafios políticos,
económicos e sociais, à escala nacional ou global. Desta forma, os estudantes desenvolvem um
conjunto amplo de competências profissionais (adaptação, organização e trabalho de equipa), de
negociação, apresentação, análise e investigação.

Com o Mestrado em Estudos Europeus, pretende-se que os estudantes adquiram e aprofundem
competências que correspondam ao nível 7 do Quadro de Qualificações Europeias, permitindo-lhes:
1. Compreender e aplicar quadros epistemológicos e metodológicos dos Estudos Europeus;
2. Desenvolver consciência crítica sobre a complexidade da UE como entidade política;
3. Analisar os principais atores, práticas e temas contemporâneos relacionados com o papel da UE
como ator global;
4. Desenvolver capacidades de resolução de problemas através de abordagens transdisciplinares;
5. Adquirir competências especializadas e essenciais para desempenharem cargos administrativos,
políticos ou académicos na área dos Estudos Europeus;
6. Produzir investigação relevante e original na área dos Estudos Europeus;
7. Aplicar o conhecimento adquirido em contexto real de exercício profissional, em eventos científicos e
em parceria com entidades externas.

O Mestrado em Estudos Europeus foi pensado para fornecer aos seus estudantes um conjunto
sólido de competências teóricas e práticas que os preparam para a inserção no mercado de
trabalho, no sector público ou privado, nomeadamente em organismos da administração pública
(internacional, europeia, nacional ou local), Organizações Internacionais, Organizações NãoGovernamentais, partidos políticos, grupos de pressão, empresas multinacionais e instituições de
ensino/investigação. Exemplos de atividades profissionais incluem: cargos de gestão pública,
diplomacia, advocacy, consultadoria, análise e aconselhamento político, docência e investigação.

Metodologia e Técnicas de Investigação (10
ECTS) | Obrigatória
Poder e Política na União Europeia (10 ECTS)
| Obrigatória
População, Migrações e Desenvolvimento
(10 ECTS) | Opcional*
Organizações e Regimes Políticos (10 ECTS)
| Opcional*
Relações Sociais e Atividades Económicas
(10 ECTS) | Opcional*
*Os estudantes escolhem 1 das 3 unidades
curriculares opcionais

Governação Multinível e Europeização (10
ECTS) | Obrigatória
A União Europeia num Mundo Multipolar (10
ECTS) | Obrigatória
Seminário de Competências Profissionais (10
ECTS) | Obrigatória

Seminário de Orientação (10 ECTS) | Obrigatória
Dissertação (50 ECTS) | Opcional*
Estágio/Relatório (50 ECTS) | Opcional*
Projeto (50 ECTS) | Opcional*
*Os estudantes escolhem 1 das 3 unidades curriculares opcionais

1 . ª f a s e | 1 a 31 de março de 2022
2 . ª f a s e | 1 de junho a 15 de julho de 2022
3 . ª f a s e | 1 a 13 de setembro de 2022
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