DOUTORAMENTO GEOGRAFIA
APRESENTAÇÃO
Formação de um corpo de especialistas (investigadores autónomos e responsáveis) e de profissionais
altamente qualificados em Geografia, âmbito científico fulcral para a sociedade, a economia, o ambiente
e a gestão territorial.

OBJETIVOS
1. Recolher e tratar informação geográfica e usar métodos quantitativos e qualitativos de investigação
aprofundada, aplicando-os em contextos teóricos e profissionais alargados de análise e gestão territorial.
2. Produzir modelos de investigação necessários à fundamentação e conceção de projetos e à investigação do contexto territorial em que se integram.
3. Participar e liderar projetos de investigação e de prestação de serviços, nas áreas da organização,
administração e gestão do território.
4. Conhecer e discutir as raízes naturais, ambientais, sociais, económicas e culturais das grandes questões
do presente, incluindo a distinção entre fenómenos episódicos, tendências sustentadas no espaço e no
tempo e respetivos processos de mudança.
5. Integrar a reflexão epistemológica e ética na avaliação das implicações e responsabilidades sociais
resultantes das decisões individuais e das organizações em que exerce a profissão.
6. Participar e cooperar criticamente na definição de políticas e projetos com relevância no desenvolvimento local e regional.
7. Criar uma consciência crítica da identidade e especificidade dos territórios, bem como das respetivas
comunidades, numa perspetiva de exercício da cidadania informada e da tolerância.
8. Adquirir uma sensibilidade particular à preservação da herança patrimonial, natural e construída,
material e imaterial, compreendendo os seus aspetos locais, regionais, globais, culturais, sociais e técnicos, numa perspetiva de sustentabilidade.

PLANO CURRICULAR
RAMO GEOGRAFIA FÍSICA
NOME DA UNIDADE CURRICULAR

ANO

DURAÇÃO

TIPO

CRÉDITOS (ECTS)

Métodos de Investigação em Geografia e SIG’s

1

1º Semestre

Obrigatória

15

Novas Perspectivas em Geografia Física

1

1º Semestre

Obrigatória

15

Disciplina de opção*

1

2º Semestre

Opção

6

Organização do Projecto de Dissertação
em Geografia Física

1

2º Semestre

Obrigatória

24

2, 3
e4

Plurianual

Obrigatória

180

Dissertação de Doutoramento
em Geografia Física

*A escolher, de acordo com o orientador, de entre as diferentes unidades curriculares dos cursos de
doutoramento da Universidade de Coimbra.

RAMO GEOGRAFIA HUMANA
NOME DA UNIDADE CURRICULAR

ANO

DURAÇÃO

TIPO

CRÉDITOS (ECTS)

Métodos de Investigação em Geografia e SIG’s

1

1º Semestre

Obrigatória

15

Novas Perspectivas em Geografia Humana

1

1º Semestre

Obrigatória

15

Disciplina de opção*

1

2º Semestre

Opção

6

Organização do Projecto de Dissertação
em Geografia Humana

1

2º Semestre

Obrigatória

24

Plurianual

Obrigatória

180

Dissertação de Doutoramento
em Geografia Humana

2, 3
e4

* A escolher, de acordo com o orientador, de entre as diferentes unidades curriculares dos cursos de
doutoramento da Universidade de Coimbra.

CANDIDATURAS ONLINE
1ª FASE: 4 de fevereiro a 29 de março
2ª FASE: 1 de abril a 15 de julho
3ª FASE: 19 de agosto a 6 de setembro

DIRETOR DO CURSO
Lúcio Cunha
luciogeo@fl.uc.pt

CONTACTOS

BOLSAS DE MÉRITO PARA
OS/AS MELHORES ESTUDANTES

Faculdade de Letras
Largo da Porta Férrea
3004-530 Coimbra
Tel. 239 859 900
gabdiretor@fl.uc.pt
http://www.uc.pt/fluc/

