DOUTORAMENTO HISTÓRIA DE ARTE
APRESENTAÇÃO
Este projeto assenta numa estratégia complementada com ciclos periódicos de conferências e workshops,
sob a responsabilidade conjunta dos membros das unidades de investigação a que pertence o corpo
docente. Os/as estudantes serão convocados/as a uma participação responsabilizada nos domínios da
investigação e da criatividade, organizando eventos científicos, integrando-se em equipas pluridisciplinares ou respondendo aos estímulos científicos nacionais e internacionais. Aposta-se, assim, na transdisciplinaridade dos saberes, na capacidade crítica do aluno e no desenvolvimento das suas competências
de autonomia científica.

OBJETIVOS
O 3º Ciclo em História da Arte defende a continuidade de um percurso individual de conhecimento e acentua a capacidade de intervenção contemporânea nas diversas áreas da cultura patrimonial. A partir do
reconhecimento da História da Arte como área privilegiada nos domínios da compreensão e usufruto do
Património artístico e cultural, os/as estudantes ficarão superiormente habilitados para os desafios do
mercado de trabalho, com uma capacidade interventiva qualificada e adequada aos níveis de exigência
da contemporaneidade.

FUNCIONAMENTO

Sem parte escolar, o seu plano metodológico assenta numa distribuição do programa de investigação
para 4 anos. No final de cada um dos três primeiros anos, os trabalhos de investigação serão avaliados
através de um relatório creditado com 60 ECTS. O 4º ano será rematado com a apresentação da tese e a
atribuição de mais 60 ECTS, perfazendo o total de 240 ECTS. Ao longo de todo o ciclo de estudos, haverá
contacto presencial entre orientador e orientando, para além de um acompanhamento permanente dos
trabalhos de investigação.
As candidaturas, este ano, passam a ser feitas mediante requerimento e apresentadas numa unidade
de atendimento do SGA.

CANDIDATURAS
A candidatura poderá ser entregue
em qualquer altura, numa Unidade de
Atendimento do SGA.

DIREÇÃO DO CURSO
Maria de Lurdes Craveiro
mlacraveiro@gmail.com

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

