DOUTORAMENTO ARQUEOLOGIA
APRESENTAÇÃO
O Terceiro Ciclo (doutoramento) em Arqueologia constitui o momento de formação avançada de investigadores nas áreas da Arqueologia e a obtenção de um diploma que habilita para a direção de projetos
científicos.
Orientado para estudantes que tenham obtido o grau de Mestre e para estudantes estrangeiros com um
título equivalente, o curso propõe a formação de investigadores interessados no conhecimento da evolução e dinâmica do homem e das sociedades de acordo com os interesses transdisciplinares, as tendências
teóricas e metodológicas mais atuais e as novas metodologias que a Arqueologia vem sistematizando,
incluindo a abertura a novas perspetivas nacionais e internacionais.
Realizado em articulação com a investigação seguida nas Unidades de Investigação a que pertencem os
docentes, os estudantes poderão integrar-se em projetos de investigação avançada, nacionais e internacionais, que nelas se desenvolvem.

OBJETIVOS
O papel social relevante da Arqueologia nos domínios da investigação e compreensão do passado, da
pré-história à atualidade, a sua reconhecida importância na valorização patrimonial, no ordenamento
do território e no desenvolvimento sustentável das comunidades, exigem à investigação arqueológica
um domínio transversal de saberes e um competente saber-fazer.
Estruturado num conjunto de atividades de formação teórica e prática, de caráter multidisciplinar,
pretende-se estimular e capacitar o estudante a produzir e transferir conhecimento inovador, de modo
autónomo e de forma socialmente profícua e inclusiva.
Convocando para uma investigação de escalas múltiplas, espacio-temporalidades complexas, o curso
abre-se a projetos internacionais e a projetos desenvolvidos em co-tutela.

FUNCIONAMENTO
Sem parte escolar, o programa de estudos desenvolve-se ao longo de 4 anos, a que correspondem um
total de 240 ECTS .
No final de cada um dos três primeiros anos, os trabalhos de investigação são avaliados através de um
relatório e o quarto ano termina com a apresentação da tese em provas públicas. Ao longo de todo o ciclo
de estudos haverá contactos presenciais entre o orientador e o orientando e os trabalhos de investigação
e publicação terão um acompanhamento em permanência.

CANDIDATURAS
A candidatura poderá ser entregue

DIREÇÃO DO CURSO
Domingos Cruz
domingos.cruz@fl.uc.pt

em qualquer altura, numa Unidade de
Atendimento do SGA.

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

