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A especialização em “Construção e Tecnologia” do Programa Doutoral em Arquitetura 
da Universidade do Minho pretende contribuir para o aprofundamento do conhecimento 
da evolução das técnicas construtivas, para o uso informado e criterioso dos materiais, 
para a promoção da interdisciplinaridade e da cooperação como requisitos essenciais 
para promover o desenvolvimento e a inovação na construção.

A presente edição, que tem por tema “Construção - Investigação, Tradição e Inovação”, 
realiza-se poucos meses após Guimarães ter vivido a intensa e enriquecedora 
experiência de ter sido Capital Europeia da Cultura. Em 2012 Guimarães foi palco de 
um ambicioso programa cultural. Mas Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura 
incluiu, também, uma importante componente material de reabilitação e regeneração 
urbana que contemplou a recuperação de edifícios habitacionais e industriais e a 
valorização do espaço 
público. Tendo, ainda, presente o rigor, alcance e elevada qualidade dos trabalhos 
desenvolvidos nas últimas duas décadas na regeneração do centro histórico de 
Guimarães, que permitiram que em 2001 a UNESCO o classificasse como Património 
Cultural da Humanidade, é natural que se adote Guimarães como o ponto de partida 
e leitmotiv para atingir os objetivos acima enunciados. 

Não se confinando a Guimarães e à sua riquíssima experiência no domínio da 
reabilitação, esta unidade curricular analisa, aprofunda e complementa esse saber 
com outras perspetivas nacionais e internacionais enriquecedoras e complementares, 
fomentando uma atitude crítica e empreendedora, enquadrada nos contextos social, 
económico e tecnológico. Nesse sentido privilegiará a utilização inovadora dos 
materiais tradicionais e a sua criteriosa combinação com materiais contemporâneos, 
a reflexão sobre a reabilitação de edifícios em contextos muito diversificados, 
a análise experimental e a valorização das metodologias de projeto, bem como 
fomentar práticas arquitetónicas e urbanas alternativas à construção de monumentos 
e outras estruturas tradicionais de caráter permanente por instalações e intervenções 
arquitetónicas e urbanas e temporárias.

É a especificidade do ensino praticado que, ao promover um saber integrado que 
ultrapassa a condição de um mero somatório de conhecimentos, concorre para a 
formação de uma metodologia e ambiente de aprendizagem adequados à atualização 
e valorização de conhecimentos e à aquisição de novas competências neste domínio, 
imprescindíveis à construção de um percurso de investigação por parte dos alunos. 
Para o efeito conta-se com um corpo docente de reconhecido mérito, com a colaboração 
de reputados especialistas nacionais e internacionais e com a experiência acumulada 
em diversas edições da especialização em “Construção e Tecnologia”.

Admissão
São admitidos à candidatura ao Programa Doutoral 
em Arquitetura:

a) Os titulares de grau de Mestre em Arquitetura ou 
equivalente;

b) Os titulares de grau de licenciado, detentores de um 
currículo escolar ou científico especialmente relevante 
que seja reconhecido como atestando capacidade para 
a realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico 
legal e estatutariamente competente da universidade 
onde pretendem ser admitidos;

c) Os titulares do grau de licenciado, com pelo menos 
300 créditos, detentores de um currículo escolar e 
científico especialmente relevante que seja reconhecido 
como atestando capacidade para a realização do 
doutoramento pelo Conselho Científico da Escola de 
Arquitectura, ouvida a Comissão Diretiva;

d) Os detentores de um currículo escolar, científico 
ou profissional que seja reconhecido como atestando 
capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo 
órgão científico legal e estatutariamente competente 
da universidade onde pretendem ser admitidos.

Candidaturas:
Prazos de Candidatura:
Primeira fase: 13 de Maio a 17 de Junho;
Segunda fase: 22 de Julho a 31 de Agosto.

Resultados da Candidatura:
Primeira fase: 15 de Julho;
Segunda fase: 30 de Setembro.

Grau Académico que o curso confere: Doutor
Duração: 6 semestres 
Créditos:180 ECTS

Diretor do Curso: Pedro Bandeira
Coordenador da Especialização: Paulo J. S. Cruz

Para mais informações: 
www.arquitectura.uminho.pt
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