
 
 

 

Programa Doutoral em Arquitetura 

"Arquitetura, representação e imagem" 

  
O Programa Doutoral em Arquitetura tem como objetivos gerais desenvolver competências, aptidões e 
métodos de investigação aplicados no domínio da Arquitetura, mediante a utilização de quadros concetuais 
e metodológicos que concorrem para a ampliação do campo disciplinar da Arquitetura e que são 
desenvolvidos em função de um objeto de investigação preciso e aplicados numa investigação original, 
pertinente e cientificamente relevante. 
 
A edição 2017/2018 do Programa Doutoral em Arquitetura, na área de Cultura Arquitetónica, tem como 
temática: Arquitetura e representação. 
Propõe-se com este tema refletir sobre os meios de representação que acompanham o pensar e o fazer da 
arquitetura nas suas diferentes fases. No centro desta temática está a imagem como veículo mas também 
lugar privilegiado de uma comunicação abrangente. Partindo de uma estrutura circular, propõe-se 
desenvolver uma reflexão em torno da memória e do saber; da análise; do conceito; do projeto; da técnica; 
da construção; da comunicação; da mediatização; e do arquivo (e consequente produção de nova memória 
e saber). A imagem poderá ser entendida no âmbito da temática da representação num intervalo alargado 
entre a imagem reminiscente e evocadora de uma passado e a imagem presciente e evocadora de um 
futuro, ou seja, entre a sua natureza analítica e a sua natureza projetual. Em síntese pergunta-se, 
provocatoriamente, poderá existir arquitetura sem representação? 
 
1. Número de Vagas 

Número total de vagas para o ano letivo 2017/2018: 25  
Número mínimo de inscrições para que o curso possa funcionar: 7 
 
2. Habilitações de Acesso 

Podem candidatar-se ao Programa Doutoral em Arquitetura:  
a) Os titulares do grau de Mestre ou equivalente legal;  
b) 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 realização do 
doutoramento pelo Conselho Científico da Escola de Arquitetura, ouvida a Comissão de Curso;  
c) Os detentores de um curriculum escolar, científico ou profissional reconhecido como atestando 
capacidade para realização do doutoramento pelo Conselho Científico, ouvida a Comissão Diretiva.  

O reconhecimento a que se referem as alíneas b) e c) do número anterior tem como efeito apenas o acesso 
ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor e não confere, ao seu titular, a equivalência ao grau de 
licenciado ou de mestre, ou o seu reconhecimento. 
 
3. Período de Candidatura 

1ª Fase: 16 a 30 de Outubro 2017 
2ª Fase: 1 a 15 de dezembro 2017 
 



 
4. Formalização de candidatura 

Para formalizar a candidatura os interessados deverão submeter, dentro dos prazos de candidatura, a 
documentação abaixo para o email 3ciclo@arquitetura.uminho.pt  
a) Formulário de Candidatura  
b) Certificado de Habilitações (Licenciatura; Mestrado ou outros); 
c) Curriculum Vitae (deverá ser constituído por dados gerais; formação académica; produção científica e/ou 
Profissional; outra produção, conforme modelo do formulário de candidatura); 
d) Carta de motivação (limitada a 1.500 palavras, em duplo espaço); 
e) Outros elementos considerados relevantes (ex: Cartas de recomendação) 
f) Fotocópia do Cartão de Cidadão ou BI e Cartão de Contribuinte; 
g) pagamento da taxa de candidatura no  valor de 30,00 €, o qual deverá ser efetuado para a seguinte 
conta. 

Banco: Millennium BCP 
Nome do beneficiário: Universidade do Minho 
Morada do beneficiário: Largo do Paço 
Direção Financeira e Patrimonial  | 4704-501 Braga, Portugal 
IBAN: PT50 0033 0000 45404319012 05  
NIB: 0033 0000 45404319012 05 
Conta Nº 45404319012 
SWIFT: BCOMPTPL 
Referência EAUM-3Ciclo / Nome e Apelido 

 
5. Prazos de Inscrição 

1ª Fase  
De 06 a 13 de novembro de 2017  
2ª Fase  
De 19 a 31 de dezembro de 2017 
 
6. Propinas 

2750€ (pagamento em 6 prestações ao longo do ano letivo, de acordo com o definido em Despacho 
Reitoral) 
 
7.Local de funcionamento 

Guimarães, Campus de Azurém, Edifício da Escola de Arquitetura (Nº9) 
 
8. Calendário Escolar 
O início das aulas está previsto para Fevereiro de 2018. 
 
9. Mais informações: 

Sandra Pereira 
Secretariado do 3º Ciclo 
Escola de Arquitetura 
 
w: https://www.arquitetura.uminho.pt 
t: +351 253 510537 
f: +351 253 510509 
e: 3ciclo@arquitetura.uminho.pt 


