Doutoramento em Ciências Sociais e Envelhecimento
1. Caracterização geral do curso
Grau: Doutoramento
Universidades participantes: Universidade de A Coruña; la Universidade de
Santiago de Compostela; la Universidade de Vigo; Universidade do Porto; e
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Área científica: Ciências Sociais e do Comportamento
Número de créditos ECTS:180
Duração: 3 anos / 6 semestres
Regime: Presencial (Diurno)
Local onde o programa será ministrado: Faculdade de Letras da Universidade
do Porto; Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro; Facultades de Ciencias de Educación Universidad de Vigo;
Escola Internacional de Doutoramento da Universidade da Coruña; Facultade de
Administración e Dirección de Empresas da Universidade de Santiago de
Compostela.
Línguas do programa: Castelhano, Português, Galego e Inglês

Descrição do curso
Este programa de doutoramento oferece um espaço de formação avançada no
campo dos estudos sobre o envelhecimento demográfico e a longevidade a partir
da lente científica própria das Ciências Sociais. Aparece, nesse sentido, como um
ciclo de estudos agregador de áreas disciplinares variadas, procurando capitalizar
das suas semelhanças, mas também das suas diferenças, numa abordagem
focada nas complementaridades que se assumem como fundadoras para a
compreensão de um fenómeno multidimensional como é o do envelhecimento
demográfico e longevidade.
Trata-se de um programa de estudos que alinhará com as práticas mais exigentes
a nível internacional no campo da formação avançada, assumindo como objetivo

afirmar-se como um programa de referência a nível Ibérico no domínio dos
estudos sobre o envelhecimento.

2. Objetivos e competências do programa
O doutoramento cria um espaço de formação avançada sobre os aspetos sociais
do envelhecimento individual e social.
Objetivos gerais
•

•

•

•

Proporcionar aos estudantes formação sobre os principais paradigmas
teóricos, metodológicos e de intervenção no envelhecimento,
desenvolvidos nas Ciências Sociais.
Refletir sobre os modelos de análise e intervenção disponíveis em CSC no
campo dos estudos sobre o envelhecimento, nomeadamente para estudos
sobre as experiências e vivências do envelhecimento, as dinâmicas sociais
relacionadas com a idade avançada e as modalidades de organização
social em sociedades marcadas pelo envelhecimento demográfico e pela
longevidade.
Aprofundar o conhecimento das metodologias de investigação, métodos
e técnicas que têm marcado a investigação em CSC sobre o
envelhecimento.
Promover a análise comparativa das modalidades de expressão e gestão
dos fenómenos sociais do envelhecimento demográfico e da longevidade
nos territórios das instituições parceiras do ciclo de estudos.

Conhecimentos e competências a desenvolver pelos estudantes
•

•
•
•
•

Domínio aprofundado do corpus teórico, epistemológico e metodológico
da investigação em Ciências Sociais sobre envelhecimento demográfico e
longevidade.
Reconhecimento de temas estruturantes e problemáticas emergentes no
estudo dos fenómenos sociais de envelhecimento e longevidade.
Domínio aprofundado dos métodos e das técnicas de investigação
acionadas no campo das Ciências Sociais na área do Envelhecimento.
Capacidade de pesquisa, seleção e análise de informação relacionada com
os eixos temáticos do doutoramento.
Capacidade de conceber e implementar projetos de investigação para
estudo dos fenómenos sociais do envelhecimento e da longevidade.

•

Identificar e analisar as implicações teóricas, metodológicas e de
intervenção mais relevantes dos novos paradigmas na abordagem das
problemáticas ligadas ao envelhecimento, tendo presente a realidade
social portuguesa e espanhola.

3. Requisitos de acesso e critérios de admissão
Número de vagas: 20
São admitidos à candidatura os detentores das seguintes habilitações:
- Os titulares do grau de mestre (que, cumulativamente com o grau de
licenciatura, deve perfazer um mínimo de 300 ECTS) ou equivalente legal
em áreas disciplinares do campo das Ciências Sociais e do Comportamento;
- Os titulares do grau de licenciado (mínimo de 180 ECTS) ou equivalente
legal e/ou do grau de mestre ou equivalente legal (120 ECTS) em áreas
disciplinares do campo das Ciências Sociais e do Comportamento;
- Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja
reconhecido como atestando capacidade para a realização do presente ciclo
de estudos pelo órgão estatutariamente competente da Universidade em
que o curso está sediado administrativamente.
- Os titulares de graus académicos equivalentes aos referidos nas alíneas
anteriores, organizados de acordo com os princípios do Processo de
Bolonha, e conferidos por um estabelecimento de ensino superior de um
Estado aderente a este Processo.
Complementos de formação: Por se tratar de um programa de doutoramento
multidisciplinar e como todos os alunos do programa receberão formação
específica sobre o tema do programa - Ciências Sociais e Envelhecimento - de
300 horas (através de um conjunto de actividades obrigatórias e opcionais), não
é necessária a introdução de complementos de formação, como pré-requisito,
para além dos requisitos gerais aplicáveis no Estado espanhol e português.

4. Atividades formativas/ plano de estudos
O programa de doutoramento UNISF em Ciências Sociais e Envelhecimento
desenvolver-se ao longo de 3 anos (6 semestres), e inclui unidades curriculares
obrigatórias e opcionais, conforme apresentado na tabela seguinte:
Unidade Curricular (UC)
Envelhecimento e Ciências Sociais.
Desenvolvimentos teóricos e metodológicos e
temas estruturantes (*)
Estruturas, processos, representações sociais e
vivências do envelhecimento e da longevidade (**)
Instituições Sociais e Envelhecimento (**)
Envelhecimento e Sociedade (**)
Métodos de investigação em Ciências Sociais
aplicados aos Estudos do Envelhecimento. (**)
Tese

Duração
Semestral (S1)

ECTS
6

Semestral (S1)

3

Semestral (S1)
Semestral (S1)
Semestral (S1)

3
3
3

Plurianual

168

Nota:
(*) Esta UC tem carácter obrigatório.
(**) Estas UCS’s são opcionais. O estudante deve frequentar, pelo menos, duas (2) destas
UC’s.

Linhas de investigação associadas ao programa:
1: Envelhecimento populacional: Aspectos Demográficos
2: Qualidade de Vida e Envelhecimento Ativo
3: Diversidade Funcional no Envelhecimento, Inovação Social e Tecnológica.
4: Género, Desigualdades Sociais e Envelhecimento
5: Impacto Socioeconómico do Envelhecimento, Organização Social dos
Cuidados e Políticas Públicas

5. Recursos materiais e equipamentos
Uma sala de videoconferência está disponível nas cinco universidades
participantes para atividades relacionadas com o Doutoramento, o que facilita a
lecionação dos cursos e a realização das atividades de coordenação entre os

docentes deste Programa. Estas salas estão equipadas com equipamento
informático e dispõem de licenças de software para a realização de trabalhos de
investigação e ministração dos respectivos cursos. O softwares ao quais os alunos
têm acesso são:
· SageMath y CoCalc
· Maple
· Productos Adobe
· SOFTWARE-de Microsoft
· SOFTWARE
· Finanzas: Financial Toolbox Matlab / Matlab
O corpo docente e os alunos de doutoramento dispõem de Biblioteca em cada
um dos centros mencionados e com recursos informáticos geridos pela área de
TIC de cada uma das universidades participantes. Os alunos de doutoramento em
período integral e, se necessário em regime meio tempo, têm uma secretária e
cadeira na universidade onde está localizado um dos seus diretores. As
bibliotecas das seis universidades participantes estão à disposição de professores
do programa e dos estudantes. Entidades colaboradoras que participam no
desenvolvimento de atividades de investigação, disponibilizando convénios e
ajustificação dos meios e serviços disponíveis nessas entidades: dos meios
necessários à realização dos objetivos previstos no Plano de Investigação. Os
recursos materiais à disposição do doutorando são, pelo menos: ligação à
Internet, software para realização de trabalhos, acesso a bases de dados
científicas, meios telemáticos para facilitar a coordenação com o docente,
tutoriais personalizados pelo responsável da entidade colaboradora.

6. Empregabilidade
A população mundial está a envelhecer, com a maioria dos países do mundo a
assistirem a um aumento no número e na proporção de idosos nas suas
populações. O fenómeno está mesmo prestes a tornar-se numa das
transformações sociais mais significativas do século XXI, com consequências para
quase todos os setores da sociedade. A necessidade social de investigadores
nesse campo é evidente ao analisar a interdisciplinaridade e a relação entre o
envelhecimento populacional e muitos setores económicos de interesse
estratégico para as comunidades portuguesa e galega. O ciclo de estudos estará,
nesse sentido, particularmente bem posicionado para colocar no mercado de

trabalho profissionais altamente qualificados com grande diferenciação que
poderão preencher as necessidades de doutores que coordenem os complexos
processos de adaptação e resposta aos desafios do envelhecimento demográfico
e populacional.

7. Coordenação e Contacto
Coordenação conjunta Galiza-Norte de Portugal:
José María Faílde Garrido – (Universidad de Vigo)
Morada: Facultad de Educación y Trabajo Social – Avda. Castelao, s/n (32004Ourense)
Telefone: 034 988 38 72 86
e-mail: jfailde@uvigo.es
web: https://www.uvigo.gal/estudar/que-estudar/doutoramento/programadoutoramento-ciencias-sociais-envellecemento-implantacion-curso-20222023o05d045v06
Alexandra Cristina R.S. Lopes (Universidade do Porto)
Morada: Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Via Panorâmica s/n
4150-564 Porto Portugal
Telefone: 00351 220 427 269
e-mail: aslopes@letras.up.pt
web: (brevemente disponível)

8. Informações gerais
Universidade de Vigo (Uvigo):
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/que-estudiar/doctorado
Universidade da Coruña (UdC):
https://www.udc.es/en/eid/Preguntas_frecuentes/admision/
Universidade de Santiago de Compostela (USC):
https://www.usc.gal/gl/estudos/doutoramentos
Universidade de Porto (U.Porto):
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=doutoramentos
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD):
https://www.utad.pt/sa/inicio/mestrados-e-doutoramentos/

