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pensou em fazer uma pós-graduação transfronteiriça?

O Projeto Universidade Sem Fronteiras foi pensado para quem procura uma oferta

universitária euro-regional, sem barreiras administrativas e burocráticas.

Os cursos integram 6 universidades ibéricas bem posicionadas no ranking europeu:

As vantagens?
A formação multidisciplinar, a oferta de visões complementares, a partilha de infraestruturas

e recursos das universidades que integram o projeto e, acima de tudo, a vantagem competitiva
dos seus diplomados para a empregabilidade.

Através do Projeto UNISF, todos os estudantes poderão obter um título académico,
simultaneamente em duas ou mais instituições universitárias, no Norte de Portugal e na Galiza.
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M E S T R A D O

esafios

das cidades
D

Como transformar os territórios em espaços mais sustentáveis, resilientes e
inclusivos? São estas respostas que os estudantes vão poder encontrar neste
mestrado. As áreas de trabalho englobam a engenharia, a arquitetura, a economia,
o ambiente e a governança das cidades.

UNIVERSIDADES
. Universidade da Coruña (UdC)

. Universidade de Santiago de Compostela (USC)

. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

. Universidade de Vigo (UV)

. Universidade do Minho (UM)

. Universidade do Porto (U. Porto)

M E S T R A D O

reito Transnacional da

Empresa e das Tecnologias Digitais
Di

Vivemos num mundo globalizado que gera relações jurídicas transnacionais que
não estão limitadas a um Estado, pelo que este mestrado surge como uma
proposta inovadora quer em Portugal, quer em Espanha.

Os conteúdos fundamentais deste mestrado podem resumir-se numa componente
jurídica com direito societário, mercantil, laboral, tributário, administrativo,
internacional privado e penal (cibersegurança e proteção de dados).

UNIVERSIDADES
. Universidade de Santiago de Compostela (USC)

. Universidade do Minho (UM)

D O U TO R A M E NTO

Ciências Sociais

e Envelhecimento
O objetivo deste doutoramento passa, sobretudo, por criar especialistas que
tenham em consideração que o processo individual de envelhecimento tem uma
dimensão essencialmente social.
UNIVERSIDADES
. Universidade da Coruña (UdC)

. Universidade de Santiago de Compostela (USC)

. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

. Universidade de Vigo (UV)

. Universidade do Porto (U. Porto)

D O U TO R A M E NTO

emática

e Aplicações
Mat

Este doutoramento oferece uma formação em matemática avançada que permite
ter uma maior oferta no mercado de trabalho por estarem implicadas muitas áreas
de investigação. Reúne ainda competências científicas de várias instituições e
centros de investigação prestigiados da Galiza e do Norte de Portugal.

Os conteúdos deste doutoramento abarcam álgebra, análise, geometria e
topologia, estatísticas e otimização, e matemática e aplicações ao mundo do
trabalho.


UNIVERSIDADES
. Universidade da Coruña (UdC)

. Universidade de Santiago de Compostela (USC)

. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

. Universidade de Vigo (UV)

. Universidade do Minho (UM)

. Universidade do Porto (U. Porto)

Estatísticas sobre a procura dos diplomados
na Galiza

-Norte de Portugal

or que escolher uma pós-graduação UNISF?

P

Alguns dados relevantes.

Sabia que a taxa de empregabilidade
entre os doutorados na área da
Matemática Aplicada é muito elevada?
Segundo dados publicados pela DGEEC (Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência), a taxa de doutorados
em Matemática Aplicada que se encontram desempregados
e estão registados no IEFP (Instituto do Emprego e
Formação Profissional) a 30 junho 2019 é inferior a 0,5%.

Na Galiza, 81% dos doutorados em Matemática Aplicada
conseguiu emprego na área.


Q

O que são os cursos
UNISF?
São quatro cursos de pós-graduação
conjuntos (dois mestrados e dois
doutoramentos), que envolvem 6
universidades públicas da Euro-Região
Galiza-Norte de Portugal.

Sabia que a percentagem de
desempregados na área de Direito

é residual?
De acordo com os dados e estatísticas de cursos superiores
do Ministério da Educação português, a percentagem de
desempregados inscritos no IEFP (Instituto do Emprego e
Formação Profissional) na área de Direito, em 2018, é de 3,9%.

Os dados mais recentes do Ministério da Ciência, Inovação e
Universidades de Espanha, publicados no ano de 2019,
referentes à afiliação na Segurança Social dos licenciados em
Direito, indicam um crescimento de 30,7%, entre 2015 e 2018. 



UESTÕES FREQUENTES
O que significa cursos
conjuntos ou em
cotutela?

Neste caso, a cotutela é o regime
através do qual um estudante pode
obter um grau académico, em
simultâneo, em duas ou mais
instituições de ensino superior, do
Norte de Portugal e da Galiza, em que
sejam lecionados programas de
estudos, com ou sem parte letiva.

Os cursos UNISF

são acreditados?
Sim. Os quatro cursos de pósgraduação foram acreditados pela
Agência de Acreditação Portuguesa
(A3ES) e a Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia
(ACSUG).

Inscreva-se para receber a newsletter

do UNISF através do nosso website:
www.universidadesemfronteiras.eu
A Universidade sem Fronteiras (UNISF) é o resultado de uma colaboração entre
a Fundação Centro de Estudos Euroregionais (FCEER) e as universidades
públicas da Galiza e do Norte de Portugal. O projeto é cofinanciado pelo Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Interreg 

V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
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