O PROJETO
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 seu objetivo é implementar quatro
ciclos de estudos inovadores,
cooperativos e criativos, com uma clara
componente transfronteiriça e
multidisciplinar, que dotem os
estudantes de competências
transversais.
O projeto UNISF é cofinanciado em
75% pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER)
através do Programa Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020
(1.492.221,46€ do orçamento total
aprovado de 1.989.628,60€).

CIÊNCIAS SOCIAIS E ENVELHECIMENTO
Universidade do Minho (coordenador do projeto)
(+351) 253 601 120
unisf@universidadesemfronteiras.eu
www.universidadesemfronteiras.eu

DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS SOCIAIS E
ENVELHECIMENTO
(UDC, USC, UTAD, UVigo & U.Porto)
Grau: Doutoramento
Área: Ciências Sociais e do Comportamento
Duração: 3 anos / 180 ECTS
Vagas 2022/23: 20
Apresentação
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.

Condições de acesso:
a) 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;
b) Os titulares de graus académicos equivalentes aos referidos
na alínea anterior, 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.

Coordenação e contactos
Alexandra Cristina R.S. Lopes (Universidade do Porto)
tel (+351) 220 427 269
e-mail: aslopes@letras.up.pt
web: https://sigarra.up.pt/flup
José María Faílde Garrido (Universidade de Vigo)
tel: (+34) 988 38 72 86
e-mail: jfailde@uvigo.es
web: https://www.uvigo.gal

