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€).

MATEMÁTICA E APLICAÇÕES
Universidade do Minho (coordenador do projeto)
(+351) 253 601 120
unisf@universidadesemfronteiras.eu
www.universidadesemfronteiras.eu

DOUTORAMENTO EM MATEMÁTICA E
APLICAÇÕES
(UDC, USC, UTAD, UVigo, UMinho & U.Porto)
Grau: Doutoramento
Área: Matemática
Duração: 3 anos / 180 ECTS
Vagas 2022/23: 30

Apresentação

O doutoramento proporciona uma formação no âmbito das
aplicações da Matemática, com orientação para o mercado
laboral, dotando os estudantes com várias capacidades: projetar
e desenvolver investigação original, de forma autónoma ou em
parceria; construir uma visão crítica do conhecimento e
realidade; transferir conhecimento para pares ou sociedade em
geral.
Pretende-se que os estudantes adquiram competências
específicas na área da matemática: desenvolvimento de
técnicas, linguagens e ferramentas teóricas e/ou computacionais
adequadas para a resolução de problemas; aprofundamento de
técnicas gerais e abordagem autónoma de problemas
matemáticos; modelação inovadora e resolução de fenómenos
científicos, no âmbito das aplicações da Matemática.

A colaboração transfronteiriça, favorecida pela afinidade cultural,
reúne competências científicas de várias instituições e centros de
investigação prestigiados da Galiza-Norte de Portugal criando
uma forte massa crítica de docentes e investigadores, com
mérito reconhecido internacionalmente, nas várias áreas da
Matemática e suas aplicações.
Condições de acesso:
Para ingressar no Programa Doutoral em Matemática e
Aplicações, os candidatos deverão ter formação académica em
Matemática, Estatística, Física ou Ciências da Computação (ou
área afim) do seguinte tipo:
a) Mestre ou equivalente legal;
b) Grau universitário oficial de um país do Espaço Europeu de
Educação Superior que permita o acesso ao mestrado e
reúna um mínimo de 300 ECTS dos quais, pelo menos 60,
são de nível de mestrado.
Coordenação e contactos
Manuel Ladra (Universidade de Santiago de Compostela) tel:
(+34) 881813138
e-mail: manuel.ladra@usc.es
web: https://www.usc.es/regaca/mladra
Alberto Pinto (Universidade do Porto)
tel: (+351) 220 402 215
e-mail: aapinto@fc.up.pt

