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DOUTORAMENTO INTERUNIVERSITÁRIO EM PATRIMÓNIO
UNIVERSIDADES DE CÓRDOVA, EXTREMADURA, HUELVA E JAÉN
com a colaboração do Instituto Terra e Memória e do Instituto Politécnico de Tomar

ESTRUTURA DE FORMAÇÃO
Jornadas Doutorais de Formação – 20h.
Seminários Interuniversitários – 20h
Disciplinas de investigação (opcionais) – 100h.
Congressos científicos (opcionais) – 50h.
Oficina de elaboração de projectos competitivos (opcional) – 25h.
Oficina de gestão da investigação: comunicando a ciência à
sociedade (opcional) – 15h.
Ferramentas avançadas de gestão da informação (opcional) – 50h.
Tese

LINHAS DE INVESTIGAÇÃO
1. Património Cultural e Território
2. Património Histórico
3. Património Artístico, Sociedade e Paisagem
4. Investigação Histórica e Patrimonial
5. Tempos, espaços, formas e culturas do mundo
mediterrânico
6. Património Histórico e Cultural
7. Iberoamericano de História Comparada e Território

INFORMAÇÕES GERAIS
Os interessados devem apresentar o boletim de
candidatura nos prazos previstos (início do ano académico),
embora possam ser consideradas admissões fora do prazo.
Os alunos devem pagar inicialmente a taxa de tutela
académica (cerca de 50 €), passando a ser doutorando do
programa a partir daquela data. Depois deverá inscrever a
sua tese, que pode ser dirigida por docentes do corpo de
docentes e orientadores do programa (os professores do
Instituto Politécnico de Tomar e do Instituto Terra e
Memória são considerados no âmbito da Universidade de
Córdova). Caso os orientadores sejam exteriores a uma das
4 universidades, será nomeado um tutor por uma das
universidades, para além dos orientadores.
De acordo com o programa individual de cada doutorando,
a formação realizada em Portugal (conteúdos e tempo de
formação) no âmbito do IPT e do ITM, conta para efeitos de
cumprimento da estrutura de formação, incluindo eventual
convalidação de actividades formativas obrigatórias.

Antes da defesa da tese é obrigatória a publicação de um
artigo em revista científica com factor de impacto, sobre
um aspecto da tese.

Largo Infante D. Henrique,
6120 - 750 . MAÇÃO . Portugal .
t: 241 571 477 .
f: 241 571 008

COORDENADOR GERAL DO CURSO
Prof. Doutor Fernando Moreno Cuadro (Univ. de Córdova)
Contacto em Portugal: Prof. Doutor Luiz Oosterbeek
(IPT/ITM).
INVESTIGADORES DO IPT E ITM ENVOLVIDOS NO
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO
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Hipólito Collado
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Luís Santos
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Davide Delfino
Stefano Grimaldi

