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Áreas de Estudo da Qualificação  

Fields of Study 

-  Filosofia 

-  Philosophy 

 

1. Línguas de Aprendizagem 

Language of Instruction and Assessment  

- Português 

- Portuguese 

  

2. Duração Oficial do Ciclo de Estudos 

Length of Programme  

- 3 anos, 6 semestres, 40 semanas a tempo inteiro por ano, 180 ECTS 

- 3 years, 6 semesters, 40 full-time study weeks per year,  180  ECTS 

 

3. Requisitos de Acesso 

 Requirements 

Podem candidatar-se ao ingresso no Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Doutor em 

Filosofia aqueles que satisfaçam as seguintes condições: 

a) Os titulares de mestrado em Filosofia e áreas afins. 

b) Os titulares de outros mestrados, desde que possuam no seu currículo o equivalente a 

20 ECTS numa área científica de Filosofia 

c) Os titulares de um grau académico superior estrangeiro, reconhecido pelo Conselho 

Científico do Instituto de Letras e Ciências Humanas, como adequado.  

d) Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja 

reconhecido pelo Conselho Científico do Instituto de Letras e Ciências Humanas 

como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos. 

 

  Candidates must fulfill one of the following requirements: 

a) Hold a Masters degree in Philosophy or in a neighbouring area. 

b) Hold a Masters degree in any other field as long as they have the equivalent of 

20 ECTS in an area of Philosophy.  

c) Hold a foreign degree recognized as adequate by the Scientific Council of the 

Institute of Letters and Humanities.  

d) Hold an outstanding academic or professional curriculum, recognized as such by 

the Scientific Council of the Institute of Letters and Humanities.  
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4. Regime de Estudos 

Programme Regime 

- Tempo inteiro, Tese 

- Full-time, Thesis 

 

5. Requisitos do Programa de Estudos 

Programme Requirements 

 O Ciclo de Estudos tem como finalidade promover a capacidade para a prática da 

investigação e a realização de projectos capazes de contribuir para o alargamento do 

conhecimento em ramos específicos do domínio da Filosofia.  

 O Ciclo de Estudos tem a duração de seis semestres, ao longo dos quais é 

desenvolvido um projecto de investigação supervisionado, conducente à produção de uma 

tese submetida à apreciação de um júri e defendida em provas públicas. 

 

 The programme aims to promote the realization of research projects capable of 

enhancing and improving current knowledge in particular fields of Philosophy.  

 The programme is organised so as to allow completion over six semesters. The 

student is expected to carry out a research project under the supervision of a faculty 

member, which leads to a thesis to be evaluated by an examination board and defended 

publicly. 

 

 6. Objectivos do Curso 

Degree objectives 

Este Curso tem como objectivos gerais: 

a) Promover o conhecimento avançado em Filosofia.  

b) Desenvolver capacidades para a investigação. 

c) Fomentar a realização de trabalho autónomo e original no domínio da Filosofia.   

d) Fomentar a realização de projectos de investigação inovadores no domínio da Filosofia.  

e) Contribuir para o alargamento das fronteiras do conhecimento relativo à Filosofia e do 

seu cruzamento com outros domínios de saber, dentro e fora das humanidades. 

f) Formar indivíduos capazes de intervir em actividades de âmbito profissional nos diversos 

domínios de aplicação da filosofia: 

• ensino da filosofia; 

• produção de conteúdos para as indústrias culturais; 

• tradução especializada; 

• supervisão editorial; 



 5 

• trabalho curatorial; 

• aconselhamento filosófico; 

• diplomacia e intermediação cultural. 

 

 

The programme has the following objectives: 

g) to promote advanced knowledge in Philosophy; 

h) to develop research skills; 

i) to promote the realization of autonomous and original work in the domain of 

Philosophy;  

j) to promote the realization of innovative research programmes in the domain of 

Philosophy; 

k) to extend the scope of current knowledge in Philosophy to other fields within or 

outside the Humanities;  

l) to train individuals capable of engaging in professional activities in applied domains 

of Philosophy: 

• teaching Philosophy; 

• production of contents for the cultural industries; 

• technical translation; 

• editing; 

• curatorial work; 

• philosophical advising; 

• cultural diplomacy and intermediation. 

 

 

7. Resultados de Aprendizagem 

Learning Outcomes 

Espera-se que, no final do ciclo de estudos, os candidatos ao grau de doutor 

demonstrem: 

(i) domínio da terminologia e dos instrumentos de análise e argumentação filosóficas; 

(ii) capacidade de compreensão sistemática da literatura em ramos específicos da Filosofia; 

(iii)  capacidade para conceber, projectar, adaptar e realizar uma investigação significativa 

respeitando as exigências impostas pelos padrões de qualidade e integridade 

académicas; 
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(iv)  ter realizado um conjunto significativo de trabalhos de investigação original que tenha 

contribuído para o alargamento das fronteiras do conhecimento, parte do qual mereça a 

divulgação nacional ou internacional em publicações com comité de selecção; 

(v) proficiência na comunicação das suas conclusões e conhecimentos e raciocínios a elas 

subjacentes, de forma clara e sem ambiguidades; 

(vi)  capacidade para promover, em contexto académico e ou profissional, o progresso 

tecnológico, social ou cultural. 

 

Holders of the degree of Doctor are expected to 

 (i) show the ability to use the terminology and the methods of philosophical analysis;  

(ii) demonstrate knowledge of the relevant literature in specific fields of Philosophy; 

 (iii)  show the ability to conceive, project, adapt and carry out significant research 

respecting academic standards; 

(iv)  have written a set of original papers some of which are worthy of publication in 

national or international reference journals; 

(v) show the ability to communicate the results of their research in a clear language 

and without ambiguities; 

(vi)  demonstrate the capacity to promote technological, social and cultural progress in 

an academic or professional context. 

 

8. Coordenação: Instituto de Letras e Ciências Humanas 

Coordination:  Institute of Letters and Humanities   

 

9. Local de Funcionamento: Instituto de Letras e Ciências Humanas, Campus de Gualtar, 

Braga  

Location: Institute of Letters and Humanities, Campus of Gualtar, Braga  

 

10. Outras Fontes de Informação 

Other Sources of Information 

http://www.ilch.uminho.pt 


