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INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA 

UNIVERSIDADE DO MINHO



Eis a Universidade do Minho e tanto para aprender! 

Para ajudar na integração dos novos alunos, o Instituto de Ciências Sociais criou 
um guia ou “manual de sobrevivência”. Trata-se de um livro de bolso com um 
conjunto de informações úteis a qualquer estudante recém-chegado a esta aca-
demia. 

Esperamos que este Manual de Acolhimento possa ser o teu guia ao longo dos pró-
ximos anos nesta Universidade, como um farol que leva sempre os barcos a bom 
porto!
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A UMINHO
Se és um/uma aluno/a da Universidade do Minho (UMinho) deves saber que a nossa 
academia está, atualmente, entre as mais prestigiadas instituições de ensino supe-
rior do país, tendo também vindo a afirmar-se progressivamente  no panorama inter-
nacional. 

Foi fundada em 1973 e conta com dois grandes pólos: o campus de Gualtar, em Braga, 
e o campus de Azurém, em Guimarães.

Podes encontrar mais informação no site oficial da instituição: 

http://www.uminho.pt

O ICS
O Instituto de Ciências Sociais (ICS) é uma das escolas/institutos que constituem a Univer-
sidade do Minho. São da sua responsabilidade os cursos de licenciatura, de mestrado e de 
doutoramento nos domínios da Arqueologia, das Ciências da Comunicação, da Geografia, 
da História e da Sociologia. O ICS está organizado em Departamentos, a que pertencem os 
professores destas áreas, e em Centros de Investigação, que promovem a pesquisa científica 
nestes domínios.

O ICS está presente nos dois campi da Universidade do Minho. No Campus de Gualtar, em 
Braga, está sediada a Presidência do Instituto e os Departamentos de Ciências da Comuni-
cação, História e Sociologia, assim como os correspondentes projetos de ensino e suas uni-
dades de investigação. No Campus de Azurém, em Guimarães, funciona o Departamento de 
Geografia, responsável pelo ensino e investigação desta área científica na UMinho. 

Existem, ainda, associações de estudantes das licenciaturas do ICS, que trabalham com o in-
tuito de valorizar a tua experiência académica:  o Grupo de Alunos de Ciências da Comuni-
cação da Universidade do Minho (GACCUM), o Grupo de Estudantes do Curso de Geografia 
(GeoplanUM) e o Núcleo de Estudantes do Curso de Sociologia da Universidade do Minho 
(NECSUM).
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ESTRUTURA ORGÂNICA DO INSTITUTO

PLANTA DO ICS

PISO 2

PISO 1

PISO 0

Presidência 
Gabinetes dos professores
Sala dos bolseiros

Espaço de convívio e trabalho
Gabinete dos professores 
Sala de videoconferência
Sala dos bolseiros

Secretaria
Conselho Pedagógico
Gabinetes Técnicos
Laboratórios
Sala de Atos

» Presidência da Escola: Presidente, Vice-Presidentes  
e Presidente de Conselho Pedagógico 

» Diretor de Departamento de Ciências da Comunicação

» Diretor de Departamento de Geografia 

» Diretor de Departamento de História 

» Diretor de Departamento de Sociologia 

» Diretor de Curso da Licenciatura em Arqueologia 

» Diretor de Curso da Licenciatura em  Ciências da Comunicação 

» Diretor de Curso da Licenciatura em Geografia e Planeamento

» Diretor de Curso da Licenciatura em História 

» Diretor de Curso da Licenciatura em Sociologia 

» Diretores dos Cursos de Mestrado

» Diretores dos Cursos de Doutoramento

» Diretores dos Centros de Investigação



A AÇÃO SOCIAL
Os Serviços de Ação Social (SASUM) têm como objetivo o apoio social. Prestam serviços 
aos estudantes nos domínios do Alojamento, Alimentação, Bolsas de Estudo, Apoio Mé-
dico e Psicológico e Apoio às Atividades Desportivas e Culturais, entre outros domínios 
de valorização pessoal e social.

A sede dos SASUM está localizada no Campus de Gualtar, em Braga. No entanto, 
estes serviços dispõem de dependências em Guimarães, para os estudantes que fre-
quentam as aulas no Pólo Universitário de Azurém. 
Mais informações no site: 

https://www.sas.uminho.pt

GABINETE PARA A INCLUSÃO (GPI)

O Gabinete para a Inclusão (GPI) tem como atribuições: (a) promover a inclusão no 
contexto académico, visando a igualdade de oportunidades; e (b) prestar apoio a estu-
dantes, docentes e outros trabalhadores com deficiência ou necessidades especiais. 

Localiza-se no Campus de Gualtar no Complexo Pedagógico I - Piso 2, sala 219.
 
Preocupa-se em garantir as melhores condições de acessibilidade na nossa Universidade. 
Os contatos seguem neste manual, na área correspondente. 
Podes encontrar mais informação no site: 

http://www.gpi.uminho.pt/
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O PORTAL
ACADÉMICO
O Portal Académico da Universidade do Minho é um espaço virtual, dedicado a ti, onde 
podes encontrar várias informações do teu interesse. Por exemplo, dados sobre as pro-
pinas (valores, prazos, pagamentos e outros assuntos relacionados), os calendários e os 
horários escolares, os regulamentos que regem a atividade letiva, entre outros pontos car-
deais a partir de onde te poderás orientar. 

Tens aqui o endereço do site: 

http://alunos.uminho.pt
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O GUIA
DE BRAGA

Braga é uma das mais antigas cidades portuguesas. Fundada na época Romana, e com 
mais de 2000 anos de história, é considerada a terceira cidade de Portugal, sendo a capital 
da região do Minho. Esta tem cerca de 174 mil habitantes. É uma das cidades cristãs mais 
antigas do mundo. 
A significativa percentagem de população jovem que faz bater o coração do Minho  já 
lhe valeu o título de Capital Europeia da Juventude. A  partir de então têm sido várias as 
iniciativas desenvolvidas no intuito de manter o espírito jovem da cidade. 

Com fama internacional de cidade turística, Braga oferece eventos culturais e de lazer 
únicos, que passam pela animação noturna, teatro, cinema, exposições, museus, entre 
outros. A cidade encanta não só pela sua presença monumental, pela sua gastronomia, 
pelos seus jardins, como também pela simpatia dos seus habitantes.

Aproveita para conhecer e não deixes Braga sem visitar (nota que estas são apenas 
algumas referências): 

NUMA PERSPETIVA MAIS TURÍSTICA:

 O Monte do Bom Jesus
 O Santuário do Sameiro
 A Sé Catedral de Braga
 O Mosteiro de Tibães
 O Theatro Circo 
 As Termas do Alto da Cividade
 
NUMA PERSPETIVA MAIS LÚDICA:

 O Estaleiro Cultural Velha-a-Branca
 O Café A Brasileira
 As Frigideiras do Cantinho
 Spirito Cupcakes & Coffee
 O BA – Bar Académico
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O GUIA DE 
GUIMARÃES
Guimarães é uma cidade com um marcante passado histórico, associado à fundação 
da identidade nacional. É sede de um município com cerca de 162 mil habitantes. O seu 
centro histórico foi considerado pela UNESCO, em 2001, como Património Cultural da 
Humanidade. E, em 2012, as suas características históricas e culturais valeram-lhe o 
título de Capital Europeia da Cultura. 

Muitas vezes lembrada como “Cidade Berço”, Guimarães oferece aos seus habitantes 
e visitantes uma multiplicidade de iniciativas culturais e lúdicas. O seu caratér monu-
mental e ao mesmo tempo dinâmico e juvenil são qualidades a destacar nesta cidade. 

Aproveita para conhecer e não deixes Guimarães sem visitar (nota que estas são ape-
nas algumas referências): 

NUMA PERSPETIVA MAIS TURÍSTICA: 

 O Santuário da Penha
 O Castelo de Guimarães 
 A Igreja de Nossa Senhora da Oliveira
 A Igreja de São Francisco
 O Paço dos Duques
 O Parque da Cidade de Guimarães

NUMA PERSPETIVA MAIS LÚDICA:

 O Bar Idade Média
 A Pastelaria Clarinha
 A Pastelaria Docélia
 O BA – Bar Académico
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AS PERGUNTAS
FREQUENTES

Sabemos que são muitas as perguntas que tens neste momento e que muitas mais 
surgirão nestes primeiros tempos de navegação. 

Para não ficares à deriva, reunimos aqui as questões que normalmente surgem, abarcan-
do assuntos diversos, e convidamos-te a ler a informação que se segue. No entanto, se 
não encontrares resposta para alguma questão, seja sobre que assunto for, sente-te à 
vontade e contacta-nos para o email: pedagogico@ics.uminho.pt. Teremos todo o gosto 
em ajudar! 

Perguntas frequentes dos novos alunos ao chegar à Universidade... 

Onde fica localizada a reitoria da Universidade do Minho?

A Universidade do Minho integra dois espaços físicos: o Campus de Gualtar, em Braga, 
e o Campus de Azurém, em Guimarães. No entanto, a Reitoria da Universidade está 
instalada no centro da cidade de Braga – num edifício do século XVIII situado no Lar-
go do Paço -; ainda que o Reitor tenha gabinetes nos campi de Gualtar e de Azurém. 
Nota que da reitoria fazem parte o Reitor, Vice-Reitores e Pró-Reitores. A Reitoria in-
cluiu ainda um conjunto de serviços de apoio ao Reitor e à dimensão institucional das 
atividades da Universidade.

Onde é a secretaria do ICS? Qual o horário de funcionamento?

Como está em dois campi, o ICS integra duas secretarias. A secretaria do Instituto 
em Gualtar funciona no piso 0 do edifício e a secretaria de Azurém funciona nas ins-
talações do Departamento de Geografia. O horário de funcionamento de ambos os 
serviços é de segunda a sexta, das 09h00 - 12h00 e das 14h00 -16h00.
 

O que é o Conselho Pedagógico do ICS? Onde funciona? Qual o horário de funciona-
mento?

O Conselho Pedagógico (CP) gere as questões pedagógicas do ICS e constitui, por isso, 
um ponto de contacto entre o Instituto e os seus alunos. O CP funciona no piso 0 do edi-
fício do ICS em Braga (junto à secretaria geral do Instituto). O horário de funcionamento é 
de segunda a sexta, das 09h00 - 12h00 e das 14h00 -16h00.
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Os Serviços Académicos estão localizados nos dois pólos da Universidade do Mi-
nho? Qual o horário de funcionamento?

Os Serviços Académicos da Universidade do Minho dispõem de instalações próprias 
nos dois campi da Universidade: Gualtar e Azurém. O horário de funcionamento deste 
serviço é: segundas e sextas-feiras: 09h00-12h00 e 14h00-17h00 ; quartas-feiras: 09h00- 
12h00; terças e quintas-feiras: 15h00-21h00.

Existem bancos na Universidade?

Sim. No Campus de Gualtar dispões de duas unidades bancárias, o BES (CP II) e a 
Caixa Geral de Depósitos (em frente ao CP III). No pólo de Azurém, tens a Caixa 
Geral de Depósitos (entrada principal e junto à biblioteca do edifício). 

Até que horas a Biblioteca está aberta? Quantos livros posso requisitar em meu 
nome e durante que período?

Os Serviços de Documentação da Universidade do Minho (SDUM) integram várias 
bibliotecas: a BGUM - Biblioteca Geral da Universidade do Minho; a BPG - Biblioteca 
da Universidade do Minho em Guimarães; a BCE - Biblioteca de Ciências de Educação; 
a BEC - Biblioteca do Edifício dos Congregados; a BECS - Biblioteca da Escola de Ci-
ências da Saúde; e o CDEUM - Centro de Documentação Europeia da Universidade do 
Minho; entre outras. E tens ainda ao teu dispor o acesso à Biblioteca Digital. 

Os horários variam em função da biblioteca e em função da época do ano, por isso, 
sempre que necessites de recorrer a alguma, deves consultar o site: http://www.
sdum.uminho.pt/. 

O empréstimo de publicações implica sempre a apresentação do cartão de identifica-
ção do utilizador e a assinatura de uma requisição, a fornecer pela biblioteca, no ato do 
empréstimo. O empréstimo para leitura domiciliária realiza-se por um período variável, 
entre 3 e 14 dias, de acordo com o estatuto das publicações. Encontrarás outras infor-
mações relevantes no site.  Os alunos do 1º Ciclo podem requisitar, em simultâneo, 10 
publicações.

Existem salas de estudo em grupo na Universidade? 

Sim, a Universidade coloca ao teu dispor salas de estudo em grupo. Junto à Biblioteca 
Geral da Universidade do Minho tens salas exclusivamente para esse fim, abertas 24h/7. 

A UMinho reserva-te, ainda, outros espaços. Em cada Instituto/Escola ou Complexo Pe-
dagógico coloca a questão junto da secretaria ou da gestão de complexo. No hall de 
entrada e no piso 1 do ICS, tens espaços disponíveis para reuniões e trabalhos de grupo.  



11

Quanto custa uma senha da cantina? Onde posso comprar as senhas? Qual o horário 
de funcionamento?

O Departamento Alimentar da Universidade do Minho compreende todas as unidades 
alimentares de apoio à população universitária, nos pólos de Braga e Guimarães. Dele 
fazem parte, não só as cantinas (de Gualtar, St. Tecla e Azurém), como os bares (dis-
tribuídos pela Universidade), o Restaurante Universitário de Azurém e o Restaurante 
Universitário de Gualtar. 

Nas cantinas o preço das senhas, para estudantes da UMinho, é de 2.45 €. Tens ainda a pos-
sibilidade de comprar as senhas em pack (cada pack tem 10 senhas), usufruindo assim de 
um desconto. Podes comprar a senha para a refeição no próprio dia, no entanto existem 
exceções: no caso da senha ser vegetariana deves comprar com antecedência e no mo-
mento da compra indicar o dia e tipo de refeição (se é almoço ou jantar). Podes comprar 
as senhas nos bares da universidade e na cantina. Podes adquiri-las no pólo de Gualtar e 
utilizá-las no polo de Azurém, e vice-versa. Com exceção das vegetarianas que devem ser 
adquiridas no pólo em que serão utilizadas. 

O horário normal de funcionamento da cantina é entre as 12h00-14h00 e as 19h00-20h30. 

Onde posso tratar de assuntos relacionados com as bolsas de estudo?

Se te queres informar sobre assuntos relacionados com as bolsas de estudo tens ao teu 
dispor os Serviços de Ação Social da Universidade do Minho (SASUM). Em época normal 
o horário de atendimento 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Podes encontrar mais 
informação no site:

https://www.sas.uminho.pt

Em que datas inicia e termina o período de férias de Natal e Páscoa?

A data exata destes períodos varia todos as anos, pelo que deves consultar o Calendá-
rio Escolar do ano letivo em curso (ver site do ICS ou no Portal Académico). Mas o pe-
ríodo de férias de Natal inicia-se, regra geral, na semana do Dia de Natal e prolonga-se 
até à primeira semana de janeiro. Na Páscoa os estudantes têm, em geral, como época 
de descanso as duas semanas anteriores ao Dia de Páscoa.

O que é o Regulamanento Académico e qual a sua utilidade?

O Regulamento Académico (RAUM) estabelece as regras gerais relativas à organização e 
funcionamento dos diferentes ciclos de estudos e de outros cursos ministrados pela Uni-
versidade do Minho. Segundo o artigo 1º do mesmo documento, o Regulamento define 
deveres  e  direitos  de  estudantes  e  docentes  e  disciplina  os  procedimentos  de avalia-
ção e passagem de ano.
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Onde me posso informar sobre calendários de exames de recursos e outras informa-
ções relacionadas? 

Podes ter acesso ao calendário de exames de recurso no Portal Académico (http://
alunos.uminho.pt, do lado direito no tópico calendários/horários). Outras informações 
relacionadas com exames de recurso, de época especial e outras temáticas são con-
templadas no documento de que falamos na questão anterior, o RIAPA.  

Onde posso consultar os horários?

Podes consultar os horários no Portal Académico, no site: http://alunos.uminho.pt, (do 
lado esquerdo no tópico calendários/horários). 

Estou a pensar concorrer ao programa Erasmus, onde me posso informar?

Podes informar-te nos Serviços de Relações Internacionais (SRI) da Universidade do 
Minho. Estes constituem uma estrutura de coordenação, acompanhamento e apoio ao 
desenvolvimento de todas as iniciativas de internacionalização do ensino, nomeada-
mente no âmbito da cooperação e mobilidade académica.

Encontram-se localizados no Campus de Gualtar e no Campus de Azurém. Para mais 
informações consulta o site: 

http://www.sri.uminho.pt/

Existem cursos de línguas na Universidade do Minho?

O Centro de Línguas da Universidade do Minho (BabeliUM) dispõe de cursos livres de 
línguas e culturas estrangeiras para a comunidade académica e para o público em 
geral (maiores de 16 anos). Podes consultar mais informação sobre os cursos no site: 
http://www.babelium.uminho.pt. 

O que é o LIFTOFF?

O LIFTOFF é o Gabinete do Empreendedor da Associação Académica da Universidade 
do Minho e pretende contribuir para a criação de condições sociais, económicas e cul-
turais que facilitem, apoiem e incrementem a qualificação contínua do empreendedo-
rismo. Ou seja, este gabinete oferece-te, por exemplo, oportunidade de desenvolveres 
as tuas competências ao nível do empreendedorismo.

O que é a RUM?

A RUM é a Rádio Universitária do Minho. Podes sintonizar este canal na frequência 97.5. 
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Existe na Universidade algum local onde possa adquirir ou carregar um passe dos 
TUB (Transportes Urbanos de Braga)?

Sim, no Gabinete de Apoio ao Aluno da Associação Académica da Universidade do Mi-
nho. Este serviço está localizado no pólo de Gualtar e no pólo de Guimarães. 

Aqui podes tratar de questões de compra de bilhetes de autocarro, bilhetes para festas 
académicas, etc. No pólo de Gualtar podes comprar o passe dos TUB e carregá-lo. No 
entanto, no pólo de Guimarães não existe serviço de carregamento de passe dos TUB. 

Onde posso tirar fotocópias na Universidade?

No Campus de Gualtar tens um serviço de reprografia, onde podes tirar cópias, imprimir, 
encadernar trabalhos, comprar material escolar, etc. Este serviço localiza-se no CPI e CPII, 
está aberto ao público das 09h00 até às 18h00, em época normal. No Campus de Azurém 
tens  um serviço idêntico, no edifício principal, aberto ao público no mesmo horário.

Onde eu posso contactar a Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM)?

Podes contactar a AAUM através do email: aaum@aaum.pt. No entanto, se preferires 
fica aqui a morada e o contacto telefónico, das unidades da Associação de Gualtar e 
Guimarães:

Braga: Rua D. Pedro V, 88; telefone 253 273 359

Guimarães: Rua de Francos – Azurém; telefone: 253 514 679. 

Se me sentir mal, tenho farmácia e/ou médico na Universidade a que possa recorrer?

Sim, a Universidade dispõe de um serviço de consultas de apoio médico ou de apoio psi-
cológico, prestado por médicos contratados pelos SASUM, destinado aos alunos deslo-
cados, do 1º e 2º ciclo da Universidade do Minho. As consultas médicas são gratuitas. Em 
Braga as consultas realizam-se às terças-feiras entre as 16h00 e as 19h00.

Em Guimarães realizam-se às terças-feiras entre as 14h00 e as 17h00.
As marcações podem ser feitas por telefone ou por correio eletrónico. Para o Centro de Bra-
ga deve usar-se o número 253601490 e para o Centro de Guimarães o número 253510626. 
Para consultas de apoio psicológico, os pedidos de marcação devem ser enviados para 
psicologia@sas.uminho.pt, enquanto que para consultas de apoio médico deve usar-se  
enfermaria@sas.uminho.pt.
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Como é que eu posso saber o horário de atendimento dos docentes?

Os docentes têm sempre um tempo de atendimento reservado para os alunos. Os horá-
rios são divulgados pelos docentes nas respetivas aulas e, normalmente, disponibiliza-
dos no blackboard na informação da Unidade Curricular. 

Como funciona a questão dos estatutos (por exemplo, o estatuto de trabalhador es-
tudante) e regimes especiais (por exemplo, estudantes com deficiência)? Onde me 
posso informar sobre este assunto?

Podes informar-te sobre estes e outros assuntos no Portal Académico, através do link 
http://alunos.uminho.pt. Depois de entrares no site terás do lado direito um tópico in-
titulado “Arquivo”, clicas e depois selecionas a opção “Estatutos/Regimes Especiais”, 
surgirão as informações relevantes sobre este assunto. 

Não sei como interpretar as salas que aparecem no horário, o que é ICS-G-EII 007?

As salas são, normalmente, indicadas no Horário Escolar de acordo com os seguintes 
critérios: na primeira parte, encontras a referência ao espaço onde acontece a aula 
(Complexo Pedagógico-CP/Instituto/Escola – edifícios onde decorrem as aulas); a sigla 
seguinte dá-se a indicação da localização do pólo (se é em Gualtar ou em Azurém); de-
pois é feita a referência ao edifício; e por último ao número da sala (o primeiro número 
é referente ao piso). 

Por exemplo, no caso enunciado a sala da aula é no Instituto de Ciências Sociais, em 
Gualtar, no Edifício 2, na sala 007, que se localiza no rés-do-chão; ou no exemplo CPIII 
– C3/205, a aula é no CP3 na sala 205, que é no segundo piso. 

Como justifico as faltas?

No caso de faltares a uma Unidade Curricular e a tua intenção for justificar essa falta, 
deves contactar diretamente o docente da UC respetiva. 

A Universidade do Minho dispõe de residências Universitárias?

Sim, a UMinho tem várias residências. Em Braga existe a residência Lloyd Braga e a de Santa 
Tecla (Bloco A, Bloco B, Bloco C, Bloco D e Bloco E). Em Guimarães, existem as residências de 
Azurém (G1, G2 e G3) e a residência dos Combatentes. Os estudantes que pretendam pedir 
alojamento nas residências de Braga ou Guimarães deverão preencher uma Candidatura 
para Alojamento, em impresso próprio, a adquirir e entregar nos Serviços de Ação Social, 
no setor de alojamento. 



DICAS
Está atento ao Blackboard. Esta é uma plataforma online muito importante ao lon-
go do teu percurso. É através dela que os docentes, e outros serviços, comuni-
cam contigo. São divulgadas informações sobre a avaliação, sobre conteúdos, etc. 
 
https://elearning.uminho.pt/

Não te esqueças de visitar com regularidade o teu email institucional. Aqui são divul-
gadas informações importantes. 

https://mail.uminho.pt/

Segue-nos no Facebook! Procura o Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Mi-
nho, e faz um gosto na nossa página.

https://www.facebook.com/ics.uminho
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CONTACTOS ÚTEIS
Porque não te queremos à deriva, reunimos aqui contactos úteis: 

Universidade do Minho (UMinho) 
Telefone: 253604100, 253601100
URL: http://www.uminho.pt/

Instituto de Ciências Sociais - ICS Secre-
taria Geral
Telefone: 253604280
EMail: sec@ics.uminho.pt; 
secretario@ics.uminho.pt 
URL: http://www.ics.uminho.pt 

Departamento de Ciências da Comunica-
ção (DCCOM)
Telefone: 253604214
EMail: sec-cicom@ics.uminho.pt 
URL: http://www.comunicacao.uminho.pt 

Departamento de Geografia (DGEO)
Telefone: 253510560 
EMail: sec@geografia.uminho.pt 
URL: http:///www.geografia.uminho.pt

Departamento de História (DHIST)
Telefone: 253604213 
EMail: sec-dh@ics.uminho.pt 
URL: http://www.historia.uminho.pt 

Departamento de Sociologia (DSOC)
Telefone: 253604212
EMail: sec-ds@ics.uminho.pt 
URL: http://www.sociologia.uminho.pt 

Conselho Pedagógico do ICS (CP-ICS)
Telefone: 253604216
EMail: pedagogico@ics.uminho.pt 

GACCUM - Grupo de Alunos de Ciências da 
Comunicação da Univ. do Minho
Email: gaccum@gmail.com

GeoplanUM
Email: geoplanuminho@gmail.com                

                                                                                               
NECSUM- Núcleo de Estudantes do Curso 
de Sociologia da Univ. do Minho 
Email: necsum@gmail.com

Biblioteca Geral da Universidade do Mi-
nho
Telefone: 253 604 156/7/8; ext. 604 
156/7/8
E-mail: bgum@sdum.uminho.pt  

Biblioteca da Universidade do Minho em 
Guimarães
Telefone: 253 510 118; ext. 510 118
E-mail: bpg@sdum.uminho.pt

Gabinete para a Inclusão – GPI 
Telefones: 253 601335/6
EMail: secretaria@gpi.uminho.pt
URL: http://www.gpi.uminho.pt

Serviços Académicos da Universidade do 
Minho
Telefone: 253 604 110 (Campus de Gualtar 
- Braga)
Telefone: 253 510 113 (Campus de Azu-
rém – Guimarães)
Email: graduacao@saum.uminho.pt

Serviços de Acção Social (SASUM) - Sede: 
Campus de Gualtar
Telefone: 253 601450 
EMail: sas@sas.uminho.pt
URL: https://www.sas.uminho.pt
 
Serviços de Relações Internacionais 
(SRI)
Telefone: +351 253 604505/7/8
Email: sri@sri.uminho.pt 
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CONTACTOS DOS DOCENTES

Alberto Manuel Teixeira Sá
Email: albertosa@ics.uminho.pt
Gabinete: 137

Ana Guilhermina Seixas Duarte Melo
Email: anamelo@ics.uminho.pt
Gabinete: 220

Anabela Simões Carvalho
Email: carvalho@ics.uminho.pt
Gabinete: 218

Felisbela Maria Carvalho Lopes
Email: felisbela@ics.uminho.pt
Gabinete: 135

Joaquim Manuel Martins Fidalgo
Email: jfidalgo@ics.uminho.pt
Gabinete: 135

José Miguel Braga Figueira Sousa
Email: jmbraga@ics.uminho.pt
Gabinete: 138

Leonardo Filipe Ferreira Pereira
Email: d5432@ics.uminho.pt
Gabinete: 115

Luís António Martins Santos
Email: lsantos@ics.uminho.pt
Gabinete: 138

Manuel Joaquim Silva Pinto
Email: mpinto@ics.uminho.pt
Gabinete: 114

Maria Elsa Sousa Costa Silva Morais
Email: elsa.silva@ics.uminho.pt
Gabinete: 215
 
Maria Gabriela Azevedo Alves Carneiro 
Gama
Email: mgama@ics.uminho.pt
Gabinete: 115

Maria Helena Costa Carvalho Sousa
Email: helena@ics.uminho.pt
Gabinete: 114

Maria Helena Martins Costa Pires
Email: hpires@ics.uminho.pt
Gabinete: 212

Maria João de Abreu Araújo Cunha
Email: mjoaocunha1@gmail.com
Gabinete: 115

Maria José Parente Cunha
Email: d6144@ics.uminho.pt
Gabinete: 115

Maria Madalena Costa Oliveira
Email: madalena.oliveira@ics.uminho.pt
Gabinete: 116

Maria Rosa Soares Pedrosa Cabecinhas
Email: cabecinhas@ics.uminho.pt
Gabinete: 211

Maria Zara Simões Pinto Coelho
Email: zara@ics.uminho.pt
Gabinete: 216

Martin John Dale
Email: d6186@ics.uminho.pt
Gabinete: 115

Moisés Adão Lemos Martins
Email: moisesm@ics.uminho.pt
Gabinete: 117

Nelson Troca Zagalo
Email: nzagalo@ics.uminho.pt
Gabinete: 218

Paulo Jorge Castro Faria Salgado
Email: d5429@ics.uminho.pt
Gabinete: 115

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA 
COMUNICAÇÃO
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Pedro José Ermida Figueiredo Fernandes 
Portela
Email: pedroportela@ics.uminho.pt
Gabinete: 137
 
Sandra Cristina Santos Monteiro Marinho
Email: marinho@ics.uminho.pt
Gabinete: 136 

Sara Jesus Gomes Pereira
Email: sarapereira@ics.uminho.pt
Gabinete: 215/217

Sara Teixeira Rego Oliveira Balonas
Email: sarabalonas@ics.uminho.pt
Gabinete: 220

Silvana Ferreira Silva Mota Ribeiro
Email: silvanar@ics.uminho.pt
Gabinete: 212

Teresa Augusta Ruão Correia Pinto
Email: truao@ics.uminho.pt
Gabinete: 136
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA

Ana Francisca Araújo Rodrigues Azevedo Silva
Email: afaas@geografia.uminho.pt
Gabinete: P3-029

António Avelino Batista Vieira
Email: vieira@geografia.uminho.pt
Gabinete: P3-007
 
António José Bento Gonçalves
Email: bento@geografia.uminho.pt
Gabinete: P3-017

Flávio Paulo Jorge Nunes
Email: flavionunes@geografia.uminho.pt
Gabinete: P3-031

Francisco Silva Costa
Email: costafs@geografia.uminho.pt
Gabinete: P3-008

João Carlos Vicente Sarmento
Email: j.sarmento@geografia.uminho.pt
Gabinete: P3-030

Luís Miguel Alves Bessa Moreira
Email: d5892@geografia.uminho.pt
Gabinete: P3-019

Maria José Boavida Miguel Caldeira
Email: boavida@geografia.uminho.pt
Gabinete: P3-019

Maria Manuela Carruço Laranjeira
Email: manuela.laranjeira@geografia.uminho.pt
Gabinete: P3-018

Miguel Sopas Melo Bandeira
Email: bandeira@ics.uminho.pt
Gabinete: P3-028
 
Paula Cristina Almeida Cadima Remoaldo
Email: premoaldo@geografia.uminho.pt
Gabinete: P3-027

Virgínia Maria Barata Teles
Email: vteles@ics.uminho.pt
Gabinete: P3-019

Vítor Patrício Rodrigues Ribeiro
Email: d5803@geografia.uminho.pt
Gabinete: P3-007
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DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Ana Maria Santos Bettencourt
Email: anabett@uaum.uminho.pt
Gabinete: 119

António Manuel Clemente Lázaro
Email: amlazaro@ics.uminho.pt
Gabinete: 120

Arnaldo Rui Azevedo Sousa Melo
Email: amelo@ics.uminho.pt
Gabinete: 122

Carla Maria Braz Martins
Email: carlamartins@uaum.uminho.pt
Gabinete: 133

Carlota Maria Fernandes Santos
Email: csantos@ics.uminho.pt
Gabinete: 122

Francisco Manuel Ferreira Azevedo Mendes
Email: fmendes@ics.uminho.pt
Gabinete: 118

Helena Paula Abreu Carvalho
Email: hcarvalho@uaum.uminho.pt
Gabinete: 118

Isabel Cristina Guimarães Sanches Sá
Email: isabelsa@ics.uminho.pt
Gabinete: 221

José Luís Meireles Batista
Email: jmeireles@uaum.uminho.pt
Gabinete: 121

José Manuel Morais Lopes Cordeiro
Email: cordeiro@ics.uminho.pt
Gabinete: 209

José Viriato Eiras Capela
Email: jcapela@ics.uminho.pt
Gabinete: 209

Maria Carmo Franco Ribeiro
Email: mcribeiro@uaum.uminho.pt
Gabinete: 123

Maria Fátima Cunha Moura Ferreira
Email: fmouraferreira@ics.uminho.pt
Gabinete: 208

Maria Manuela Reis Martins
Email: mmmartins@uaum.uminho.pt
Gabinete: 121

Maria Marta Lobo Araújo
Email: martalobo@ics.uminho.pt
Gabinete: 208

Paula Virgínia Azevedo Bessa
Email: pbessa@ics.uminho.pt
Gabinete: 133
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DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA

Albertino José Ribeiro Gonçalves 
Email: albertino@ics.uminho.pt
Gabinete: 207
 
Alice Maria Delerue Alvim Matos 
Email: adelerue@ics.uminho.pt
Gabinete: 127

Ana Maria Simões Azevedo Brandão 
Email: anabrandao@ics.uminho.pt
Gabinete: 223

Ana Paula Pereira Marques 
Email: amarques@ics.uminho.pt
Gabinete: 223

António Joaquim Brito Figueiroa Jardim Costa 
Email: ajbfjc@ics.uminho.pt
Gabinete: 131

Carlos Gil Correia Veloso Veiga 
Email: cveiga@ics.uminho.pt
Gabinete: 131
  
Emília Rodrigues Araújo 
Email: era@ics.uminho.pt
Gabinete: 204

Ivo Manuel Pontes Domingues 
Email: ivodomingues@ics.uminho.pt
Gabinete: 125

Jean Martin Marie Rabot 
Email: jmrabot@ics.uminho.pt
Gabinete: 207

Jean Yves Dominique Durand 
Email: jydurand@ics.uminho.pt
Gabinete: 128

Joel Augusto Barbosa Almeida Felizes 
Email: jbfelizes@ics.uminho.pt
Gabinete: 124

José Manuel Sá Cunha Machado
Email: jcmachado@ics.uminho.pt
Gabinete: 206
 
Luís Manuel Jesus Cunha
Email: lmcunha@ics.uminho.pt
Gabinete: 129

Manuela Ivone Paredes Pereira Cunha
Email: micunha@ics.uminho.pt
Gabinete: 128

Maria Paula Vilhena Mascarenhas
Email: pvmascarenhas@ics.uminho.pt
Gabinete: 123

Rita Maria Gonçalves Ribeiro
Email: rmgr@ics.uminho.pt
Gabinete: 126

Teresa Maria Sousa Araújo Pereira Mora
Email: tmora@ics.uminho.pt
Gabinete: 205

Victor Manuel Terças Rodrigues
Email: vrodrigues@ics.uminho.pt
Gabinete: 206
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