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Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho 

mestrado em sociologia | edital de candidatura 

1. Áreas de especialização 

 Cultura, Lazer e Turismo; 

 Políticas Sociais; 

 Organizações e Trabalho 

2. Número de vagas 

 Número de vagas total para o ano letivo de 2019/2020: 35 

 Número mínimo de inscrições para que o curso funcione: 12  

3. Habilitações de acesso 

Podem candidatar-se: 

 os titulares do grau de licenciatura em Sociologia ou em áreas afins; 

 os titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência do 1º ciclo de estudos 

em Sociologia ou em áreas afins, organizado de acordo com os princípios de Bolonha por um Estado 

aderente; 

 os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os 

objetivos do grau de licenciado em Sociologia ou em áreas afins pelo Conselho Científico do Instituto 

de Ciências Sociais;  
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 os candidatos que, não sendo licenciados, apresentem um curriculum escolar, cientifico ou 

profissional que seja reconhecido como atestando a capacidade para a realização deste ciclo de 

estudos pelo Conselho Científico do Instituto de Ciências Sociais. 

4. Período de candidaturas 

1ª fase: de16 de maio a 07 de junho 

2ª fase: de 08 a 15 de julho (vagas sobrantes) 

3ª fase: de 02 a 12 de setembro (vagas sobrantes) 

5. Formalização de candidaturas 

As candidaturas são online, através do portal académico em 

(https://alunos.uminho.pt/PT/candidatos/Mestrados/), mediante registo prévio, estando sujeito ao 

pagamento da taxa de candidatura no valor de 40€. 

Finalizado o processo o candidato recebe um e-mail que confirma que a candidatura foi registada com 

sucesso. 

5.1. Documentação a inserir na candidatura 

 Cópia da certidão da licenciatura, com discriminação das disciplinas realizadas e respetiva 

classificação final; 

 Curriculum Vitae detalhado; 

 Documento comprovativo da situação profissional, quando aplicável; 

 Outros elementos que os candidatos entendam relevantes para apreciação da sua candidatura. 

 

 

 

https://alunos.uminho.pt/PT/candidatos/Mestrados/


Mestrado em Sociologia| EDITAL | 2019/2020 | 3/4 

 
 

6. Critérios de seleção 

Os candidatos serão selecionados pela Comissão de Curso do Mestrado em Sociologia tendo em 

conta os seguintes parâmetros: 

 Habilitações académicas (classificação da licenciatura): 60%   

 Currículo académico e científico: 20%   

 Experiência profissional: 20%. 

7. Divulgação de resultados  

1ª fase: 25 de junho 

2ª fase: 23 de julho 

3ª fase: 19 de setembro 

8. Período de matrícula e inscrição  

1ª fase: de 01 a 05 de julho 

2ª fase: de 29 de julho a 02 de agosto 

3ª fase: de 25 a 27 de setembro 

9. Calendário escolar 

A definir pela Universidade do Minho para o ano letivo de 2019/2020, com início previsto no final de 

setembro. 
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10. Plano de estudos  

Disponível para consulta em:  

https://www.ics.uminho.pt/pt/Estudar/Mestrados/Sociologia/ 

11. Mais informações 

Secretaria de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Sociais 

Telefone: +351 253 604215 

Email: secposgrad@ics.uminho.pt  
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