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INTRODUÇÃO 
Na linha da tipologia de relação que pautou todo o ciclo formativo da Licenciatura em Arquitectura da Faculdade de 
Arquitectura da Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão, foi aprovado pela Direcção Geral do Ensino Superior, a 
adequação ao Processo de Bolonha, através do despacho nº 22022/2006, publicado no D.R. de 27 de Outubro, do Plano de 
Estudos anterior a um novo plano que compreende dois ciclos de estudos: 

� 1º Ciclo, com a duração de 180 Créditos ECTS (3 anos lectivos), conducente à obtenção do Grau de Licenciado 
em Ciências da Arquitectura. 

� 2º Ciclo, com a duração de 120 Créditos ECTS (2 anos lectivos), conducente à obtenção do Grau de Mestre em 
Arquitectura. 

Face ao novo cenário, todos os senhores Licenciados em Arquitectura por esta Universidade, podem candidatar-se ao 2º 
Ciclo de Estudos (Mestrado), requerendo equivalências a créditos já efectuados, e consequentemente à obtenção do Grau 
de Mestre em Arquitectura, desde que concluam com aproveitamento a Unidade Curricular de Metodologia Científica e 
obtenham aprovação na Dissertação. 

 
ESTRUTURA CURRICULAR / CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  
 

� Metodologia e Técnicas de Investigação (15 horas) 
 

� DISSERTAÇÃO 
 
 
REGIME DE AVALIAÇÃO 
A avaliação de conhecimentos na unidade curricular de “Metodologia e Técnicas de Investigação” é realizada mediante o 
desenvolvimento e apresentação de um artigo.  
 
 
DURAÇÃO  
A duração do curso de Mestrado é de dois semestres.  
 
 
PRAZOS E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  
Candidaturas e Inscrições: de 1 de Junho 11 de Setembro de 2009 
Início de aulas (previsto): 18 de Setembro de 2009 
Horário de funcionamento do curso: pós-laboral (sextas-feiras das 19.00 às 22.00 horas).  
(*) As datas de candidatura e horários de funcionamento podem vir a sofrer algumas alterações pontuais 

 
 
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CANDIDATURA 
1. Certificado de Habilitações 
2. Curriculum, científico e académico 
3. Uma fotografia 
4. Ficha de candidatura (a obter nos serviços da Universidade Lusíada ou na página web) 
 
 
CUSTOS DE CANDIDATURA, MATRÍCULA, INSCRIÇÃO E PROPINAS 
Para saber dos custos associados a este curso de Mestrado agradecemos o contacto para o Instituto Lusíada de Pós-Graduações 
da Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão, através do telefone directo 252 309 238, ou para o e-mail: 
paulass@fam.ulusiada.pt.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(OBS. A informação contida neste documento pode ainda vir a sofrer alguma alteração pontual.) 
 

Informações: paulass@fam.ulusiada.pt 
O processo de candidatura deverá ser enviado para 

Universidade Lusíada – Edifício da Lapa – 4760-108 Vila Nova de Famalicão – Tel: 252 309 200  Fax: 252 376 363 

 


