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“PÓS-DOUTORAMENTO EM ANTROPOLOGIA” 
 

(Ao abrigo do Regulamento nº 467/2019 – UTAD, Diário de República, 2ª Série, nº 102, 28 de maio de 2019, pp. 
16502-16503) 

  
-Modalidade 1 (artigo 2º do regulamento): Pós-doutoramento a título individual: projeto de pós-doutoramento desenvolvido por um 

doutorado no âmbito das atividades promovidas pelas Escolas da UTAD ou Centros de investigação associados; 

 
Introdução 
Neste documento apresentamos a oferta de um pós-doutoramento em Antropologia na UTAD, com base na docência e investigação desenvolvida 
pela UTAD durante mais de 20 anos. A Antropologia, junto com a Sociologia, é uma subárea específica da UTAD da área ciéntifica/disciplinar: “1. 
Antropologia, Sociologia e Serviço Social” (Despacho da UTAD nº 6730/2018, Diário da República 2ª série, nº 131, 10 de julho de 2018, pp. 19034-
19035; e Despacho RT.02/2019). De acordo com o “Regulamento dos investigadores em Pós-Doutoramento na UTAD” (Regulamento nº 
108/2012, publicado em Diário da República 2ª série, nº 49, de 8 de março de 2012, pp. 8774-8775) e a sua proposta de alteração (Regulamento 
nº 467/2019 – UTAD, Diário de República, 2ª Série, nº 102, 28 de maio de 2019, pp. 16502-16503), a UTAD reúne condições humanas e materiais 
para oferecer um pós-doutoramento em Antropologia.  
 
A docência de Antropologia na UTAD  
A antropologia na UTAD está enquadrada hoje no Departamento de Economia, Sociologia e Gestão (DESG), um departamento multidisciplinar 
em ciências sociais da Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS) da UTAD. A antropologia está enquadrada institucionalmente na área 
disciplinar/científica de “Antropologia, Serviço Social e Sociologia” (cf. Diário da República, 2ª Série, nº 131, 10 de julho de 2018, pp. 19034-10035, 
https://dre.pt/application/conteudo/115668064 ) 
  
Quantos antropólogos há na UTAD? A resposta encontra-se nas tabelas abaixo:  
 

https://dre.pt/application/conteudo/115668064
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Docentes de carreira no DESG 

Telmo Caria Prof. Catedrático https://www.cienciavitae.pt/portal/5315-DC2E-
8F13  

Com nomeação definitiva 

Xerardo Pereiro Prof. Associado com 
Agregação 

https://www.cienciavitae.pt/portal/C01F-CF1B-
F7DF  

Com nomeação definitiva 

Humberto Martins Prof. Auxiliar https://www.cienciavitae.pt/portal/2319-EE34-
BF15  

Com nomeação definitiva 

Octávio Sacramento Prof. Auxiliar  https://www.cienciavitae.pt/portal/8113-67A1-
4579  

Com nomeação definitiva 

Paulo Mendes Prof. Auxiliar  https://www.cienciavitae.pt/portal/601A-C8C4-
9170  

Com nomeação definitiva 

Pedro Silva Prof. Auxiliar https://www.cienciavitae.pt/portal/801B-8A24-
AA61  

Com nomeação definitiva 

Luzia Oca Prof.a Auxiliar https://www.cienciavitae.pt/portal/DA19-2AD3-
01EE  

Com nomeação definitiva 

Vera Mendonça Prof.a Auxiliar https://www.cienciavitae.pt/portal/2B16-F537-
5F7A  

Com nomeação definitiva 

 
Com base nestes dados podemos afirmar que o DESG é o 4º departamento universitário de Portugal com maior número de antropólogos, após 
o ISCTE, a UNL e o ISCSP-UL.  
 
A investigação em Antropologia na UTAD. 
A investigação dos antropólogos da UTAD enquadra-se em dois centros de investigação:  
 
a) CETRAD, Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, classificado internacionalmente pela FCT como “Bom”. Ver: 
https://www.cetrad.utad.pt/  
 
b) CRIA, Centro em Rede de Investigação em Antropologia, classificado internacionalmente pela FCT como “Muito Bom”. Ver: http://cria.org.pt/wp/  
 
As principais linhas de investigação dos antropólogos da UTAD foram e são as seguintes:  

a) Antropologia e Sociologia dos Saberes Profissionais.  
b) Antropologia da Educação.  
c) Antropologia do Ambiente e Antropologia da Paisagem.  
d) Antropologia do Turismo.  
e) Antropologia dos Géneros.  
f) Antropologia da Saúde.  

https://www.cienciavitae.pt/portal/5315-DC2E-8F13
https://www.cienciavitae.pt/portal/5315-DC2E-8F13
https://www.cienciavitae.pt/portal/C01F-CF1B-F7DF
https://www.cienciavitae.pt/portal/C01F-CF1B-F7DF
https://www.cienciavitae.pt/portal/2319-EE34-BF15
https://www.cienciavitae.pt/portal/2319-EE34-BF15
https://www.cienciavitae.pt/portal/8113-67A1-4579
https://www.cienciavitae.pt/portal/8113-67A1-4579
https://www.cienciavitae.pt/portal/601A-C8C4-9170
https://www.cienciavitae.pt/portal/601A-C8C4-9170
https://www.cienciavitae.pt/portal/801B-8A24-AA61
https://www.cienciavitae.pt/portal/801B-8A24-AA61
https://www.cienciavitae.pt/portal/DA19-2AD3-01EE
https://www.cienciavitae.pt/portal/DA19-2AD3-01EE
https://www.cienciavitae.pt/portal/2B16-F537-5F7A
https://www.cienciavitae.pt/portal/2B16-F537-5F7A
https://www.cetrad.utad.pt/
http://cria.org.pt/wp/
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g) Antropologia das mobilidades e das migrações.  
h) Antropologia do Património Cultural e dos Museus.  
i) Antropologia Aplicada ao Serviço Social.  

      
Programa de Pós-Doutoramento em Antropologia na UTAD 
Entende-se por programa de estudos de pós-doutoramento em Antropologia, o desenvolvimento de um projeto de investigação orientada e 
realizado no contexto institucional UTAD por um candidato, nacional ou estrangeiro, titular do grau de doutor. O período de realização do programa 
de estudos de pós-doutoramento deverá ter duração mínima de seis meses e máxima de seis anos. A admissão ao programa de estudos de pós-
doutoramento em Antropologia é feita a título individual (Modalidade 1) e pode ser efetuada em qualquer época do ano letivo. O programa tem 
como missão a aquisição de competências e conhecimentos altamente diferenciados e especializados num domínio específico da Antropologia. 
O programa de pós-doutoramento em Antropologia é conferente do diploma de pós-doutoramento pela UTAD e terá a função de orientar, 
supervisionar ou contribuir para a gestão da carreira de doutores em ciências sociais e humanas (orientação de publicações, linhas de pesquisa, 
elaboração de projetos de investigação e de programas científicos, realização de trabalhos de campo antropológicos, organização e participação 
em congressos, criação de propostas de docência em antropologia e ciências sociais, orientação sobre formas de transferência de conhecimento 
à sociedade…).    
 
Objetivos específicos 

 Internacionalizar mais ainda a investigação antropológica da UTAD e criar laços e redes de cooperação globais, especialmente ibero-
americanos. 

 Desenvolver projetos de investigação antropológica avançada, de acordo com o Regulamento nº 467/2019 – UTAD, Diário de República, 
2ª Série, nº 102, 28 de maio de 2019, pp. 16502-16503, num período de 6 meses a 6 anos, orientada por um antropólogo da UTAD. 

 Ensinar a gerir a carreira docente e universitária de doutores em antropologia e ciências sociais que queiram progredir intelectualmente 
através do diálogo com especialistas e num ambiente de intercâmbio académico criativo.  

 Orientar os doutores em antropologia em estratégias de transferência, comunicação e partilha de conhecimento antropológico com os seus 
pares (ex. revistas científicas, livros, audiovisuais…) e com a sociedade.  

 Mostrar os modos de usar a antropologia nos debates públicos e na intervenção social.  
 
Objetivos da aprendizagem e competências a desenvolver 

 Capacidade de conceber e desenvolver, de forma autónoma e independente, um projeto de investigação antropológica.  

 Aprender a gerir a carreira docente, investigadora, gestora e de partilha de conhecimentos na área da Antropologia.  

 Desenvolver um plano de publicações científicas na área da Antropologia e com impacto internacional. 

 Integrar os doutores a colaborar nos projetos de investigação científica da Antropologia na UTAD.   

 Intercâmbio científico, docente e internacionalização da investigação.  
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Condições de acesso e ingresso 
Detentores de doutoramento que pretendam ter uma formação avançada em Antropologia. O desenvolvimento do programa de estudos de pós-
doutoramento é feito sob a responsabilidade científica de um docente ou investigador doutorado com nomeação definitiva da UTAD, designado 
por orientador.  
 

 Requerimento em: https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2021/05/GE.IMP_.26.pdf  
 
Documentos a anexar ao requerimento:  
I. Curriculum Vitae atualizado (assinado);  
II. Programa de investigação com a indicação da duração e um cronograma das atividades a desenvolver (assinado pelos intervenientes); - - 
III. Declaração de aceitação por parte do futuro orientador (na qual deverá ser identificada a nomeação definitiva do docente ou investigador, 
assim como a sua área científica/disciplinar - assinada);  
IV. Dados da identificação civil e fiscal, incluindo número de cartão e validade dos documentos que o suportam;  
V. Diploma do Grau de Doutor (reconhecido pelo agente consular português local ou legalizados pelo sistema de apostilha nos termos da 
Convenção de Haia) 
 
Regime de Estudo 
O regime de estudo (desenvolvimento de projeto de investigação) poderá ser presencial ou a distância (orientação tutorial a distância), não é 
obrigatória a presença física no ecocampus da UTAD (ver: https://utad360.utad.pt/) , mas sempre de acordo com a orientação do orientador na 
UTAD. O pós-doutoramento poderá integrar trabalho de campo antropológico em Portugal ou qualquer outro local do planeta, trabalho documental 
e/ou de arquivo ou trabalho bibliográfico e de reflexão teórica. O projeto de pós-doutoramento poderá integrar também a planificação de 
seminários, palestras, colóquios, apresentações públicas, encontros, exposições e outras atividades de investigação científica avançada.  
 

Línguas de ensino-aprendizagem-avaliação 
Português, galego, espanhol, inglês e francês. 
 

Enquadramento legal da qualificação 
Regulamento de Pós-Doutoramento da UTAD nº 467/2019 - Diário de República, 2ª Série, nº 102, 28 de maio de 2019, pp. 16502-16503 
Ver: https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2019/05/reg_posdoc2019.pdf  
 
Requisitos para obtenção do diploma de estudos de pós-doutoramento 
Apresentação de um relatório final de pós-doutoramento (artigo 13º do regulamento), com anexo das publicações e trabalhos desenvolvidos 
durante o periodo de pós-doutoramento. 
 
Tipo de curso 
Curso não conferente de grau académico.  

https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2021/05/GE.IMP_.26.pdf
https://utad360.utad.pt/
https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2019/05/reg_posdoc2019.pdf
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Linhas de pesquisa orientada 
De acordo com o artigo 7º do regulamento a responsabilidade da orientação do pós-doutorado será feita por um docente com nomeação definitiva 
da UTAD. Poderá haver uma coorientação nos mesmos requisitos a articular entre os docentes da área disciplinar de “Antropologia, Sociologia e 
Serviço Social” e da subárea de “Antropologia e Sociologia”. 
 

Linhas de investigação e pesquisa Responsáveis 

Antropologia e Sociologia dos saberes profissionais.  Telmo Caria 

Antropologia do turismo Xerardo Pereiro e Octávio Sacramento 

Antropologia da educação Telmo Caria e Pedro Silva 

Antropologia do ambiente e da paisagem Palo Mendes, Humberto Martins e Pedro Silva 

Antropologia dos géneros Luzia Oca e Vera Mendonça 

Antropologia da saúde Octávio Sacramento 

Antropologia das mobilidades e das migrações Octávio Sacremento, Pedro Silva, Luzia Oca 

Antropologia dos patrimónios culturais Xerardo Pereiro 

Antropologia dos museus Xerardo Pereiro 

Antropologia aplicada ao serviço social Luzia Oca, Telmo Caria, Octávio Sacramento, Vera Mendonça 

Antropologia dos etnodesenvolvimentos rurais e urbanos Humberto Martins, Xerardo Pereiro, Luzia Oca 

Outras  Vários docentes 

 
 
Qualificação atribuída: Diploma/Certificado.  
 
Duração: 6 meses (mínimo) - 6 Ano(s) (máximo). 
 
Bolsas A UTAD não oferece nem garante aos investigadores bolsas para desenvolvimento do pós-doutoramento, mas apoia a candidatura a 
bolsas de apoio de outras instituições e organizações para o desenvolvimento do programa de estudos e estadias curtas na UTAD. Ver mais 
informação em:  

 FCT: https://www.fct.pt/   

 Eracareers: http://www.eracareers.pt/   

 Euraxess: https://www.euraxess.pt/  

 CRIA (Centro em Rede de Investigação Antropológica): https://www.cria.org.pt/pt  
 
 
Condições de acolhimento dos investigadores de pós-doutoramento: A UTAD, através do DESG (Departamento de Economia, Sociologia e 
Gestão) e a ECHS (Escola de Ciências Humanas e Sociais), oferece condições de acolhimento básicas para os investigadores: gabinete coletivo 

https://www.fct.pt/
http://www.eracareers.pt/
https://www.euraxess.pt/
https://www.cria.org.pt/pt
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para investigadores, acesso a internet e recursos bibliográficos online (ex. https://www.utad.pt/sdb/ https://www.b-on.pt/), ambiente de trabalho 
inteletual colaborativo, laboratório de ideias, apoio informático, apoio bibliográfico, etc. A UTAD oferece aos seus estudantes a possibilidade de 
ficar alojados, durante a sua estadia em Vila Real, nas residências da UTAD (ver condições em: https://comunicacao.sas.utad.pt/viver-a-
utad/alojamento).  
 
MAIS INFORMAÇÃO: https://www.utad.pt/sa/inicio/questoes-frequentes/faqs-programa-de-estudos-de-pos-doutoramento/  
 
 
 

https://www.utad.pt/sdb/
https://www.b-on.pt/
https://comunicacao.sas.utad.pt/viver-a-utad/alojamento
https://comunicacao.sas.utad.pt/viver-a-utad/alojamento
https://www.utad.pt/sa/inicio/questoes-frequentes/faqs-programa-de-estudos-de-pos-doutoramento/

