
 
 

 

 
                                                                                                                                                                           

         
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO 
 

O Departamento de Pedagogia e Educação assume como missão fundamental a formação e a investigação no domínio da 
Educação, procurando compreender os fenómenos educativos e os processos formativos com vista a contribuir para a 
melhoria da qualidade da educação e formação. Para atingir este objetivo, contamos com um corpo docente qualificado, que 
colaboram com todos os agentes educativos do terreno – educadores, professores, formadores, técnicos de educação, 
investigadores, instituições públicas e privadas – e, por isso, o desenvolvimento de projetos, a realização de parcerias e a 
colaboração interna e externa são um elemento vital da nossa dinâmica interna. 
No que diz respeito aos ensinos, o Departamento de Pedagogia e Educação tem uma oferta formativa ampla e diversificada, 
onde se contam diversos cursos que já foram acreditados pela A3ES. Oferecemos duas licenciaturas, uma em Educação Básica 
e outra em Ciências da Educação, oito mestrados profissionalizantes em ensino de diversos níveis e especialidades, quatro 
mestrados académicos, e um doutoramento em Ciências da Educação. Oferecemos ainda algumas pós-graduações, uma delas 
em regime de e-learning. Os nossos cursos são procurados por alunos portugueses e também por alunos de outras 
nacionalidades, nomeadamente via Programa Erasmus Mundus. 

No que diz respeito à investigação, os docentes do Departamento de Pedagogia e Educação desenvolvem investigação em diversos centros de investigação, bem como no próprio 
Departamento, participando em projetos nacionais e internacionais, muitos deles financiados, que alimentam e dão suporte científico aos cursos ministrados. 
Além da investigação e da docência, o Departamento de Pedagogia e Educação desenvolve um conjunto de atividades de extensão à comunidade que se materializam na cooperação 
com instituições diversas, umas de âmbito local reforçando o entrosamentos na região, outra de âmbito nacional e internacional, com particular destaque para os países de língua 
portuguesa. Mais informações em http://www.dpe.uevora.pt/ 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO 
 

O Departamento de Gestão, um dos oito departamentos que integra a Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora, 
caracteriza-se pela qualificação do seu corpo docente, por um modelo de integração vertical de ciclos de ensino de grande 
proximidade docente – discente, pela excelência da investigação realizada no Centro de Estudos e Formação Avançada em 
Gestão e Economia (CEFAGE) e pela grande dinâmica na organização de iniciativas dirigidas à academia e à comunidade 
envolvente.  
Atualmente o DG é formado por 33 docentes (3 professores catedráticos, 5 associados com agregação, 23 auxiliares e 2 
assistentes), sendo 30 de carreira e 3 convidados, assegura ofertas formativas de 1º ciclo (Licenciatura em Gestão e 
Licenciatura em Ciências de Informação e Documentação), de 2º ciclo (Mestrado em Gestão com sete ramos de 
especialização - Finanças, Contabilidade, Sector Público Administrativo, Marketing, Organização e Sistemas de Informação, 
Recursos Humanos e Empreendedorismo e Inovação; Mestrado em Economia e Gestão Aplicadas e Mestrado em Gestão da 
Qualidade e Marketing Agroalimentar) e de 3º ciclo (Doutoramento em Gestão).  
Toda esta oferta formativa em Gestão, de elevada procura, consubstancia-se num grande número de alunos de doutoramento 
e num quantitativo de alunos de mestrado que, com frequência, supera o de licenciatura. Esta situação é ancorada numa política de parcerias com outros estabelecimentos de ensino 
nacionais (IP de Santarém, IP de Setúbal, U. Algarve) e estrangeiras (U. da Estremadura, Universidade Nacional Timor Lorosa’e e Universidade Metodista de Angola). Em termos de 
internacionalização, convém salientar que, para além do espaço europeu (via Erasmus), o desenvolvimento abarca ainda as comunidades de língua portuguesa (África, Brasil e Timor 
Lorosae). Acresce a tudo isto uma produção científica de qualidade e em progressão, a maioria dela organizada em torno do CEFAGE e, ainda, uma relevante prestação de serviços à 
comunidade, com importante envolvimento em projetos de âmbito regional e nacional. Importa ainda destacar que o índice de empregabilidade dos licenciados em Gestão pela 
Universidade de Évora é bastante elevado (supera os 90%), ocupando muitos deles lugares de destaque em empresas nacionais e multinacionais, em entidades públicas e no panorama 
político nacional. Mais informações em http://www.dges.uevora.pt/ 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

O Departamento de Psicologia foi criado em 1998 e integra a Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora. A 
qualidade do ensino e da investigação, a relação com a comunidade e a internacionalização constituem os eixos 
fundamentais em torno dos quais desenvolve a sua actividade e em que se pretende consolidar. Os 
desenvolvimentos científicos e tecnológicos próprios do nosso tempo criaram novas necessidades em múltiplas 
dimensões colocando à Psicologia importantes desafios. Neste sentido, exige-se às instituições de ensino superior 
esforços consistentes que conduzam a uma sólida formação académica e profissional, assente em investigação 

científica rigorosa e transferível para sociedade e que se possa constituir como uma mais-valia na abordagem das problemáticas que se colocam actualmente. Assim, a formação em 
Psicologia ministrada pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Évora propõe-se oferecer nos três primeiros anos (Licenciatura em Psicologia) uma compreensão científica 
fundamentada e pluridisciplinar da realidade e do ser humano. Nos dois anos subsequentes (Mestrado em Psicologia), a formação procura responder a necessidades formativas 
diferenciadas, oferecendo três áreas de especialização que darão acesso à profissão de psicólogo: Psicologia da Educação, Psicologia Clínica e da Saúde e Psicologia do Trabalho e das 
Organizações. Para além da formação de psicólogos o Departamento de Psicologia contempla na sua oferta formativa o Mestrado em Educação Especial e Pós-Graduações diversas, 
como a de Intervenção Precoce e a de Coaching que procuram responder a necessidades que emergem da comunidade. O Departamento de Psicologia acrescenta ainda um contributo 
na leccionação de unidades curriculares a outros cursos da Universidade de Évora como  Enfermagem,  Reabilitação Psicomotora e  Formação de Professores, entre outros. Mais 
informações em http://www.dpsi.uevora.pt/ 
 
 
 

                                            DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 
O Departamento de Filosofia da Universidade de Évora faz parte da Escola de Ciências Sociais, sendo constituído por docentes com 
experiência pedagógica superior a vinte anos. Para além da oferta de Cursos de Filosofia em diversos níveis de formação (1º ciclo, 2º 
ciclo, 3º ciclo, Pós-graduações), o Departamento de Filosofia assegura a leccionação de cerca de vinte unidades curriculares da área de 
Filosofia a Cursos vários da responsabilidade de outros Departamentos das quatro Escolas da Universidade de Évora. Para além disso, os 
docentes do Departamento de Filosofia asseguram a leccionação de unidades curriculares de outras áreas científicas (ex: Ciências da 
Educação; Antropologia; Sociologia; Psicologia; Arquitectura; Desporto; Enfermagem; Biologia). Por outro lado, todos os Docentes do 
Departamento de Filosofia são Investigadores em Centros avaliados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, onde coordenam e 
participam em diversos projectos de investigação nacionais e internacionais. O Departamento de Filosofia organiza e participa ainda em 
Cursos de Pós-Graduação (abertos a profissionais de várias áreas), em formação em e-learning e em acções em Escolas do Ensino 
Secundário. Neste contexto, destaca-se o Programa de Filosofia para Crianças no Ensino Básico. Em síntese, o Departamento de Filosofia 
dedica-se ao estudo e ao diálogo sobre problemas actuais, partindo do saber filosófico produzido ao longo da história e contando 
também com as aquisições de muitas outras áreas científicas. Mais informações em http://www.dfil.uevora.pt/ 
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“A Escola de Ciências Sociais é uma das maiores unidades orgânicas da Universidade de Évora. No âmbito das Ciências Sociais, existem na UÉ 6 Centros de Investigação, 
maioritariamente compostos por docentes da Escola. Praticamente todos os departamentos da ECS têm uma forte tradição de prestação de serviços à comunidade, segundo 
várias modalidades. A importância das ciências sociais encontra-se na sua especial vocação para compreender com profundidade as razões da ação humana, a necessidade do 
seu sentido e a capacidade de uma sociedade, compreendendo o seu passado e o seu presente, contribuir para a superação dos obstáculos que se lhe colocam”. Diretor da ECS – 

Silvério Rocha e Cunha 

 
 

DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 
 

O Departamento de Sociologia da Universidade de Évora, para além de ter o privilégio e honra de albergar o herdeiro do primeiro Curso 
de Sociologia criado em Portugal, a sua fundação desde o momento da reabertura da Universidade, permite atualmente dispor de um 
corpo docente altamente qualificado, possibilitando uma oferta formativa sólida nos três ciclos de ensino da Sociologia (Licenciatura, 
Mestrado e Doutoramento) e no 1º ciclo de Estudos em Turismo (Licenciatura). O Departamento de Sociologia participa em diversas 
outras licenciaturas e mestrados da Universidade de Évora através da lecionação nesses cursos de disciplinas de natureza sociológica.  
A Licenciatura em Sociologia em Évora, por ter sido a primeira em Portugal, tem uma longa tradição de formação através de 
competências específicas. Deste modo, os futuros sociólogos, dotados de uma sólida formação teórica, metodológica e técnica - em que 
se destacam as técnicas informáticas de tratamento de dados - são preparados para intervir ativa e pragmaticamente na sociedade, 
usando os mais recentes instrumentos de diagnóstico social.  
O 2º ciclo de Estudos em Sociologia (Mestrado) - A finalidade do Curso é oferecer uma formação especializada na área da sociologia, 
assente numa sólida formação teórica e prática sobre as teorias, os métodos de pesquisa e os saberes operatórios suscetíveis de 
fundarem e orientarem a prática científica e profissional das/os Mestres em Sociologia. O 3º ciclo de Estudos em Sociologia 

(Doutoramento) - O programa de Doutoramento em Sociologia destina-se a desenvolver competências, aptidões e o domínio de métodos avançados de investigação na área científica da 
Sociologia. O 1º ciclo de Estudos em Turismo - Esta licenciatura visa proporcionar a aquisição de competências e conhecimentos gerais, consolidantes de uma formação básica na área do 
turismo. Mais informações em http://www.dsoc.uevora.pt/ 
 

 
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 

 

Instalado no Colégio do Espírito Santo, o Departamento de História cumpriu já mais de 30 anos de existência. Compondo-se por uma 
equipa docente especializada em domínios vários, a qual integra diversos Centros de Investigação, o DHIS assegura dois cursos de 1º 
ciclo: em História e Arqueologia (com especialização em História, em Arqueologia, e em História e Geografia, com perfil dirigido à 
formação de professores do ensino básico); e em Ciências da Informação e Documentação, em parceria com os Departamentos de 
Gestão e de Informática (Universidade de Évora). Além dos percursos, o aluno poderá frequentar unidades curriculares optativas, do 
quadro geral de opções, adequando-se a interesses particulares. 
Nos ensinos pós-graduados, o DHIS assegura igualmente os Cursos de Mestrado em: Estudos Históricos Europeus; Museologia; 
Ciências da Informação e Documentação; O Sul Ibérico e Mediterrâneo; Políticas de Saúde e Bem-Estar em Perspetiva; Gestão e 

Valorização do Património Histórico e Cultural e em Arqueologia e Ambiente, todos com várias especializações. Envolvendo 
parecerias internacionais e consórcios inter-universitários, acolheram-se, em recentes anos, os programas de MASTER ERASMUS 
MUNDUS: Techniques, Patrimoines, Territoires de l'Industrie: Histoire, Valorisation, Didactique - TPTI; em Dynamics of Health and 

Welfare - Phoenix-EM, abrindo no ano letivo de 2013-2014, o novo Mestrado ERASMUS MUNDUS ArchMAT. Promovem-se ainda 
diversos Cursos de 3º ciclo (doutoramento), desenvolvidos no âmbito do IIFA – Universidade de Évora, alguns com direito a bolsas próprias. O Departamento de História integra ainda o 
Laboratório de Arqueologia Pinho Monteiro, congregando instalações e equipamentos especializados, que intervém no âmbito da investigação arqueológica e tratamento de dados, e 
promove a aplicação de métodos e técnicas avançadas. Mais informações em dhis@ uevora.pt -  http://www.dhis.uevora.pt/-  facebook.com/departamento.historia.ue 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA E LITERATURAS 
 

O Departamento de Linguística e Literaturas oferece cursos de 1º, 2º e 3º ciclo nas áreas das Línguas e Linguística, Literaturas e 
Culturas. Assumindo-se como um departamento dinâmico e atento à realidade actual, o seu corpo docente, altamente 
qualificado (26 doutorados, 9 dos quais na área científica da Linguística e 16 na área científica da Literatura, um assistente e dois 
leitores), assegura a qualidade exigida por uma sociedade e por um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. O projecto 
educativo do Departamento de Linguística e Literaturas assenta na solidez científica compatibilizando-a com a flexibilidade e a 
compatibilidade entre formações e graus no interior do espaço académico europeu, a mobilidade de docentes e discentes e a 
empregabilidade dos graus a conferir, dentro dos princípios fundamentais da Declaração de Bolonha. Nele está também 
reflectida a preocupação de adaptação à nova realidade e às novas exigências do processo de ensino, essencialmente orientado 
para a aquisição de competências, num paradigma organizativo que centra a formação no estudante, como sujeito activo da sua 
aprendizagem. 

No mundo globalizado em que vivemos, as Humanidades mantêm a sua função de pilar na formação de bons pensadores, estimulando o espírito crítico, a criatividade e fornecendo bases 
fundamentais para cimentar e inter-relacionar os diversos saberes e têm hoje também valor económico, nomeadamente na preservação e gestão do património humano material e 
imaterial, mas também no contributo interdisciplinar que podem fornecer às outras ciências, contribuindo directa ou indirectamente para gerar riqueza. 
Vem estudar e crescer connosco! Mais informações em http://www.dll.uevora.pt/ 

 
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 
 

O Departamento de Economia é uma unidade científico-pedagógica estruturante da Universidade de Évora, está integrado na 
Escola de Ciências Sociais e tem como objectivos essenciais: No âmbito do ensino, a formação de quadros humanos na área 
científica, técnica e cultural nas Ciências Económicas e Empresariais, Relações Internacionais e outras ciências sociais afins; No 
âmbito da investigação, a investigação fundamental e aplicada, a sua difusão, bem como o intercâmbio científico, técnico e cultural 
com outras instituições nacionais e estrangeiras; No âmbito das actividades de extensão universitária, a promoção e o 
aprofundamento da interacção com a comunidade numa perspectiva de valorização científica. 
O nosso Corpo Docente é jovem, 90% dos docentes são doutorados por universidades portuguesas e estrangeiras, e todos eles 
estão motivados e disponíveis para ajudar os alunos no seu processo de aprendizagem. A Qualidade do trabalho de investigação 
dos nossos docentes está atestada pela classificação atribuída pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) aos centros de 
investigação onde os nossos docentes estão integrados: CEFAGE (Excelente) e NICPRI (Excelente).   
Além da excelência na investigação o nosso compromisso é também com a excelência no ensino. A nossa oferta é constituída 
pelos seguintes cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento: Licenciaturas: Economia e Relações Internacionais; Mestrados: 
Economia, Economia e Gestão Aplicadas; Economia Monetária e Financeira; Políticas Públicas e Projectos; Relações Internacionais e Estudos Europeus; Doutoramentos: Economia e 
Teoria Jurídico-Política e Relações Internacionais. Mais informação em http://www.decon.uevora.pt/ 
 

 
 
 

 

 

 

DEPOIMENTOS DE ALUNOS 
“Fiquei interessado por ser o único curso de Línguas, Literaturas e Culturas em Portugal com uma componente virada especificamente para a área da Literatura aliada às Artes” 
(Tiago Clariano – 1ºAno); “Optei pelo curso de Línguas, Literaturas e Culturas porque engloba várias áreas que sempre foram do meu interesse: as línguas e as literaturas” (Andrea 
Madruga – 1ºAno); “Entrei em Línguas, Literaturas e Culturas no ano de 2010, pois sempre gostei de estudar línguas. Acabei por entrar no perfil de Literatura e Artes que considero 

ser um perfil muito rico e extremamente interessante. Guardarei boas recordações das disciplinas da Universidade e, sobretudo, dos professores que sempre nos ajudaram” (Marta 
Gonçalves – 3º Ano).  

 


