ANO LETIVO 2020/21

DOUTORAMENTOS
CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

DOENÇAS TROPICAIS E SAÚDE GLOBAL

Destinatários: Graduados na área das ciências
da vida com alto potencial e com interesse numa
carreira de sucesso ligada à investigação científica
em biomedicina tropical, em instituições públicas e
privadas de cariz nacional e internacional.

Destinatários: Graduados na área das ciências da
vida ou profissionais altamente motivados e com
demonstrada capacidade intelectual, com interesse
numa carreira de sucesso ligada à investigação
científica em medicina tropical e saúde global.

Principais Benefícios
+ Capacita para a formulação, implementação e
análise crítica de projetos de investigação a nível
internacional;
+ Possibilita a especialização e o desenvolvimento
de competências de investigação nas áreas de
Parasitologia e Microbiologia. 240 ECTS

Principais benefícios:
+ Consolida as competências nas diferentes
componentes das Doenças Tropicais e Saúde
Global, com padrões internacionais de qualidade
+ Multidisciplinaridade e internacionalização do
programa, possibilitando a mobilidade e o trabalho
em rede. 240 ECTS

Coordenação: Gabriela Santos-Gomes

Coordenação: Henrique Silveira
Em colaboração com Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil.

MEDICINA TROPICAL

SAÚDE INTERNACIONAL

Destinatários: Licenciados em Medicina, se
pré-Bolonha, com grau de mestre em Medicina se
possuidores de mestrado integrado ou qualquer
um dos referidos se licenciatura efetuada no
estrangeiro.

Destinatários: Profissionais ligados à saúde e ao
desenvolvimento que necessitem de uma visão
abrangente da saúde pública internacional, com o
objetivo de contribuir para a melhoria da saúde e
do bem-estar das populações.

Principais Benefícios
+ Conhecimento aprofundado e compreensão
ampla dos principais problemas de saúde globais
em recursos limitados e suas possíveis soluções,
numa perspetiva interdisciplinar;
+ Aptidão para a compreensão elaborada do
nexo de causalidade, patogenia, quadro clínico,
diagnóstico, complicações, epidemiologia, gestão
e controlo das principais doenças tropicais,
integrando em profundidade esses conhecimentos
científicos e técnicos;
+ Aptidão para o ensino, avaliação e orientação
de estudantes de licenciatura, mestrado e
doutoramento, neste caso após experiência pósdoutoral; 210 ECTS

Principais Benefícios
+ Oportunidade para desenvolver trabalho em
rede com organizações internacionais e de saúde
pública, designadamente a nível europeu e da
comunidade dos países de língua portuguesa;
+ Forma investigadores e docentes, num
ambiente multidisciplinar, fornecendo
capacidades de investigação autónoma na área
da saúde internacional. 240 ECTS

Coordenação: Jorge Beirão Seixas

Coordenação: Maria do Rosário Oliveira Martins

CANDIDATURAS
1ª fase: 4 de maio a 22 de junho de 2020
Comunicação de resultados: até 14 de julho de 2020

2ª fase*: 5 de agosto a 2 de setembro de 2020
Comunicação de resultados: até 15 de setembro de 2020
* A abertura da 2ª fase de candidaturas fica sujeita
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à existência de vagas
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