
 

 

 

      

 

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM  

ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 

 

 

CANDIDATURAS: 15 de Abril de 2011 a 13 de Maio de 2011. 

 

CONDIÇÕES DE ACESSO: 

  

Podem candidatar-se à matrícula no curso de doutoramento 

1. Os Mestres em Ciências do Desporto ou em áreas das Ciências da Saúde 

2. Os titulares de grau licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico 

especialmente relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a 

realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico legal e estatutariamente 

competente. 

 

NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

1) Boletim de Candidatura (a disponibilizar pelos serviços académicos da FADEUP). 

a) Documentação oficial comprovativa das habilitações académicas, com discriminação das 

classificações obtidas. 

b) Curriculum vitae. 

c) Os candidatos devem apresentar um projecto numa das áreas abaixo mencionadas: 

 

Área 1- Avaliação Funcional  

Tema - Reabilitação Cardíaca 

 Palavras-chave - Funcionalidade cardiovascular; Funcionalidade Muscular; Aptidão 

Cárdio-respiratória; Alterações Hormonais; Metabolismo; Factores de Risco; Programas 

 

Área 2- Avaliação da Composição Corporal 

  Tema - Doenças Crónico-Degenerativas 

 Palavras-chave - Obesidade; Diabetes Tipo II; Sensibilidade à Insulina; Intolerância 

à Glicose; Alterações Hormonais; Metabolismo 

 

Área 3- Qualidade de Vida e Factores Determinantes 

 Tema – Envelhecimento 

Palavras-chave- Factores Ambientais; Barreiras; Envolvimento 

Social;Factores Sócio-Económicos; Bem-Estar 

 

 

 



 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO E SERIAÇÃO 

 

Os candidatos à matrícula que preencham as condições de acesso do artigo anterior 

serão ordenados pela Comissão Científica, a qual deverá fundamentar a sua proposta, será 

homologada pelo Conselho Científico da FADEUP. Serão critérios de ordenação: 

 

a) As classificações de licenciatura e de outro(s) grau(s) ou diploma(s) de pós-

graduação em Ciências do Desporto ou de áreas relevantes ao programa, 

detidos pelo candidato; 

b) O currículo académico e / ou científico; 

c) O currículo profissional; 

d) A qualidade e natureza do pré-projecto de investigação 

e) A experiência docente e a qualificação pedagógica. 

 

A selecção de candidatos é da responsabilidade da Comissão Científica, a qual 

apreciará a documentação apresentada, designadamente a que se reportar ao curriculum 

académico e à experiência profissional dos candidatos, bem como à sua motivação e 

apetência para a realização do programa doutoral. 

 

Caso o Director do curso, ouvida a Comissão Científica, entenda não estarem 

reunidos os requisitos formais, decidirá de imediato, sem necessidade de qualquer 

pronúncia.  

 

LIMITAÇÕES QUANTITATIVAS 

 

- Número de Vagas: 20 

- Número de inscrições indispensáveis ao funcionamento do curso é de 10 

 

PRAZOS E CALENDÁRIO LECTIVO 

 

- Candidaturas: 15 de Abril até 13 de Maio de 2011. 

- Afixação das listas seriadas dos candidatos: 22 de Junho de 2011. 

- Prazo para a matrícula: 29 de Agosto a 9 de Setembro de 2011. 

- Início das aulas: 26 Setembro de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPINAS 

 

Tempo Integral:  

 

2750 euros, que podem ser pagos na totalidade no acto de inscrição ou em quatro 

prestações: 1ª prestação – 687,50 euros no acto de inscrição 

        2ª prestação – 687,50 euros até ao dia 31 de Janeiro de 2011  

        3ª prestação – 687,50 euros até ao dia 31 de Março de 2012 

        4ª prestação – 687,50 euros até ao dia 31 de Junho de 2012 

  

 Tempo Parcial: 

1875 euros, que podem ser pagos na totalidade no acto de inscrição ou em quatro 

prestações: 1ª prestação – 468,75 euros no acto de inscrição 

        2ª prestação – 468,75 euros até ao dia 31 de Janeiro de 2011  

        3ª prestação – 468,75 euros até ao dia 31 de Março de 2012 

        4ª Prestação – 468,75 euros até ao dia 30 de Junho de 2012 

  

 TAXA DE MATRÍCULA: 100 euros  

 TAXA DE CANDIDATURA: 55 euros 

 

INFORMAÇÕES 

 

 Contactos para obtenção de Informações: 

Identificação da pessoa de contacto: Jorge Mota 

Endereço Electrónico: jmota@fade.up.pt 

Telefone(s): 225074786 / 938700882 

Serviço de Provas Académicas: 

Horário: entre as 10h – 12h e 13h – 15h 

Endereço Electrónico: provas_academicas@fade.up.pt 

Telefone: 22574723 / 6 

  

 

O Director do Curso 

Prof. Doutor Jorge Mota 
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