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Doutoramento em Antropologia (ISCTE-IUL / NOVA-FCSH) 

Ata nº 1 

Critérios de seleção e seriação de candidatos 2021/2022 

 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, reuniu a Comissão de Análise de 

Candidaturas do Doutoramento em Antropologia (ISCTE-IUL / NOVA-FCSH), constituída pelos Professor 

Doutor Miguel de Matos Castanheira do Vale de Almeida, Professora Doutora Margarida Maria 

Menezes Ferreira Miranda Fernandes, Professor Doutor João Aires de Freitas Leal, e por dois outros 

docentes, um da FCSH e outro do Iscte, a indicar pelas respetivas Universidades, com vista à definição 

dos critérios de seleção e seriação dos candidatos ao Doutoramento em Antropologia (ISCTE-IUL / 

NOVA-FCSH) em 2021/2022.  

 

A Comissão de Análise de Candidaturas deliberou aprovar os seguintes critérios: 

o Classificação final de Licenciatura (20%); 

o Classificação final do Mestrado (20%); 

o Avaliação da motivação expressa na carta de intenções (10%); 

o Currículo científico e profissional relevante e adequado ao programa doutoral (30%); 

o Pré-projecto (20%). 

 

A Comissão de Análise de Candidaturas pode, se assim o entender, completar a aferição da motivação 

e a avaliação do pré-projeto através de entrevista individual.  

As classificações finais são expressas numa escala de 0 a 20. 

Não serão admitidos/as os/as candidatos/as que obtenham uma classificação final igual ou inferior a 

10 valores. 

 

As candidaturas realizam exclusivamente on-line, através da página do Iscte. 

https://www.iscte-iul.pt/curso/276/doutoramento-antropologia-iscte-nova-fcsh/candidatura
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A candidatura implica:  

➢ Preencher de todos os campos obrigatórios; 

➢ Anexar obrigatoriamente os seguintes documentos: 

• Fotografia 

• Documento de identificação 

• Diploma de licenciatura, com indicação (no próprio diploma ou em documento oficial emitido pela 

universidade que confere o grau) das unidades curriculares realizadas e classificação final  

• Diploma de mestrado, com indicação (no próprio diploma ou em documento oficial emitido pela 

universidade que confere o grau) das unidades curriculares realizadas e classificação final 

• Carta de intenções (não deve exceder duas páginas) 

• Curriculum vitae  

• Pré-projeto (não deve exceder cinco páginas) 

➢ Liquidar a taxa de candidatura. 

Os diplomas emitidos por universidades estrangeiras devem ser acompanhados de tradução 

certificada, sempre que se encontrem numa língua estrangeira que não o espanhol, francês, inglês ou 

italiano, e de informação sobre a escala de classificações utlizada, se diferente da portuguesa.  

 
A Comissão de Análise de Candidaturas: 

 
____________________________________ 

Miguel Vale de Almeida 
 
 

 
                  

__________________________ 
Margarida Fernandes 

 
 

_____________________________________ 
João Leal 


