
MESTRADO EM ESTUDOS SOBRE AS MULHERES 

Duração do Curso 3 semestres  

Calendário Lectivo 1º semestre:  

De 09/02/15 a 06/06/15; 2º semestre: de 14/09/15 a 15/01/16.  

Unidades de Crédito de Curso: 93.  

Condições de Acesso: Licenciatura ou currículo escolar, científico 

ou profissional reconhecido  

Regime/Horário Pós-laboral (18h-22h) 

Propinas* 1º semestre: 500€; 2º semestre: 500€; 3º semestre: 

1000€  

Alunas(os) com média de licenciatura igual ou superior a 16 

valores têm isenção de propinas no 1º ano do Mestrado  

Local de Inscrição Divisão Académica – Núcleo de Mestrados da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (Torre B, Piso 1), Av.Berna 

26 C, Lisboa. 

O Mestrado insere-se na actividade científica levada a cabo pelo 

centro de investigação Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais 

(CICS.NOVA), nomeadamente no que diz respeito à violência de género e 

ao estudo sobre as mulheres (linha de investigação Faces de Eva). 

Tendo em vista as recomendações da União Europeia e das 

organizações internacionais e nacionais, pretende-se também 

desenvolver conteúdos e competências que permitam às/aos 

formandas/os sensibilizar as instituições públicas e privadas, bem 

como as empresas, a promover uma política de igualdade de género. 

A investigação sobre as mulheres e sobre o género adquiriu uma 

importância crescente nas três últimas décadas, construindo uma 

autonomia a nível epistemológico, teórico e metodológico. Os estudos 

sobre o género têm permitido formular novas questões que só podem 



ser integralmente respondidas fazendo apelo à contribuição de todas as 

áreas científicas tradicionais. 

Com este curso, pretende-se desenvolver a investigação e o ensino 

sobre as questões de género, criando um espaço de diálogo entre vários 

campos do saber, correspondendo assim à vocação interdisciplinar da 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, o que é reforçado pela 

formação diferenciada do corpo docente. 

Mais informações 

FCSH-UNL (mestrados@fcsh.unl.pt); CICS.NOVA (cicsnova@fcsh.unl.pt) 

Morada: Av. de Berna, 26 C, 1069-061 Lisboa - Tel.: 217 908 300 
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