O PROXECTO
Universidade sen Fronteiras (UNISF) é
o resultado dunha colaboración entre a
Fundación Centro de Estudos
Eurorrexionais (FCEER) e as
universidades públicas de Galicia e do
Norte de Portugal.
O seu obxectivo é implantar catro ciclos
de estudo innovadores, cooperativos e
creativos, cunha clara compoñente
transfronteiriza e multidisciplinar, que
doten ao alumnado de competencias
transversais.
O proxecto UNISF é co-financiado nun
75% polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER) a
través do Programa Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP)
2014-2020 (1.492.221,46€ do
orzamento total aprobado de
1.989.628,60€).

CIENCIAS SOCIAIS E ENVELLECEMENTO

Universidade do Minho (coordenador do proxecto)
(+351) 253 601 120
unisf@universidadesemfronteiras.eu
www.universidadesemfronteiras.eu

DOUTORAMENTO EN CIENCIAS
SOCIAIS E ENVELLECEMENTO
(UDC, USC, UTAD, UVigo & U.Porto)
Grao: Doutoramento
Area: Ciencias Sociais e do Comportamento
Duración: 3 anos / 180 ECTS
Prazas 2022/23: 20

Presentación
Este programa de doutoramento ofrece un espazo de formación
avanzada no ámbito dos estudos sobre o envellecemento
demográfico e a lonxevidade a través da lente científica das
Ciencias Sociais. Neste sentido, preséntase como un ciclo de
estudos que engade diferentes áreas disciplinares, buscando
capitalizar as súas semellanzas, pero tamén as súas diferenzas,
nun enfoque centrado nas complementariedades que se asumen
como fundamentais para a comprensión dun fenómeno
multidimensional como o envellecemento demográfico e a
lonxevidade.
Trátase dun programa de estudos que se aliñará coas prácticas
internacionais máis esixentes en materia de formación avanzada,
co obxectivo de consolidarse como un programa de referencia a
nivel ibérico no ámbito dos estudos do envellecemento.

Condicións de acceso:
a) Os titulares dun grao de mestrado (que, acumuladamente
co título, deberá constituír un mínimo de 300 ECTS) ou
equivalente legal en áreas disciplinarias do ámbito das
Ciencias Sociais e do Comportamento;
b) Estar en posesión de titulacións académicas equivalentes
ás mencionadas nos parágrafos anteriores, organizadas
segundo os principios do Proceso de Boloña, e
outorgados por unha institución de educación superior
dun Estado adherido a este Proceso.

Coordinación e contactos
Alexandra Cristina R.S. Lopes (Universidade do Porto)
tel: (+351) 220 427 269
e-mail: aslopes@letras.up.pt
web: https://sigarra.up.pt/flup
José María Faílde Garrido (Universidade de Vigo)
tel: (+34) 988 38 72 86
e-mail: jfailde@uvigo.es
web: https://www.uvigo.gal

