
O PROJETO
A Universidade sem Fronteiras (UNISF) 
é o resultado de uma colaboração entre 
a Fundação Centro de Estudos 
Euroregionais (FCEER) e as 
universidades públicas da Galiza e do 
Norte de Portugal.

O seu objetivo é implementar quatro 
ciclos de estudos inovadores, 
cooperativos e criativos, com uma clara 
componente transfronteiriça e 
multidisciplinar, que dotem os 
estudantes de competências 
transversais.

O projeto UNISF é cofinanciado em 
75% pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) 
através do Programa Interreg V-A 
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 
(1.492.221,46€ do orçamento total 
aprovado de 1.989.628,60€).

componente 
transfronteiriça e 
multidisciplinar, 
com vista à 
consolidação 
de uma Área 
Eurorregional do 
Ensino 
Superior. 

A cooperação 
transfronteiriça na 
investigação visa
melhorar a 
qualidade, prestígio 
e impacto da 
investigação e dos 
investigadores na 
Euro-região Galiza-
Norte de Portugal, 
especialmente com 
o objetivo de 
promover a 
visibilidade 
institucional           
e atrair estudantes 
internacionais.

Mais info:

Universidade do Minho (coordenador do projeto)

(+351) 253 601 120 
unisf@universidadesemfronteiras.eu 
www.universidadesemfronteiras.eu

tania
Riscado



DOUTORAMENTO EM CIÊNCIAS 
SOCIAIS E ENVELHECIMENTO
(UDC, USC, UVigo, U.Porto & UTAD)

MESTRADO EM DIREITO TRANSNACIONAL 
DA EMPRESA E DAS TECNOLOGIAS 
DIGITAIS (USC & UMinho)

DOUTORAMENTO EM MATEMÁTICA E 
APLICAÇÕES
(UDC, USC, UVigo, UMinho, U.Porto & UTAD)

O mestrado em Desafios das Cidades tem como objetivo a análise de desafios 
e respostas para os domínios de apoio a uma cidade sustentável, 
considerando 6 Dimensões ou Áreas Científicas: a Dimensão Física; a 
Dimensão Social e Educativa; a Dimensão Ambiental; a Dimensão 
Tecnológica; a Dimensão de Governança; a Dimensão Económica.

A docência (em Português, Galego, Castelhano ou Inglês) será 
da responsabilidade de dois docentes, um de uma das três universidades 
de Galiza, e outro de uma das três universidades do norte de Portugal. O 
trabalho em equipa docente permite a oferta de visões complementares e 
holísticas, considerando a natureza, a identidade e a idiossincrasia dos 
dois países, Portugal e Espanha.

O mestrado de 90 ECTS desenvolve-se em 3 semestres, com 30 ECTS cada. 

Vagas 2022/23: 36

Este programa de doutoramento oferece um espaço de formação avançada no 
campo dos estudos sobre o envelhecimento demográfico e a longevidade 
a partir da lente científica própria das Ciências Sociais. Aparece, nesse 
sentido, como um ciclo de estudos agregador de áreas disciplinares 
variadas, procurando capitalizar das suas semelhanças, mas também 
das suas diferenças, numa abordagem focada nas 
complementaridades que se assumem como fundadoras para a 
compreensão de um fenómeno multidimensional como é o do 
envelhecimento demográfico e longevidade.

Trata-se de um programa de estudos que alinhará com as práticas 
mais exigentes a nível internacional no campo da formação avançada, 
assumindo como objetivo afirmar-se como um programa de referência a 
nível Ibérico no domínio dos estudos sobre o envelhecimento.

Vagas 2022/23: 20

O mestrado em Direito Transnacional da Empresa e das Tecnologias Digitais 
pretende dar uma oferta formativa inovadora na área do Direito Internacional Privado, 
do Direito dos Negócios Internacionais, do Direito da Empresa, do Direito da União 
Europeia e no âmbito dos problemas jurídicos que resultam da utilização das 
tecnologias digitais, que são estudadas de forma transversal em todas as 
disciplinas. Pretende dar competências a licenciados em Direito para exercer a uma 
profissão jurídica, em geral, no mercado de trabalho internacional e, especificamente, em 
Portugal e em Espanha.

O mestrado proporciona uma sólida formação jurídica em direito da tecnologia digital 
e direito transfronteiriço, dotando os estudantes de competências suficientes 
para poderem operar com sucesso na nova era digital.

Vagas 2022/23: 30

O doutoramento proporciona uma formação no âmbito das aplicações da 
Matemática, com orientação para o mercado laboral, dotando os estudantes 
com várias capacidades: projetar e desenvolver investigação original, de 
forma autónoma ou em parceria; construir uma visão crítica do 
conhecimento e realidade; transferir conhecimento para pares ou 
sociedade em geral.

A colaboração transfronteiriça, favorecida pela afinidade cultural, 
reúne competências científicas de várias instituições e 
centros de investigação prestigiados da Galiza-Norte de Portugal 
criando uma forte massa crítica de docentes e investigadores, com 
mérito reconhecido internacionalmente, nas várias áreas da Matemática e 
suas aplicações.

Vagas 2022/23: 30

MESTRADO EM DESAFIOS DAS 
CIDADES 
(UDC, USC, UVigo, UMinho, U.Porto & UTAD)




