
         

                    
 

 

Contatos:  

UTAD- Quinta de Prados s/n, edifício do DESG (Departamento de Economia, 

Sociologia e Gestão; Pólo II da Escola de Ciências Humanas e Sociais, Vila Real 

(Portugal) 

Mail: mestradoantropologia@utad.pt  

Facebook:  

https://www.facebook.com/Mestrado-em-Antropologia-Utad-Iscte-454400271416596/ 

Pré-inscrição: 
http://www.utad.pt/vPT/Area2/servicos/ServicosAcademicos/Paginas/home.aspx  

Mais informação em: 

http://www.utad.pt/vPT/Area2/estudar/oferta_educativa/2ciclo/Paginas/2CicloCurso.asp

x?idnum=72 
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1. APRESENTAÇÃO 

O Mestrado em Antropologia em associação UTAD/ISCTE-IUL constitui, no panorama universitário em 

Portugal, uma oferta singular de formação pós-graduada nesta área disciplinar. O curso oferece uma dupla 

titulação e a possibilidade de mobilidade interuniversitária entre ambas as Universidades. Ele é organizado 

em quatro semestres (120 ECTS) e conta com reconhecimento em todo o espaço europeu de ensino superior 

      Funcionando em simultâneo nas duas Universidades (Vila Real / Lisboa), o Mestrado oferece um amplo 

leque de conteúdos temáticos e de possibilidades de escolha de temas de investigação e de terrenos de 

pesquisa. A cada aluno é atribuído um docente-tutor para acompanhamento pedagógico. Os diplomados 

adquirem competências para sintetizar conhecimentos em áreas específicas da Antropologia e, de acordo 

com o seu perfil e interesses, desenvolver trabalho de projeto ou elaborar um projeto de investigação com 

dissertação. 

     O Mestrado em Antropologia conta com um corpo docente altamente qualificado e mantém uma estreita 

ligação com os grupos de Pesquisa e atividades realizadas nas Unidades de Investigação associadas (CRIA e 

CETRAD), permitindo, em alguns casos, a participação dos alunos nos projetos e nas linhas de investigação 

em funcionamento. Os estudantes poderão também beneficiar dos acordos existentes em cada universidade 

para a realização de estágios e de intercâmbios internacionais Sócrates-erasmus.  

A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (AE3S) aprovou, em 2015, pelo período 

máximo autorizado (6 anos), a formação de 2º ciclo (mestrado) em Antropologia (processo e decisão 

NCE/14/01941) que será conferido conjuntamente pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD) e pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE-IUL). Este mestrado em 

antropologia foi registado, em 28-10-2015, na DGES (Direção Geral do Ensino Superior) com o código /A-

Cr 305/2015. 

 

2. SEDE DO MESTRADO EM VILA REAL 

Departamento de Economia, Sociologia e Gestão (DESG) -Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS), 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Edifício do Pólo II da ECHS, Quinta de Prados, 

5000-801-VILA REAL (PORTUGAL), Telefone: 351-259350300. Correio eletrónico: 

mestradoantropologia@utad.pt  

 

Web na UTAD: http://echs.utad.pt/vPT/Area2/Departamentos/desg/Paginas/default.aspx  

 

http://www.utad.pt/vPT/Area2/estudar/oferta_educativa/2ciclo/Paginas/2CicloCurso.aspx?idnum=72 

 

Web no ISCTE: http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/33106/apresentacao.aspx  

 

Facebook na UTAD: https://www.facebook.com/Mestrado-em-Antropologia-Utad-Iscte-

454400271416596/?fref=ts  

 

Informação administrativa no DESG-UTAD: Manuela Mourão (mmourao@utad.pt)  

 

Informação académica na UTAD: Prof. Dr. Xerardo Pereiro (xperez@utad.pt) / Prof. Dr. Humberto 

Martins (hmartins@utad.pt) / Prof. Dr. Paulo Mendes (pmendes@utad.pt)     

 

3. VAGAS 2016-2017  

Vinte (20) vagas na UTAD e 20 no ISCTE. Cinco (5) vagas na UTAD para alunos não europeus.  

 

Vagas especiais para creditação de alunos licenciados pré-Bolonha  
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Na sequência da Recomendação do CRUP relativa à aquisição do grau de mestre pelos licenciados Pré-

Bolonha, a aplicação desta recomendação na UTAD far-se-á de acordo com as seguintes orientações: 

http://www.utad.pt/vPT/Area2/servicos/ServicosAcademicos/concursos/crup/Paginas/crup.aspx 

 

      4.   CANDIDATURAS 

1.ª Fase: de 11 de abril de 2016 a 6 de maio de 2016. A abertura das fases seguintes de candidatura está 

condicionada à existência de vagas. 

 

Mais informação em: 

http://www.utad.pt/vPT/Area2/servicos/ServicosAcademicos/Paginas/c_fixo/FAQsMestrado.aspx  

 

Taxa de candidatura: Gratuita na UTAD  

 

Taxa de matrícula (inclui seguro escolar): 22,5 Euros  

 

Possibilidade de bolsas de estudo: Consultar os Serviços de Ação Social da UTAD (SAS): 

http://www.sas.utad.pt/default.aspx  

 

Quem pode candidatar-se? 

a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;  

b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um primeiro ciclo de 

estudo organizado segundo o processo de Bolonha;  

c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro, ou em áreas afins, que seja reconhecido como 

satisfazendo os objetivos do grau de licenciado; 

d) Detentores de um curriculum escolar, científico ou profissional reconhecido como atestando 

capacidade para realização do mestrado 

 
Critérios de seleção e seriação 

Os critérios utilizados para a avaliação das candidaturas são os seguintes: 

 

1.Classificação na licenciatura (Ponderação = 1; Escala: 10-20): 

 

2. Adequação da Licenciatura (Ponderação = 1; Escala: 1-3) 

• 3 pontos - Muito adequada: Antropologia; 

• 2  pontos- Adequada: outras ciências sociais e humanas 

• 1  ponto - Licenciaturas noutras áreas científicas 
 

3. Qualidade da experiência profissional (Ponderação = 1; Escala: 0-3) 
• 3 pontos - Experiência profissional muito relevante (na área da antropologia e, em concreto, nas áreas temáticas das 

especializações do mestrado) 

• 2 pontos  - Experiência profissional relevante (nas áreas temáticas das especializações do mestrado) 

• 1 ponto - Experiência profissional pouco relevante (outras experiências profissionais) 

• 0 pontos - Não tem experiência profissional 

 

4. Currículo científico - experiência de investigação relevante (Ponderação = 1; Escala: 0-3) 
• 3 pontos - Experiência de investigação muito relevante (participação em projetos de investigação com produção 

científica) 

• 2 pontos - Experiência de investigação relevante (participação em projetos de investigação sem produção científica) 

• 1 ponto - Experiência de investigação pouco relevante (outras experiências de investigação sem participação em 

projetos) 

• 0 pontos - Não tem experiência de investigação 

 

5. Motivação para o curso (Ponderação = 1; Escala: 0-3-5) • 5 - Muito motivado (avaliação muito positiva da 

carta de motivação) • 3 - Motivado (avaliação positiva da carta de motivação) • 0 - Não apresenta carta de 

motivação. 
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5. OBJETIVOS GERAIS DO MESTRADO EM ANTROPOLOGIA 

O Mestrado em Antropologia tem como objetivo geral conferir uma formação sólida na disciplina, num 

permanente confronto com os desafios da contemporaneidade e com propostas essenciais para a 

compreensão do mundo em que vivemos. Os diplomados adquirem competências em áreas específicas da 

Antropologia, desenvolvem um projeto no âmbito das temáticas especializadas das UCs optativas, elaboram 

um projeto de investigação com dissertação e desempenho da profissão de antropólogo. 

 

O Mestrado em Antropologia em parceria entre o ISCTE-IUL e a UTAD é uma aposta estratégica que visa: 

1) potenciar os recursos humanos e físicos de ambas as instituições; 2) partilhar e expandir as redes 

regionais, transfronteiriças e internacionais que cada uma das universidades já possui; 3) estimular a 

mobilidade de docentes e discentes entre universidades; 4) captar estudantes nacionais e internacionais; 4) 

estimular sinergias ao nível da investigação e ensino da antropologia e/ou outras ciências sociais.  

 

Objetivos de aprendizagem 

(i) Formação teórica em antropologia; 

(ii) Formação teórica em áreas temáticas; 

(iii) Formação técnica em metodologias antropológicas de investigação e investigação-acção; 

(iv) Desenvolvimento e apresentação de relatórios de investigação. 

 

E ficará capacitado para: 

(i) Estudar criticamente as sociedades e as suas formas de organização; 

(ii) Encetar diálogos interdisciplinares a diferentes escalas e contextos de participação; 

(iii) Elaborar produtos de investigação (teses e artigos científicos, relatórios técnicos e pareceres); 

(iv) Conceber e gerir projetos de investigação bem como participar na sua implementação e avaliação; 

(v) Trabalhar em contextos de mediação cultural e em processos/organismos que visam a construção de 

sociedades mais justas; 

(vi) Avaliar processos de intervenção social; 

(vii) Avaliar processos de mudança social, económica e ecológica.  

 

6. UNIDADES CURRICULARES – PLANO DE ESTUDOS 

 

Unidade Curricular / Curricular 

Units  

Docente 
responsável 

no ISCTE 

Docente 
responsável na 

UTAD 

Área 

Científica 

Scientific 
Area 

Duração 

Duration  

Horas 

Trabalho 

Working 
Hours 

Horas Contacto 

Contact Hours 
ECTS 

Observações / 

Observations 

1º Ano – 1º Semestre         

M todos de Pesquisa em 

Antropologia / Research 
Methods in Anthropology  

Brian O’Neill 

Telmo Caria / 

Humberto 
Martins 

Ant Semestre 150 
21  

(TP=20;OT=1) 
6 Obrigatória 

Ambiente e Sociedade: 

Questões Antropológicas /: 

Environment and Society: 

Anthropological Questions 

 

Francisco 

Oneto 

Paulo Mendes 

 
Ant Semestre 150 

21 

(TP=20;OT=1) 

 

6 Obrigatória 

Objetivismo, Relativismo e 

Verdade / Objectivism, 

Relativism and Truth  
 

Filipe Verde 

Octávio 

Sacramento / 

Humberto 
Martins 

Ant Semestre 150 
21  

(TP=20;OT=1) 
6 Obrigatória 

Antropologia Aplicada / 

Applied Anthropology 
 

Jorge Freitas 

Branco 
 

Luzia Oca /Paulo 

Mendes 
Ant Semestre 150 

21  

(TP=20;OT=1) 
6 Obrigatória 

Questões Ambientais: temas, 

riscos e desafios / 

Environmental Issues: themes, 
risks and challenges 

Francisco 

Oneto 

Humberto 

Martins 
Ant Semestre 150 

21 

(S=20;OT=1) 
6 

Optativa 

escolhida pela 

UTAD para 
2016-17 

1º Ano – 2º Semestre         

Terrenos e Prática 

Antropológica / 

Anthropological Terrains and 

Practices 

 

Brian O’Neill; 

Miguel Vale 

de Almeida; 

Pedro Prista 

Paulo Mendes Ant Semestre 150 
21  

(TP=20;OT=1) 
6 Obrigatória 

Direitos Humanos e Cultura / 

Human Rights and Culture 

 

Miguel Vale 
de Almeida 

Luzia Oca Ant Semestre 150 
21  

(TP=20;OT=1) 
6 Obrigatória 

 ate ori aç es   lassi icaç es 

e  nvent rios    ate ori ation  
Nélia Dias Xerardo Pereiro Ant Semestre 150 

21  

(TP=20;OT=1) 
6 Obrigatória 



Unidade Curricular / Curricular 

Units  

Docente 
responsável 

no ISCTE 

Docente 
responsável na 

UTAD 

Área 
Científica 

Scientific 
Area 

Duração 

Duration  

Horas 
Trabalho 

Working 
Hours 

Horas Contacto 

Contact Hours 
ECTS 

Observações / 

Observations 

Classification and Inventory  

 

Seminário de Projeto em 

Antropologia/ Project Seminar 

in Anthropology 

 

Paulo Raposo 
Humberto 

Martins 
Ant Semestre 150 

21  

(TP=20;OT=1) 
6 Obrigatória 

Antropologia do Turismo / 

Anthropology of Tourism 
Pedro Prista Xerardo Pereiro Ant Semestre 150 

21 

(S=20;OT=1) 
6 

Optativa 

escolhida pela 

UTAD para 
2016-17 

2º Ano – 1º Semestre          

 emin rio de  es  isa em 

Antropologia 1  
OU  

 st  io de  nvesti ação em 

Antropologia / Research 
Seminar in Anthropology 1 or 

Internship in Anthropology 

Pedro Prista Xerardo Pereiro/ 

Paulo Mendes 

Ant semestre  

 

150 25 (S=24; 

OT=1) 101 
(E=100; OT=1) 

 6 Obrigatória 

 issertação em  ntropolo ia   
Dissertation in Anthropology  

 

 
Todos os 

docentes 
Ant Anual 1200 

6 (OT=6) 

 
48 Obrigatória 

2º Ano – 2º Semestre           

 emin rio de Pesquisa em 

Antropologia 2/ Research 

Seminar in Anthropology 2  
 

Filipe Reis 
Octávio 
Sacramento/Luzia 

Oca 

Ant Semestre 150 
25 (S=24; 

OT=1) 

 

6 Obrigatória  

 issertação em  ntropolo ia   

Dissertation in Anthropology 
 

Todos os 

docentes 
Ant Anual 1200 

6 (OT=6) 

 
48 Obrigatória 

 

Unidades curriculares optativas 
Unidade Curricular / 

Curricular Unit 
Área Científica Duração Horas Trabalho Horas Contacto ECTS Observações Ano e semestre 

letivos a atribuir 

pelos SA 

Questões 
Ambientais: temas, 

riscos  e desafios /  

Environmental 
Issues: themes, risks 

and challenges 

Ant / Ant semestral  150  21 (S=20;OT=1)  6 Optativa  1º Ano / 1º 
Semestre 

Do Analógico ao 
Digital: Abordagens 

Interdisciplinares na 

Análise e Significado 
das Imagens / From 

analogic to digital. 

Interdisciplinary 
Approaches to the 

analysis and meaning 

of images  

Ant / Ant semestral  150  21 
(TP=20;0T=1)  

6 Optativa 1º Ano / 1º 
Semestre 

Experiências e 
subjectividades num 

Mundo em Mudança 

/ Experiences and 
subjectivities in a 

changing world 

Ant / Ant semestral  150  21 (S=20;OT=1)  6 Optativa  1º Ano / 1º 
Semestre 

Cultura e Cognição: 
Perspectivas 

Interdisciplinares / 

Culture and 
Cognition: 

Interdisciplinary 

Perspectives 

Ant / Ant semestral  150  21 (S=20;OT=1)  6 Optativa  1º Ano / 1º 
Semestre 

Estudos de Media e 

Tecnologia / Media 

and Technology 
Studies  

Ant / Ant semestral  150  21 (S=20;OT=1) 6 Optativa  1º Ano / 1º 

Semestre 

Património Material 

e Imaterial / Material 

and Imaterial 
Heritage 

Ant / Ant semestral  150  21 (S=20;OT=1) 6 Optativa  1º Ano / 1º 

Semestre 

Indústrias e 

Performances 
Culturais / Cultural 

Industries and 

Performances 

Ant / Ant semestral  150  21 (S=20;OT=1)  6 Optativa 1º Ano / 1º 

Semestre 

Antropologia do 
Turismo / 

Ant / Ant semestral  150  21 (S=20;OT=1) 6 Optativa  1º Ano / 2º 
Semestre 

http://iscte-iul.pt/cursos/mestrados/7095/cadeira.aspx?CurricularCourse=61232


Anthropology of  

Tourism 

Globalizações / 
Globalization   

Ant / Ant semestral  150  21 (S=20;OT=1)  6 Optativa  1º Ano / 2º 
Semestre 

Introdução à História 

do Visual na 
Antropologia / 

Introduction to the 

History of the Visual 
in Anthropology  

Ant / Ant semestral  150  21 

(TP=20;0T=1)  

6 Optativa  1º Ano / 2º 

Semestre 

Antropologia do 

Desenvolvimento e 

da Cooperação 
Internacional / 

Anthropology of 

Development and 
International 

Cooperation 

Ant / Ant semestral  150  21 (S=20;OT=1)  6 Optativa  1º Ano / 2º 

Semestre 

Migrações 
Contemporâneas / 

Contemporary 

Migrations 

Ant / Ant semestral  150 21 (S=20;OT=1) 6 Optativa  1º Ano / 2º 
Semestre 

Etnografia da 
Comunicação/ 

Ethnography of 

Communication 

Ant / Ant semestral  150 21 (S=20;OT=1) 6 Optativa  1º Ano / 2º 
Semestre 

Nacionalismos e 

Etnicidades /  

Nationalism and 
Ethnicity 

Ant / Ant semestral  150  21 (S=20;OT=1)  6 Optativa 1º Ano / 2º 

Semestre 

 

 

Normas para elaboração da tese de mestrado na UTAD: 

http://www.sdb.utad.pt/images/stories/sde/normasapresentacaophdmsc.pdf  

 

7. CALENDÁRIO E HORÁRIO LETIVO 2016-2017 

 

1.º Semestre: Setembro 2016 / Janeiro 2017 

Período de aulas Setembro / Dezembro 2016 

Avaliações Janeiro 2017 

2.º Semestre: Fevereiro 2017 / Julho 2017 

Período de aulas Fevereiro / Maio 2017 

Avaliações Junho / Julho 2017 

Regime horário 2016/2017 
O mestrado em Antropologia em parceria ISCTE/UTAD funcionará na UTAD em regime pós-laboral (das 

18:00 às 22:00). (4ª, 5ª e 6ª Feira) 

 

8. PROPINAS 2016/2017  

 1.º Ano – 1.100 €  

 2.º Ano – 1.000 € 

A propina de cada ano pode ser paga de uma vez só ou em prestações.  

 

9. LÍNGUAS DO CURSO 

Português, inglês, espanhol (na UTAD), galego (na UTAD).  

 

10. DOCENTES DO CURSO NA UTAD 

http://www.sdb.utad.pt/images/stories/sde/normasapresentacaophdmsc.pdf


 
Humberto Martins 

Humberto Miguel dos Santos Martins é licenciado em Sociologia, doutor em Antropologia Social e 

Antropologia Visual - Universidade de Manchester (2005) e professor auxiliar na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro. Investigador integrado do Centro de Estudos Transdisciplinares para o 

Desenvolvimento (CETRAD-UTAD) e associado do CRIA . Os seus interesses de investigação situam-se na 

antropologia visual e nos estudos das áreas protegidas. Desenvolve actualmente um estudo longitudinal no 

Parque Nacional da Peneda-Gerês sobre relações entre os humanos e os não-humanos. CV DeGóis: 

http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=7514741394554393 Contato: hmartins@utad.pt  

 

 
Paulo Mendes 

Paulo Mendes é licenciado e doutorado em antropologia social pelo ISCTE-IUL. É Professor Auxiliar na 

Escola de Ciências Sociais e Humanas da UTAD e investigador integrado no CRIA/ISCTE-IUL. Foi, 

anteriormente, research fellow no Goldsmiths College da Universidade de Londres. Apesar de interesses 

diversos, tem trabalhado principalmente sobre questões relacionadas com a dicotomia natureza/cultura, 

prosseguindo investigações que ensaiam a integração ecológica do que é social e cultural. Os assuntos 

relacionados com o mar e as comunidades piscatórias assumiram, nesta medida, particular pertinência para a 

pesquisa do autor plasmada, entre outros, no livro “O Mar é que Manda”, publicado pela  Fundação Calouste 

Gulbenkian. Presentemente desenvolve no CRIA/ISCTE-IUL, enquanto investigador em pós-doutoramento 

financiado pela FCT, investigação sobre alterações climáticas, reclamando uma abordagem na qual as 

ciências sociais são essenciais para a compreensão deste fenómeno que é, indelevelmente, também social e 

cultural. CV DeGóis: http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=2375277875257654  

Contato: pmendes@utad.pt 
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Octávio Sacramento 

Licenciado em Antropologia Social e Cultural pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Sociologia da 

Cultura e Estilos de vida pela Universidade do Minho e doutor em antropologia pelo ISCTE-IUL. Professor 

auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), investigador efectivo no Centro de 

Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD –UTAD) e investigador colaborador no 

Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA). As suas principais experiências de investigação 

incluem trabalho de campo etnográfico sobre prostituição feminina nas regiões ibéricas de fronteira; sobre a 

SIDA no Nordeste de Portugal; sobre mobilidades migratórias e turísticas euro-brasileiras e sobre as 

configurações transnacionais da intimidade; e, mais recentemente, sobre mulheres beneficiárias de apoios de 

inserção social na região do Douro (Portugal). CV  

DeGóis:http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4641782651459817 

Contato: octavsac@utad.pt  

 

 

 
Pedro Silva 

Pedro Gabriel Silva é licenciado em Antropologia Social pelo ISCTE-IUL e doutor em História 

Contemporânea pela Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente é professor auxiliar na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e investigador integrado do CETRAD. Colabora com o 

centro de investigação HISTAGRA (Universidade de Santiago de Compostela) e foi Visiting Scholar na 

Universidade da Califórnia-Berkeley e na Universidade de Roskilde (Dinamarca). Tem estudado e publicado 

sobre questões de história ambiental e mineira, serviços de ecossistemas, metodologias qualitativas, e, 

presentemente, investiga sobre agência profissional de assistentes sociais no quadro da mobilização 

colectiva em contextos de transição de regime político. CV DeGóis: 

http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=9781744542237395  

Contato: pgsilva@utad.pt  

 

 

 
Luzia Oca 

Luzia Oca González é Licenciada em Sociologia pela Universidad Complutense de Madrid e Doutora em 

Antropologia Social pela Universidade de Santiago de Compostela em 2013. É Professora Auxiliar na 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e investigadora efetiva do CETRAD (Centro de Estudos 

Transdisciplinares para o Desenvolvimento: www.cetrad.info) e membro do Departamento de Economia, 

Sociologia e Gestão da UTAD. Nas suas atividades profissionais fora da academia conta com diversas 

experiências no domínio da intervenção social, com a aplicação de métodos participativos e empoderadores, 

com recurso ao método etnográfico (Galiza, Cabo Verde, integração de comunidades migrantes, políticas de 

igualdade). Tem diversas publicações, a maioria relacionadas com a comunidade cabo-verdiana residente na 

Galiza, que tem ocupado a atenção da sua tese de doutoramento. Prémio Vicente Risco de Ciências Sociais, 

https://mail.utad.pt/owa/redir.aspx?C=CdNjjBUtOkG2nAbuPCwDJCj7Vp5fXdNIu1ClFMOs_ixBBD1dh9E4HJpZiC-GIT0HEvcFIdGZMvE.&URL=http%3a%2f%2fwww.degois.pt%2fvisualizador%2fcurriculum.jsp%3fkey%3d4641782651459817
mailto:octavsac@utad.pt
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=9781744542237395
mailto:pgsilva@utad.pt
http://www.cetrad.info/


2014 (Galiza). Tem feito trabalho de campo na Galiza, Estado Espanhol, Cabo Verde e Guiné Bissau. No 

seu curriculum DeGóis os termos mais frequentes na contextualização da produção científica, tecnológica e 

artístico-cultural são: Cabo Verde, género, intervenção social, migração, violência de género e integração. 

CV DeGóis: http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=6180191798949149  

Contato: luziag@utad.pt  

 

 

 
Telmo Caria 

Telmo Humberto Lapa Caria. É Professor Catedrático de Sociologia do Conhecimento Profissional e 

Docente de Sociologia e Ciências Sociais dos Cursos de Serviço Social da Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (1987-2014). Investigador Responsável no Centro de Investigação e Intervenção Educativas 

(CIIE) da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto (2002-2014). Durante 

os anos noventa publicou inúmeros trabalhos sobre as culturas profissionais dos professores (no âmbito de 

investigação em Sociologia da Educação e em Ciências da Educação 1991-2000) e sobre o método 

etnográfico (no âmbito de reflexão sobre a epistemologia das Ciências Sociais, 1994-2002). Desde 2000 que 

desenvolve trabalhos sobre Etnossociologia do Conhecimento Profissional em diversos grupos ocupacionais 

(assistentes sociais e outros licenciados de trabalho social, técnicos de educação de adultos, veterinários, 

engenheiros agrários, técnicos de educação de adultos, sociólogos) inspirado nos contributos da 

Etnometodologia, da Sociologia dos Grupos Profissionais, da Sociologia e da Antropologia do 

Conhecimento e da Psicologia Cognitiva. De 2012 até momento, prepara trabalhos mais específicos em 

etnografias do saber profissional em trabalho social. CV DeGóis:  

http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=2258756348856180  

Contacto: tcaria@utad.pt  

 

 

 
Xerardo Pereiro é “doutor europeu” em antropologia sociocultural pela Universidade de Santiago de 

Compostela e doutor “internacional” em turismo pela Universidade de La Laguna. Foi investigador visitante 

na Universidade Complutense de Madrid, na de Milão, ISCTE (Lisboa), Edimburgo e Birmingham. 

Atualmente é professor auxiliar com agregação na UTAD. É investigador do CETRAD (Centro de Estudos 

Transdisciplinares para o Desenvolvimento: www.cetrad.info ) e membro do Departamento de Economia, 

Sociologia e Gestão da UTAD. Foi coordenador da licenciatura em Antropologia Aplicada da UTAD, 

prémio Vicente Risco de Ciências Sociais 1994, prémio FITUR 2007, finalista do prémio Angel Carril 2010 

de antropologia, e prémio Sol-Meliá 2011 de estudos turísticos, entre outras distinções. Foi professor 

visitante nas universidades de Vigo, Santiago, Corunha, Salamanca, Nova de Lisboa, Pablo Olavide de 

Sevilha, Fernando Pessoa, Sevilla, Panamá e Costa Rica. Pesquisa sobre turismo, património cultural e 

relações rural-urbanas. É editor temático da revista PASOS. Tem realizado trabalho de campo antropológico 

http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=6180191798949149
mailto:luziag@utad.pt
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=2258756348856180
mailto:tcaria@utad.pt
http://www.cetrad.info/


nas Astúrias, Galiza, Norte de Portugal e Panamá. CV DeGóis: 

http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=1093500028276373  

Contacto: xperez@utad.pt  

 

 

 

 

11. RECURSOS DE APOIO DOCENTE E INVESTIGADOR NA UTAD 

Biblioteca Central (www.sdb.utad.pt), Videoteca antropológica, Turisteca, Biblioteca do CETRAD, salas 

para alunos e investigadores, sala de informática, sala de videoconferências, Wifi gratuito em todo o 

campus, VPN, Biblioteca online da UTAD, Serviços Audiovisuais da UTAD…     

 
 

Rede de colaboradores pessoais e institucionais:  

Prof. Dr. Shawn Parkhurst (Departamento de Antropologia da Universidade de Louisville – EUA, Centro de 

Estudos Portugueses), Prof.a Dr. Sharon Roseman (Departamento de Antropologia da Memorial University, 

Canadá), Prof. Dr. Agustín Santanta (Universidade de La Laguna – Espanha), Prof.a Dr.a Maribel Jociles 

(Departamento de Antropologia Social da Universidade Complutense de Madrid – Espanha), Prof.a Dr.a 

Cristina Sánchez-Carretero (CSIC – INCIPIT, Galiza), Prof. Dr. Roque Pinto (Universidade Estadual de 

Santa Cruz, Brasil), Prof.a Dr.a Renata Menasche (Universidade de Pelotas, Brasil), Prof. Dr. Francisco 

Herrera (CEASPA, Panamá), Prof. Dr. Martín Gómez-Ullate (Universidade de Extremadura, Espanha), Prof. 

Dr. Juán Agudo Torrico (Departamento de Antropologia, Universidade de Sevilha, Espanha), Prof. Dr. José 

María Valcuende del Río (Universidade Pablo Olavide, Sevilha, Espanha).    

 

Programas de intercâmbio Sócrates-Erasmus da UTAD: 

http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GabineteRelacoesInternacionaisMobilidade/Paginas/GRIM.

aspx  

Programa de estágios da UTAD:  

http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GAIVA/Paginas/gaiva.aspx  

 

12. ENLACE PARA CANDIDATURA NA UTAD: 

http://www.utad.pt/vPT/Area2/servicos/ServicosAcademicos/Paginas/home.aspx  

 

13. ENLACE PARA CANDIDATURA NO ISCTE 

http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/33106/apresentacao.aspx  

 
14. SAÍDAS PROFISSIONAIS 

Os estudantes do mestrado interuniversitário em antropologia UTAD-ISCTE conhecerão e utilizarão as ferramentas de 

investigação etnográfica, mas também aplicarão estas no desenho, execução e avaliação de projetos de 

desenvolvimento e outros (a título de exemplo, em áreas tão díspares quanto Saúde e Ambiente, Turismo e Integração 

Social ou Museologia e Urbanismo). As principais organizações empregadoras dos mestrados em antropologia são:  

 Agências de Desenvolvimento  Câmaras Municipais 

 Museus e Ecomuseus  Corpo Diplomático 

 Fundações Culturais  Centros de Saúde e Hospitais 

 Entidades Regionais de Turismo  Organizações não-governamentais 

 Escolas Secundárias  Organizações governamentais, sobretudo nas áreas de acção social 

e cooperação internacional  

 Parques Naturais  Universidades Públicas e Privadas, Universidades Populares e 

Sénior 

 Organizações Associativas  Empresas inclusive gabinetes de arquitectura, consultores, 

turísticas, etc. 

 

As principais áreas de actuação e tipos de trabalho a serem desempenhados pelos antropólogos são: 

http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=1093500028276373
mailto:xperez@utad.pt
http://www.sdb.utad.pt/
http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GabineteRelacoesInternacionaisMobilidade/Paginas/GRIM.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GabineteRelacoesInternacionaisMobilidade/Paginas/GRIM.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GAIVA/Paginas/gaiva.aspx
http://www.utad.pt/vPT/Area2/servicos/ServicosAcademicos/Paginas/home.aspx
http://www.iscte-iul.pt/cursos/mestrados/33106/apresentacao.aspx


 Antropologia e Gestão cultural 

 

 Ensino e educação em contextos formais, informais e não formais 

 Minorias étnicas e integração social  Antropologia visual 

 Saúde  Estudos de mercado e de mass média 

 Planificação urbana e desenvolvimento local  Publicidade 

 Avaliação de necessidades   Assessoria e consultaria 

 Património Cultural e Turismo  Ambiente e ordenamento do território 

 

MAIS INFORMAÇÃO EM: 

http://www.utad.pt/vPT/Area2/estudar/oferta_educativa/2ciclo/Paginas/2CicloCurso.aspx?id

num=72 
 

http://www.utad.pt/vPT/Area2/estudar/oferta_educativa/2ciclo/Paginas/2CicloCurso.aspx?idnum=72
http://www.utad.pt/vPT/Area2/estudar/oferta_educativa/2ciclo/Paginas/2CicloCurso.aspx?idnum=72

