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1.1 ESTADO DE LA CUESTIÓN
SOBRE MAESTRÍAS YA EXISTENTES
/ España y Portugal

qué se pide No se pudieron realizar las reuniones de

coordinación en Santiago de Compostela, ni las
visitas a instituciones gallegas y portuguesas,
debido a la situación de pandemia mundial causada
por la COVID-19. Se trata de registrar lo que ya
hay, comentar y valorar (maestrías, relaciones con
museos y otras entidades).

áreas Se deben seleccionar aquellos estudios superiores
a investigar (postgrado, máster) que tengan un fuerte vínculo
con las siguientes áreas:
-arte actual
-historia del arte
-estudios culturales
-estudios visuales
-crítica y estética
-gestión cultural
-museología

formato Informe de 5-6 páginas.
quienes se Miguel Anxo Rodríguez (USC)
encargan Miguel Leal (U. Porto)
Gabriela V. PInheiro (U. Porto)
Sandra Vieira Jürgens (U. Nova)

fecha de entrega 15 de mayo

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se han ido conformando nuevos estudios especializados
en las áreas de historia del arte, arte contemporáneo, creación artística
(Bellas Artes, Imagen y Sonido, o Moda), y gestión cultural, adscritos
a universidades y vinculados a los estudios post-doctorales. Esto se
debe principalmente a dos motivos: primero, el esfuerzo por adaptar
la enseñanza universitaria a los ámbitos profesionales; segundo, el
crecimiento importante del sector cultural, manifestado en instituciones y
en la industria cultural (ver, La economía de la cultura, de Bruno Frey, o El
recurso de la cultura, de George Yudice). En los países del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) la adaptación al llamado “proceso de
Bolonia” contribuyó a ese esfuerzo por combinar investigación y enfoque
profesionalizante en la oferta docente universitaria.
El contexto de expansión de la economía de la cultura contribuyó
decisivamente a esta reorientación de las titulaciones universitarias.
Los tipos de másteres/maestrías resultantes indican, sin embargo, que
la adaptación no siempre fue fácil. Se diferencian dos grandes tipos
de estudios de postgrado: los que se conciben como continuación de
los estudios de grado, fuertemente vinculados a los departamentos
universitarios y con fuerte peso de los profesores-investigadores; y los
especializados y más orientados al sector profesionalizante. Entre estos
últimos, destacan los de estudios curatoriales y de gestión cultural. Nos
encontramos con un problema de raíz, que es la escasa capacidad de
atracción de profesionales no universitarios en los estudios oficiales de
postgrado, en las universidades públicas. Las maestrías y postgrados de
orientación profesional (sin reconocimiento de cara al doctorado, pero con
más flexibilidad para captar profesorado externo) si están en condiciones
de cumplir con el propósito de ofrecer una formación más orientada hacia
el mundo profesional.

DESARROLLO
/ Destinatarios:
perfil y
requisitos de
acceso

Requisito básico para la mayoría de estas maestrías es haber completado un
grado o licenciatura de Historia del Arte, Bellas Artes o disciplinas cercanas
(es el caso del máster de Historia del arte de las universidades de Santiago
de Compostela, de la Complutense y Autónoma de Madrid, la Universidade
Nova de Lisboa, o la Universidade de Coimbra). Por lo general, en las
maestrías de Historia del Arte, Museología y Curaduría estas son las dos
titulaciones preferentes. El grado de correspondencia entre los estudios
cursados de grado o licenciatura y los ofertados en las maestrías es mayor,
por lo que parece, en el caso de los postgrados en prácticas artísticas, muy
vinculados con la formación en Bellas Artes (Máster en Prácticas Artísticas
y Estudios Culturales, de la Universidad de Navarra, o Mestrado em Práticas
Artísticas em Artes Visuais de la Universidade de Évora, por ejemplo).
Para los postgrados especializados en gestión cultural (Politécnico
de Leiría) o en museos, bibliotecas y archivos (Universidade da Coruña),
el perfil es mucho más abierto, y esto está relacionado con el carácter
multidisciplinar de la formación ofertada, con profesorado de varios
departamentos y centros de la universidad que los acoge.
Se admiten candidatos que demuestren tener un título de grado o
licenciatura del EEES, en algunos casos completando el proceso con la
revisión del currículum (para el caso de profesionales). El alumnado de
países no pertenecientes al EEES debe obtener una convalidación previa
de sus titulaciones para poder ser admitido.

/ Sectores
profesionales
a los que van
dirigidos

Se pueden distinguir una serie de ámbitos en torno a estos estudios,
conformando un área más o menos definida por lo cultural. Pero se
diferencian, a su vez, bloques bien definidos.
Algunos estudios de máster mantienen un perfil investigador evidente:
son los derivados de grados en Historia del Arte o Bellas Artes (Máster en
Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico de la USC, Máster en
Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual. Universidad Complutense
y Autónoma de Madrid, Prácticas Artísticas y Estudios Culturales, de la
Univ. de Navarra, Mestrado em Artes Plásticas de la Universidade de Porto,
Mestrado em História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, por ejemplo).
Habilitan para que el alumnado continúe vinculado a la universidad,
desarrollando su carrera investigadora, y esto se corresponde con una

presencia mayoritaria de profesorado de los propios departamentos
universitarios (menos en el caso del máster de la Universidad de Navarra).
Otro grupo de estudios muestra un perfil preferentemente
profesionalizante, y aquí el tipo de profesorado (en muchos casos externo),
se corresponde con esta apertura. Se distinguen tres grandes áreas:
1. estudios de museología y patrimonio (másteres de la Universidade
da Coruña, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Lisboa...)
2. estudios de curaduría (Complutense-Autónoma, Universidade Nova
de Lisboa, Colégio das Artes da Universidade de Coimbra...)
3. estudios de gestión cultural (Politécnico de Leiría- Caldas da Rainha,
Escola das Artes da Universidade Católica, en Porto).

/ Competencias
que se
desarrollan

Las competencias que se desarrollan tienen una clara vinculación con el
perfil del profesorado, el carácter de las asignaturas y el tipo de máster de
que se trate. De este modo, los másteres más vinculados con las líneas de
investigación y docencia universitaria potencian la capacidad de análisis
y de expresión vinculada a la investigación sobre arte; los que están
enfocados a la creación visual y sonora, capacidades de desarrollo de
proyectos de investigación-creación.
Los másteres más orientados hacia los ámbitos profesionales trabajan
preferentemente competencias vinculadas con el desarrollo de proyectos
que deben ser viables, la capacidad de defender y gestionar estos
proyectos, la capacidad organizativa y de gestión. En relación con el ámbito
de la museología y gestión de archivos, se potencian las capacidades de
organización, clasificación y gestión documental de colecciones y archivos
(por ejemplo, énfasis en la gestión innovadora de colecciones y proyectos
de cara a su proyección pública, en el Mestrado en Museología de la
Universidade Nova).
Hay algunos casos que demuestran un gran interés en mantener
unidas las partes teórica y práctica, especialmente vinculados a prácticas
artísticas contemporáneas, y demuestran una aproximación a los estudios
visuales y estudios culturales. Son estudios donde los elementos crítico
y reflexivo se cuidan y se ven reforzados en la organización docente,
propiciando trabajo de análisis en el alumnado, a la vez que en otras
asignaturas se trabajan competencias de tipo práctico enfocadas al ámbito
expositivo o la práctica artística (Máster en Prácticas Artísticas y Estudios
Culturales, de la Univ. de Navarra; Mestrado em Crítica, Curadoria e Teorias

da Arte da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa). En algún
caso también se potencia este cruce de disciplinas y competencias teóricoprácticas desde el ámbito de la museología (especialmente, en el Máster en
Hª del Arte Contemporáneo y Cultura Visual de la Universidad Complutense
y Universidad Autónoma de Madrid).

/ Líneas de
investigación
que se proponen

En los másteres revisados, se potencian líneas de investigación centradas
en la cultura contemporánea. La aproximación se realiza desde distintas
disciplinas y con metodologías diversas: la historia del arte, los estudios
visuales, la antropología, la investigación en bellas artes.
La influencia de los enfoques con perspectiva de género es evidente en
algunos casos (Máster de las universidades Complutense y Autónoma de
Madrid, o Máster de la Universidad de Navarra); así como la irrupción de
enfoques vinculados a los estudios culturales, así como a las teorías decoloniales.
La aproximación a los nuevos medios y herramientas digitales es
notoria en otros casos (Mestrado em Arte e Design para o Espaço Público
da Universidade do Porto; Mestrado em Artes do Som e da Imagem, do
Instituto Politécnico de Leiria - Caldas da Rainha; y Mestrado em Gestão de
Indústrias Criativas da Universidade Católica, en Porto.

/ Precio e
idiomas en los
que se imparten

Los estudios oficiales de postgrado tipo “Máster” (en España) o “Mestrado” (en Portugal) tienen precios de matrícula que varían de modo considerable en función de la ciudad o área urbana donde están ubicadas
las universidades. Así, por ejemplo, los de universidades de ciudades de
tamaño pequeño o mediano (Universidade de Santiago de Compostela,
de A Coruña, o de Évora), rondan los 600€ por año. En España los másteres
tienen 60 créditos ECTS y una duración habitual de un año, mientras que los
mestrados en Portugal son 120 créditos ECTS, repartidos en dos años. En
el caso del Mestrado de la Universidade de Évora, 1.000€ para 120 créditos.
En las universidades de las grandes ciudades los precios son más altos,
y rondan los 1200 € por año (60 créditos ECTS), en el caso de los mestrados
en Porto y Lisboa, siendo de 2.500€ en Madrid o Barcelona. Hay casos especiales, como los del Máster de la Universidad de Navarra o la Pós-Gradu-

ação em Curadoria de Arte, de la Universidade Nova de Lisboa, que rondan
los 1500€ para los 60 créditos ECTS. En ambos casos se trata de estudios
“propios”, más adaptados al ámbito profesional, no enfocados al doctorado.
En cuanto a los idiomas de impartición, predominan el castellano en
España y el portugués en Portugal (de modo muy mayoritario), aunque el
inglés se anuncia en algunos casos específicos. También se imparten algunas asignaturas en gallego (Universidades de Santiago de Compostela, A
Coruña y Vigo) y euskera (Universidad de Navarra), al igual que catalán en
másteres del área Cataluña-Valencia (no analizados aquí).

/ Estructura,
metodología y
tipo de docencia

Los planes de estudio se organizan a partir de tres o cuatro módulos que
agrupan asignaturas, de las cuales unas son obligatorias y otras optativas.
Los módulos se suelen repartir en función de los contenidos y de la orientación general, estando casi siempre presente uno dirigido a la investigación
(con peso acusado de las asignaturas de tipo metodológico), otro con un
componente teórico y especulativo mayor, y uno tercero que se centra en
los ámbitos temáticos que se ofertan (práctica artística, historia del arte,
gestión cultural...). En la segunda parte de los estudios (2º semestre en
España, 2º año en Portugal) el alumnado debe realizar trabajos de investigación o prácticas en instituciones y empresas con una memoria final. Es
también frecuente la coexistencia de estos dos elementos, que en el caso
de las universidades portuguesas llegan a suponer entre 40 y 50 créditos
ECTS.
En universidades privadas (Universidade Católica) o institutos
politécnicos (Instituto Politécnico de Leiria - Caldas da Rainha) los estudios tienen una orientación preferentemente práctica, con un profesorado y sistema de ejercicios muy dirigido a la adquisición de competencias
profesionalizantes. La oferta está también orientada a ámbitos como la
gestión y las industrias culturales. Y en el caso del Máster de Diseño de
Moda, un máster propio de una universidad pública (Universidad de Vigo)
se concede mucha importancia a las prácticas externas, cuidadosamente
seleccionadas (empresas de moda muy conocidas).
De perfil práctico predominante o muy acusado es la Pós-Graduação
em Curadoria de Arte de la Universidade Nova de Lisboa, el Máster en
Prácticas Artísticas y Estudios Culturales: Cuerpo, Afectos, Territorio. Universidad Pública de Navarra, orientados al diseño y producción de exposiciones y la creación contemporánea, respectivamente. En ambos casos en
la oferta de asignaturas el peso del componente pràctico es evidente.
La orientación mixta (investigación/profesionalizante) es muy predominante en la mayoría de los estudios oficiales de postgrado. Las universi-

dades de Santiago de Compostela, Complutense y Autónoma de Madrid, o
la de Lisboa (Mestrado en Museologia e Museografia), presentan estudios
con un peso acusado de asignaturas de tipo teórico, pero con prácticas o
trabajos de tipo práctico, especialmente concentrados en la segunda parte
del curso. Así, por ejemplo, es frecuente en el caso portugués que de 120
créditos la mitad de corresponda a la docencia teórica y se concentre en el
primera año y la parte práctica (Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório
de Estágio) se desarrolle en el segundo año, ocupando una porción significativa de los 60 créditos correspondientes.

/ Requisitos
para obtención
del título

/ Prácticas en
empresas e
instituciones y
movilidad

Por lo general, las titulaciones exigen un sistema dual con superación de
asignaturas (mayoritariamente con realización de trabajos, participación
aunque también persisten pruebas, en algunos casos), y un trabajo final
(Trabajo de Fin de Máster en España, “Disertaçao” en Portugal, en ambos
casos con presentación y defensa pública).
En muchos casos se considera imprescindible la realización de prácticas
externas (“Estágio con relatório”, en Portugal). En casos más enfocados
hacia la práctica profesional (estudios de comisariado, gestión cultural,
arte en el espacio público, o prácticas artísticas contemporáneas), cobran
mucha importancia los trabajos en grupo y proyectos. En el caso del master
de las universidades Complutense y Autónoma de Madrid, también se
considera como importante la realización de un trabajo en grupo (trabajos
de crítica de arte, o trabajo de comisariado).
En los últimos años se hizo un esfuerzo considerable en España por acercar
al estudiantado a las prácticas profesionales y proporcionar conocimientos
en distintos sectores. Para este caso que analizamos, es especialmente
relevante en lo referido a estudios sobre el patrimonio y museología.
Los másteres de Gestión del Patrimonio (Universidade de Santiago de
Compostela), el Máster de Diseño y Dirección de Moda (Universidad de
Vigo) o el de Museos, Bibliotecas y Archivos (Universidade da Coruña) son
ejemplos de este acercamiento al ámbito profesional a partir de periodos
de prácticas (Prácticas Externas) en instituciones o empresas vinculadas
con el sector cultural. De hecho, en algunos casos este tipo de experiencias
en instituciones o empresas llegan a suplir la escasez de profesorado
especializado en el ámbito de algunos de estos másteres.
En el caso del Máster de las Universidades Complutense y Autónoma
de Madrid, estas prácticas en el Museo Reina Sofía son uno de los puntos
fuertes, al tratarse de un museo muy bien dotado a nivel de personal

especializado y con una gran colección de arte, además de estar llevando a cabo proyectos
de investigación que pueden enriquecer las aproximaciones de la parte teórica del programa
de estudios al arte contemporáneo.
En Portugal no encontramos tal grado de imbricación con empresas, museos y otros
espacios institucionales del ámbito cultural. En muchos casos la información publicitada
por las universidades no aclara apenas esta cuestión. Los mestrados en historia del arte y
en prácticas artísticas carecen por lo general de esta indicación a periodos de prácticas en
empresas, si bien es cierto que los de curaduría (como el postgrado de la Universidade Nova
de Lisboa) realizan trabajos finales de comisariado en espacios institucionales. En algún
caso (Mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual, de la Universidade de Porto)
si tenemos constancia de realización de prácticas, con una amplia oferta de espacios (desde
museos de arqueología, a digitales y espacios expositivos municipales).

CONCLUSIÓN
La revisión de las maestrías ofertadas por las universidades españolas y
portuguesas evidencia un fuerte interés por la combinación de enseñanzas
de tipo teórico y práctico en un mismo plan de estudios. Fruto de las
reformas propiciadas por el Proceso de Bolonia en el cambio de milenio,
estos países asumieron un sistema de créditos que pone el foco en el trabajo
del alumno y en la necesidad de combinar elementos teóricos y prácticos.
Los estudios de postgrado que aquí revisamos ofrecen asignaturas que
prolongan las temáticas conocidas en los grados, y lo combinan con los
trabajos de fin de máster y las prácticas en empresas e instituciones.
Observamos que en cuanto a la efectividad de la parte práctica las
diferencias son muy acusadas, en función del perfil de la titulación, el
carácter público o privado de la universidad, o el carácter de los estudios
(máster oficial o propio): por lo general, la orientación profesionalizante
es menor en los másteres oficiales de las universidades públicas, más
condicionados por una presencia predominante de profesorado de
departamentos universitarios, aunque como contrapartida, pueden
ofrecer un contexto más favorable para la continuación de la trayectoria
investigadora de los y las estudiantes.
El esfuerzo por abrir la universidad al sector productivo es notorio
en los últimos años, aunque no siempre vaya acompañado de un
acompañamiento económico para las universidades públicas. En este
sentido, hay que subrayar que la oferta de universidades privadas suele ir
asociada a precios más altos de matrícula.
Finalmente, reconocemos tras este estudio la existencia de un ámbito
rico en temáticas vinculadas con la cultura contemporánea, con maestrías
que cubren desde parcelas vinculadas al estudio de la historia del arte,
museología y la práctica artística, a nuevos ámbitos que en los últimos
años se fueron consolidando, vinculados a nuevas formas de presentación
y estudio de la cultura actual: estudios visuales, estudios curatoriales, o
gestión cultural.

RELACIÓN DE MAESTRÍAS
1. Máster Interuniversitario en Gestión del
Patrimonio Artístico y Arquitectónico,
Museos y Mercado del Arte. USC Universidad de Las Palmas
2. Máster Universitario en Diseño y Dirección
Creativa en Moda. Universidad de Vigo
3. Máster en Estudios Avanzados en Museos,
Archivos y Bibliotecas. Univ. da Coruña
4. Máster Universitario en Historia del
Arte Contemporáneo y Cultura Visual.
Universidad Complutense y Universidad
Autónoma de Madrid
5. Máster en Prácticas Artísticas y Estudios
Culturales: Cuerpo, Afectos, Territorio.
Universidad Pública de Navarra.
6. Mestrado em História da Arte da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa
7. Pós-Graduação em Curadoria de Arte da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa
8. Mestrado em Museologia da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa
9. Mestrado em Crítica, Curadoria e Teorias
da Arte da Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa
10. Mestrado em Museologia e Museografia da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa
11. Mestrado em História da Arte e Património
da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa

12. Mestrado em Práticas Artísticas em Artes
Visuais da Universidade de Évora (Portugal)
13. Mestrado em Artes Plásticas (Escola
Superior de Arte e Design do Instituto
Politécnico de Leiria - Caldas da Rainha)
14. Mestrado em Artes do Som e da Imagem
(Escola Superior de Arte e Design do
Instituto Politécnico de Leiria - Caldas da
Rainha)
15. Mestrado em Gestão Cultural (Escola
Superior de Arte e Design do Instituto
Politécnico de Leiria - Caldas da Rainha
16. Mestrado em Estudos Curatoriais (Colégio
das Artes da Universidade de Coimbra)
17. Mestrado em Criação Artística
Contemporânea (Universidade de Aveiro)
18. Mestrado em História da Arte, Património
e Cultura Visual (Faculdade de Letras da
Universidade do Porto)
19. Mestrado em Arte e Design para o Espaço
Público (Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto)
20.Mestrado em Artes Plásticas (Faculdade de
Belas Artes da Universidade do Porto)
21. Mestrado em ARTES VISUAIS. PRÁTICAS
ARTÍSTICAS E INVESTIGAÇÃO (Escola
Superior Artística do Porto)
22.Mestrado em Gestão de Indústrias Criativas
(Escola das Artes da Universidade Católica,
Porto)
23.Mestrado em Estudos de Arte (Faculdade de
Belas Artes, Universidade de Porto)

/ España
MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO
ARTÍSTICO Y ARQUITECTÓNICO, MUSEOS Y MERCADO DEL ARTE
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB

Universidade de Santiago de Compostela, Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
https://www.usc.es/es/centros/xeohistoria/titulacions.
html?plan=15056&estudio=15057&codEstudio=14546&
valor=9&orde=true
https://www.usc.es/gl/titulacions/masters_oficiais
/mxpaamma

PALABRAS CLAVE
REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Patrimonio artístico, arquitectura, museología, mercado del arte
Un título expedido por una institución de educación superior
española o perteneciente a otro Estado integrante del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) que faculte para el acceso a
enseñanzas de Máster.
Un título perteneciente a un sistema educativo ajeno al EEES,
previa comprobación por la Universidad de que el citado título
acredita un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles

PERFIL DE
DESTINATARIOS

1º Lic. o Grado en Hª del Arte; en Historia; Humanidades;
Arquitectura; Historia y Ciencias Musicales; Bellas Artes; Estudios
Sup de Conservatorio de Música; Filologías; Documentación, y
Traducción e Interpretación.
2º Lic. o Grado en Geografía; Geografía y Ordenación del Territorio;
Comunicación Audiovisual; Periodismo. Diplomatura, Lic. o Grado
en Turismo.

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO
IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO

30
700€
Castellano y gallego
Historia del arte, patrimonio histórico-artístico, mercado del arte,
museología

RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

Hª del Arte; en Historia; Humanidades; Arquitectura; Historia y CC.
Musicales; Bellas Artes; Estudios Sup de Conservatorio de Música;
Filologías.
Capacitar al estudiante para la investigación en el ámbito de la
historia del arte y el patrimonio.
Dar los primeros pasos en la investigación, que culminarán con la
elaboración de una tesis de doctorado.
Proporcionar formación sobre la utilización de métodos que sean
de aplicación en la práctica profesional

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

Especialidad en Patrimonio Arquitectónico y Ciudad Histórica 24.0
ECTS.
Especialidad en Espacios de Conservación y Exhibición del
Patrimonio Artístico 18.0 ECTS.
Especialidad en Arte y Mercado 9.0 ECTS.
Para obtener una o más especialidades, el alumnado debe superar
todas las asignarturas del módulo correspondiente; también
cursar el máster sin obtener ninguna especialidad eligiendo las
asignaturas optativas libremente.

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

Dotar de las capacidades críticas necesarias para la actividad
profesional o investigadora en arte y arquitectura vinculados con
el patrimonio cultural, ciudad histórica, espacios de conservación
y exhibición.
Preparar para emitir y redactar informes histórico-artísticos
y arquitectónicos a través de análisis crítico, y capacitar en el
asesoramiento en planes directores, planes especiales, etc.
Proporcionar los patrones de interpretación crítica vinculados a
la historia del arte, arquitectura, el patrimonio cultural y la ciudad
histórica.
Preparar al egresado, en su caso, para la realización de una tesis
doctoral en los ámbitos propios de las disciplinas de historia del
arte, arquitectura, música, audiovisuales y patrimonio cultural

PROFESORADO Predominantemente profesorado universitario. Proporción
UNIVERSITARIO / aproximada: Universitario 90%, profesionales 10%
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

DOCENCIA PRESENCIAL Presencial, con un número importante de asignaturas impartidas con
/ SEMIPRESENCIAL la ayuda de videocámaras y conexión a internet (hay asignaturas que

se imparten desde Santiago y otras desde Las Palmas, con alumnado
siguiendo en aula a través de un proyector).

OPCIÓN E-LEARNING? No
MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Se trata de un máster interuniversitario, con docencia compartida
en Santiago de Compostela y Las Palmas de Gran Canaria, y con
prácticas en instituciones y empresas (12 créditos ECTS). La duración
de las prácticas será de 11 semanas, en régimen de media jornada.
Esta se desarrollará por las mañanas, con una dedicación de 5 horas
diarias, cinco días a la semana.

REQUISITOS PARA LA Aprobar las distintas asignaturas (implica realización de trabajos y
OBTENCIÓN DE TÍTULO participación en clase), realización de un Trabajo de Fin de Máster

VALORACIÓN FINAL Máster de temática variada, donde predomina la docencia de

profesores investigadores (capacitación para el doctorado), pocas
prácticas en aula, y un periodo de dos meses de prácticas en
empresas e instituciones.

MESTRADO UNIVERSITARIO EN DESEÑO
E DIRECCIÓN CREATIVA EN MODA
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB
PALABRAS CLAVE

Universidade de Vigo (Facultad de Bellas Artes)
http://www.esdemga.uvigo.es/?/=/seccion/presentacion
Moda, dirección creativa, cultura contemporánea

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro
expedido por una institución de educación superior de EEES
(Espacio Europeo de Educación Superior) que autoriza en el
país emitido del título para el acceso a enseñanzas de Maestría.
Podrán acceder también los titulados conforme a los sistemas
educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación de los
títulos, previa comprobación por la Universidad de que acreditan
un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles.

PERFIL DE
DESTINATARIOS

Está dirigido a titulados universitarios del ámbito de las
Humanidades (Bellas Artes, Historia del Arte ...) u otras áreas
de conocimiento afines, como Científico-Técnico o JurídicoSocial (Arquitectura, Comunicación , Publicidad ...). Los titulados
universitarios en Bellas Artes o Diseño y las dos áreas de
conocimiento indicadas anteriormente tendrán prioridad sobre el
resto de aspirantes.

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO
IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO
RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

25
1.200€
Castellano y gallego
Sector de la moda y el diseño

Bellas Artes, Historia del arte, Comunicación audiovisual y
Arquitectura
El máster tiene un enfoque eminentemente práctico, y se
combinan clases magistrales, trabajo cooperativo en aula y trabajo
autónomo del alumnado (lecturas, resolución de problemas,
preparación de exámenes…).

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)
COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

2 años lectivos, 120 créditos ECTS (25h por crédito, de las cuales un
tercio son presenciales). Créditos obligatorios (90), optativos (12), y
un trabajo fin de máster (18). Cuatro Módulos
Resolución de problemas de modo creativo y en contextos
diversos.
Desarrollo capacidad de comunicar conclusiones, productos y
conocimientos adquiridos.
Capacidad para el uso de las herramientas, conocimientos y
métodos de creación e investigación.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA
DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL
OPCIÓN E-LEARNING?
MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES
REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

VALORACIÓN FINAL

RECURSOS (OPCIONAL)

Combinación de profesorado universitario y profesionales
externos (relación: 60%, 40%)

Presencial
No
6 créditos ECTS, a realizar en el cuarto cuatrimestre, con un total
de 90 horas. Prácticas en empresas de moda y diseño como Zara,
Bershka (grupo Inditex), Purificación García, Carolina Herrera,
D-Due, etc.
Superar las asignaturas por medio de exámenes y entrega de
trabajos (individuales y en grupo); entrega de portfolios/memoria;
presentación de trabajo final.
Máster con un enfoque eminentemente práctico, que vincula los
estudios de Bellas Artes con la moda. Profesionales integrados en
el ámbito profesional de la moda, y estrategias que se aproximan
a las habituales en el ámbito profesional (por ejemplo, el desfile
final con diseños que son evaluados por profesionales ajenos a la
titulación).
http://www.esdemga.uvigo.es/
https://www.facebook.com/esdemga/videos/

MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN MUSEOS,
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB
PALABRAS CLAVE
REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Universidade da Coruña (Facultad de Humanidades y
Documentación)
https://estudos.udc.es/gl/study/detail/4521V01
Museografía, gestión cultural, marketing cultural, archivos,
bibliotecas, patrimonio
Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario
estar en posesión de un título universitario oficial español o de
otro expedido por una institución de educación superior del
EEES que faculte en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas
educativos ajenos al espacio europeo de educación superior, sin
necesidad de la homologación de sus títulos, después de que
la UDC compruebe que estos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles.

PERFIL DE
DESTINATARIOS

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO
IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO

Está dirigido a titulados universitarios de los ámbitos de: las áreas
de conocimiento de Historia, Arte, Filosofía Moral, Sociología,
Antropología, Organización y Gestión de Centros, Proyectos de
digitalización, Patrimonio y Documentación Audiovisual, Derecho
administrativo, Márketing cultural.
20
600€
Castellano y gallego
Sectores de museografía, gestión documental, gestión cultural,
patrimonio.
Instruir en la gestión y organización de Museos, Archivos y
Bibliotecas, junto con el diseño de exposiciones y colecciones
patrimoniales. Adentrar al alumno en la cultura del patrimonio y
el mecenazgo y todas las labores de mediación que este complejo
mundo plantea. Manejo de estrategias de márketing y turismo
cultural

RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA

Historia del arte, Sociología, Antropología, Documentación y
Biblioteconomía, Turismo

OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

Formar a profesionales en el campo de la investigación, la
conservación y la difusión del Patrimonio Cultural, Bibliográfico y
Documental, así como su capacitación para el ejercicio académico
y /o profesional en el mundo de la cultura y la empresa. Impulsar
la formación continua del capital humano en los ámbitos
investigador y laboral, ampliando las competencias en todas las
vertientes de la innovación demandadas por la sociedad global
que nos ha tocado vivir.

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

Máster de 60 créditos ECTS, con prácticas externas y Trabajo de Fin
de Máster obligatorio (6 créditos ECTS cada uno). Hay dos grandes
módulos:
1º) museos y gestión cultural,
2º) archivos, bibliotecas gestión patrimonial
De entre todas las asignaturas ofertadas, el alumnado debe cursar
8 de modo obligatorio:
1. Historia de la Cultura y del Pensamiento Europeos (3 ECTS)
2. Patrimonio Cultural y Museología (6 ECTS)
3. Patrimonio Bibliográfico Documental y Archivística (6 ECTS)
4. Sistema Español de Museos, Archivos y Bibliotecas (3 ECTS)
5. Metodología para la Investigación en Humanidades y
Documentación (3 ECTS)
6. Seminarios sobre Tendencias Actuales en Museos, Archivos y
Bibliotecas (3 ECTS)

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

Capacitación en técnicas museográficas
Organización de exposiciones
Gestión cultural
Manejo de nuevas tecnologías de gestión documental en
bibliotecas y archivos
Capacitación para márketing cultural

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

Mayoritariamente profesorado universitario (UDC)

DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL
OPCIÓN E-LEARNING?
MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

VALORACIÓN FINAL

Presencial
No
6 créditos ECTS, para prácticas externas.
La UDC promueve el intercambio y movilidad de estudiantes, a
través de la Oficina de Relaciones Internacionales. Se anima a
buscar prácticas externas en empresas e instituciones de otros
países, con los que se firmará convenio.
Superar las asignaturas por medio de exámenes y entrega de
trabajos (individuales y en grupo). Presentación del Trabajo Fin de
Máster.
Se trata del único máster universitario en el panorama nacional
que aúna las especialidades de Museos, Bibliotecas y Archivos
históricos. Está enfocado y dirigido a todos los graduados y
licenciados en Artes, Humanidades, y Ciencias Sociales y Jurídicas.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN HISTORIA DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB

Universidad Complutense y Universidad Autónoma de Madrid
https://www.ucm.es/arte-contemporaneo-y-culturavisual
https://www.museoreinasofia.es/pedagogias/centro-de-estudios/
master-oficial-historia-arte-contemporaneo-cultura

PALABRAS CLAVE

Arte contemporáneo, Cultura visual, Museología, Teoría y crítica
del arte

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

licenciados/as, graduados/as en Historia del Arte, Bellas Artes,
Arquitectura, Humanidades, Comunicación Audiovisual,
Sociología y otras titulaciones afines.

PERFIL DE
DESTINATARIOS

Estudiantes vinculados con las artes y estudios sobre cultura visual
y museología.

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO
IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO

RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

40 (20 alumnos oferta de la Complutense, 20 alumnos de la
Autónoma)
2.700€ para españoles y residentes; 5.070€ para extracomunitarios
no residentes, aprox.
Español
Gestores culturales, profesionales de la edición de publicaciones
de arte, profesionales del mercado del arte, educadores de
museos, conservadores de museos, comisarios de exposiciones
y críticos de arte, personal investigador en historia del arte
contemporáneo y estudios culturales y visuales.
Historia del Arte, Bellas Artes, Arquitectura, Humanidades,
Comunicación Audiovisual, Sociología
El Máster tiene como fin la formación de especialistas e
investigadores capacitados tanto para el análisis histórico y crítico
de la evolución artística más reciente como para la aplicación de
dichas capacidades a la producción y la gestión cultural.

Los saberes que se entrecruzan con el arte y la cultura visual
contemporáneos desbordan la estructura disciplinar tradicional
de la historia del arte y de la esfera de debate local, exigiendo
un estrecho contacto con el debate general y multidisciplinar de
ámbito internacional.
El Máster se organiza en una serie de asignaturas obligatorias
y optativas incluidas en tres bloques (Metodología de la
investigación en historia del arte contemporáneo y cultura visual;
Historia del arte, de la arquitectura y del diseño en el siglo XX; y
Teorías del arte y de la cultura visual contemporánea), más dos
itinerarios de prácticas y un Trabajo de Fin de Máster.
Los itinerarios de prácticas (15 ECTS) se dividen en Prácticas
de Teoría y Crítica de Arte, consistente en la realización de
un proyecto editorial (revista Acta ) y otro curatorial en grupo
que resulte sostenible a largo plazo y que esté vinculado en
su temática a los asuntos que se tratan en las asignaturas del
Máster; y en Prácticas de Gestión de museos y colecciones de arte
contemporáneo, que pretende formar al estudiante en los campos
de práctica profesional más importantes que distinguen, hoy en
día, al sector del arte contemporáneo , las cuales se realizan en
diferentes departamentos del Museo.
ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

El máster, que es de carácter presencial, consta de 60 créditos
ECTS impartidos durante un curso académico que abordan desde
una perspectiva crítica y multidisciplinar el arte y la cultura visual
contemporáneos, proporcionando también un programa de
prácticas en crítica de arte y gestión de museos.
Asignaturas obligatorias: 15 ECTS
Asignaturas optativas: 20 ECTS
Prácticas del itinerario cursado: 15 ECTS
Trabajo Fin de Máster: 10 ECTS
Las enseñanzas del Máster quedan estructuradas en cuatro
módulos:
-Módulo 1. Módulo de iniciación a la investigación.
-Módulo 2. Historia del arte, de la arquitectura y del diseño en el
siglo XX.
-Módulo 3. Teorías del arte y de la cultura visual contemporánea.

-Módulo 4. Módulo de prácticas externas. Deberán optar entre
una de las dos alternativas que se ofertan: Itinerario de Gestión
de museos y colecciones de arte contemporáneo o Itinerario de
Teoría y crítica de arte.
-Módulo 5: Trabajo de Fin de Máster (10 créditos ECTS). Obligatorio.
COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

Dar un enfoque especializado a los conocimientos adquiridos
durante la titulación de grado, fundamentalmente en Historia
del Arte, hacia el ámbito de las prácticas artísticas del siglo XX y
contemporáneas, así como hacia el ámbito de la cultura visual.
Dotar al alumnado de los instrumentos teóricos, metodológicos
y prácticos que les permitan diseñar y llevar adelante tanto
una investigación de naturaleza académica sobre las prácticas
artísticas y visuales contemporáneas, como proyectos críticos,
curatoriales, expositivos o divulgativos relacionados con las
mismas.
Dotar al alumnado de la capacidad de producir soluciones
originales y creativas, así como de emitir juicios y establecer
relaciones, en entornos complejos y variados como son los del
mundo del arte contemporáneo.
Dotar al alumnado de la capacidad de comunicar con claridad sus
conocimientos y propuestas en distintos niveles de complejidad y
de recepción, desde la literatura académica y crítica especializada
en arte contemporáneo, hasta la divulgación en prensa y la
didáctica.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA
DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL
OPCIÓN E-LEARNING?
MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Todo el profesorado tiene el título de doctor y está vinculado con
las dos universidades que promueven el máster (Autónoma de
Madrid y Complutense).
Presencial
No
La movilidad e intercambio de estudiantes está centrada en
los programas SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros
Universitarios Españoles) en el ámbito español y ERASMUS en el
europeo.
La gestión y coordinación de los programas de movilidad
y de prácticas extracurriculares es responsabilidad de los
Vicedecanatos de Relaciones Internacionales, Institucionales y
Estudiantes, con apoyo de la Coordinación del Máster

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

VALORACIÓN FINAL

RECURSOS (OPCIONAL)

Superación de las asignaturas y realización de Trabajo de Fin de
Máster
Es el máster de referencia en España en estudios de arte
contemporáneo, cultura visual y gestión cultural aplicada al
entorno de los espacios de arte actual. La realización de prácticas
en el Museo Reina Sofía, con el apoyo de personal especializado y
su Centro de Estudios, es uno de sus puntos fuertes. También lo es
la plantilla de personal docente, de perfil teórico actualizado.

MÁSTER EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y ESTUDIOS CULTURALES:
CUERPO, AFECTOS, TERRITORIO
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB

PALABRAS CLAVE

Universidad Pública de Navarra, Centro Huarte (Navarra)
https://www.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad/
formacion/titulos-propios-de-la-universidad/humanidadesciencias-sociales-educacion?seccion=padm&contentId=248034
prácticas artísticas, territorio, cuerpo, afectos, estudios culturales

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

La dirección académica del programa realizará la selección
mediante los mecanismos establecidos. Se privilegiará al
alumnado procedente de licenciaturas o grados afines.

PERFIL DE
DESTINATARIOS

Dirigido a estudiantes y profesionales del ámbito artístico y
cultural (artistas, teóricos/as, investigadores/as, comisarios/as,
educadores/as…) y personas interesadas en explorar puntos de
convergencia entre la investigación, los estudios culturales y las
prácticas artísticas.

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO
IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO

RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

Precio 1.548€ matrícula ordinaria / 547€ personas becadas (becas
de hasta el 70% del Centro Huarte, de Navarra)
Castellano, Euskera e Inglés
Salidas profesionales: Prácticas artísticas, Comisariado de
exposiciones, Gestión cultural y artística, Crítica del arte y la
cultura, Trabajo en museos y centros artísticos/culturales,
Educación artística, Investigación artística y/o académica,
Docencia
Bellas Artes, Estudios Culturales,

Su objetivo principal es proporcionar un marco de investigación
transdisciplinar desde el que repensar las prácticas artísticas
contemporáneas.

- Fomentar el pensamiento crítico a partir de la práctica y la
investigación artística, con el fin de elaborar metodologías de
trabajo y discursos teórico-prácticos propios.
- Desarrollar, comprender y aplicar conocimientos teóricos en
torno a las prácticas artísticas y a los estudios culturales y visuales.
- Analizar y elaborar hipótesis de investigación relacionadas con
las temáticas concretas del Máster en relación a las prácticas
visuales y culturales contemporáneas.
ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

El programa se organiza en torno a tres líneas de investigación:
cultura visual y género, territorio y afectos. Paralelamente,
se desarrolla un itinerario basado en la práctica artística,
compuesto por talleres intensivos dirigidos por artistas locales
e internacionales, laboratorios de creación, un trabajo de
investigación personal (TFM) y otro colectivo. La plantilla docente
está compuesta por artistas, investigadores/as y profesores
universitarios procedentes de distintos países.
El máster está dividido en cuatro módulos que pueden cursarse de
forma independiente y que dan lugar a las siguientes titulaciones:
- Experto Universitario en Género y Visualidades (16 ECTS)
- Experto Universitario en Estudios Culturales y Territorio (16 ECTS)
- Experto Universitario en Estudios Culturales, Afectos y
Conocimiento Situado (16 ECTS)
- Diploma de Especialización en Prácticas Artísticas (31 ECTS)

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN
PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA
DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL

Combinación de profesorado universitario (de Navarra y País
Vasco, especialmente), y artistas.

Semipresencial. Horarios:
Una semana presencial intensiva cada mes (de lunes a jueves,
mañana y tarde), entre octubre y mayo.
Tres semanas al mes: dos sesiones síncronas en línea (los lunes y
miércoles de 19-21h).
Resto de sesiones en línea: asíncronas (organizadas por el/la
estudiante).
Lugar de desarrollo. Plataforma virtual y Centro Huarte.

OPCIÓN E-LEARNING?

Si

MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES
REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

Superación de las asignaturas y presentación del TFM.
Para obtener este título hay que realizar las tres asignaturas
obligatorias (Metodologías de investigación y epistemologías
situadas (6 ECTS), Laboratorios de creación (6 ECTS), Proyecto
olectivo (6 ECTS)), 38 créditos
optativos de cualquiera de los módulos y el Trabajo Fin de Máster
(6 ECTS).

VALORACIÓN FINAL

RECURSOS (OPCIONAL)

Máster enfocado a la práctica artística contemporánea con gran
peso del componente teórico, con seminarios en la órbita de los
estudios culturales, y fomento del trabajo en grupo y colaborativo.
También se le da mucha importancia a los talleres con artistas
(varios de ellos son visitantes).

/ Portugal
MESTRADO EM HISTÓRIA DA ARTE
UNIVERSIDAD

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa

ENLACE WEB

https://www.fcsh.unl.pt/cursos/mestrado_em_historia_da_arte/

PALABRAS CLAVE

História da arte, arte contemporânea, Arte da Época Moderna, Arte
da Antiguidade e da Idade Média

REQUISITOS DE
ADMISIÓN
PERFIL DE
DESTINATARIOS
NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO
IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO
RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

Provenientes das áreas da história da arte, museologia, património
20
2.400€
Português
História da arte, educação, consultoria, investigação, curadoria
e comunicação, nomeadamente no domínio da museologia, do
património, da conservação e turismo cultural
História da Arte

O mestrado em História da Arte enquadra-se na missão da
NOVA FCSH e na sua estratégia institucional de produção de
conhecimento privilegiando a articulação entre o ensino pósgraduado e a investigação científica produzida no quadro das
Unidades de Investigação (UI) a que está associado, com destaque
para o IHA - Instituto de História da Arte. Esta articulação processase a dois níveis: a) compromete a formação oferecida com os
critérios de excelência que regem o trabalho das UIs (aferíveis
nos níveis de produtividade, impacto e internacionalização); e
b) suporta a própria oferta letiva, maioritariamente desenhada
a partir de áreas de investigação consolidadas em publicações e
projetos de investigação.

Objectivos:
- Proporcionar um conhecimento aprofundado dos conceitoschave, orientações teórico-metodológicas, fontes de investigação
e principais debates no domínio da História da Arte;
- promover o debate interdisciplinar e a reflexão sobre o papel da
História da Arte no quadro das ciências sociais e humanas;
- possibilitar o estudo aprofundado de cada uma das suas áreas de
especialização;
- associar o ensino à investigação de excelência e promover a
integração dos estudantes em projetos e tarefas de investigação
em curso nas UIs associadas.
ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

Duração: 2 anos / 4 semestres Créditos totais: 120 ECTS (60 em
unidades curriculares + 60 na componente não letiva)
Modalidades de componente não letiva: Dissertação ou Trabalho
de Projeto ou Estágio com Relatório.
O aluno realiza 50 créditos no conjunto das unidades letivas
oferecidas. O aluno realiza ainda 10 créditos em regime de opção
livre (em unidades curriculares de nível pós-graduado da FCSH,
da UNL, ou de outras instituições de Ensino Superior nacionais
ou estrangeiras, mediante protocolo). No 3.º semestre o aluno
realiza obrigatoriamente um seminário de acompanhamento da
componente não letiva (5 ECTS).
Àreas de especialização:
- Arte Contemporânea
- Artes da Época Moderna e da Expansão
- Artes da Antiguidade e da Idade Média

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

Proporciona os conhecimentos e as competências de investigação
em História da Arte necessários à realização de uma dissertação,
trabalho de projeto ou estágio com relatório;

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

Garante aos alunos a aquisição de conhecimentos que
possibilitem a plena integração em áreas de educação,
consultoria, investigação, curadoria e comunicação,
nomeadamente no domínio da museologia, do património, da
conservação e turismo cultural.

DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL
OPCIÓN E-LEARNING?

Professores académicos da instituição
Presencial

MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES
REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO
VALORACIÓN FINAL

RECURSOS (OPCIONAL)

Não

Obtenção de 120 ECTS
Mestrado banda larga da área da história da arte com
possibilidade de especialização em épocas históricas. Tem
vertente prática mas surge muito orientado para a investigação,
com maior peso dos conhecimentos teóricos.

PÓS-GRADUAÇÃO EM CURADORIA DE ARTE
UNIVERSIDAD

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa

ENLACE WEB

https://www.fcsh.unl.pt/cursos/pos_graduacao_em_curadoria_da_
arte/

PALABRAS CLAVE

Curadoria; arte contemporânea

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Detenção de uma licenciatura (1º Ciclo), concedida por um
estabelecimento de ensino português ou com habilitações
equivalentes, legalmente reconhecidas, nos casos de licenciaturas
concedidas por estabelecimentos de ensino superior no estrangeiro.

PERFIL DE
DESTINATARIOS

Esta pós-graduação tem dois grupos-alvo distintos: estudantes
que desejem complementar a sua formação na área académica da
curadoria com vista à obtenção de competências profissionais e
científicas nesta área; profissionais que desejem dar continuidade
à sua formação, bem como actualizar e consolidar os seus
conhecimentos/competências numa estratégia de formação ao
longo da vida.

NÚMERO DE
ALUMNOS ADMITIDOS
PRECIO
IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A
LOS QUE VA DIRIGIDO
RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

30
1600 €
Português
Curadoria, crítica de arte, design expositivo, história da arte,
museologia, mercado de arte
História da Arte, Arquitectura, Belas Artes

Os objectivos fundamentais deste curso são:
- Formar especialistas nas diferentes áreas dos estudos de curadoria;
- Desenvolver o ensino e investigação avançados da história da curadoria
e das disciplinas com ela relacionadas como: antropologia, arquitectura,
design expositivo, filosofia, história da arte, museologia, etc...;
- Preparar especialistas que assumam a curadoria não só como campo
de conhecimentos e investigação, mas igualmente como domínio prático
profissional;

- Desenvolver competências teóricas e profissionais indispensáveis ao
estudo da curadoria nomeadamente no campo da teoria e de organização
de exposições;
- Promover a capacidade de realizar exposições através do conhecimento
dos diferentes elementos exigidos para a concepção, implementação,
desenvolvimento, produção e recepção de eventos expositivos;
- Dotar especialistas das ferramentas necessárias à melhor compreensão
da curadoria de arte, nomeadamente através do aprofundamento do
conhecimento dos diferentes meios artísticos, das suas instituições,
agentes e dinâmicas;
- Proporcionar formação de base na área da gestão e produção de
projectos de curadoria;
- Capacitar os estudantes a operar em instituições públicas e privadas
como autarquias, museus, fundações e outros espaços expositivos com
vocação cultural;
- Promover junto de profissionais a formação ao longo da vida.
Metodologia: este curso tem uma natureza teórico profissonalizante.
Compõe-se de aulas teóricas e práticas. De modo a promover uma
experiência de formação num contexto profissional, bem como fomentar
a função cooperativa através do envolvimento e participação directa dos
estudantes num projecto de curadoria, cada edição da pós-graduação
compreende a realização de uma exposição final orientada pelos
coordenadores e docentes – com larga experiência em curadoria e com
CV relevantes nesta área. Este projecto expositivo resulta de uma parceria
da FCSH com a EGEAC e tem lugar num espaço cultural cedido por esta
entidade.
Esta exposição para além de constituir um desafio pedagógico – dada a
pós-graduação ter no elenco dos seus objectivos o desenvolvimento de
competências práticas nas áreas da programação, gestão e produção
de eventos culturais –, pode assumir-se como um evento que permite
comunicar positivamente o curso, bem como o DHA, o IHA e a FCSH
enquanto dinamizadora de importantes dinâmicas.

ESTRUCTURA
CURRICULAR
(CRÉDITOS, MÓDULOS,
HORAS DE DOCENCIA)

Duração: 2 semestres | Créditos: 60 ECTS
Regime: Presencial ( 1 ) | Horário: Pós-laboral, 3ª a 6ª das 18.00- 21.00
O conjunto das unidades curriculares necessárias à obtenção dos 60 ECTS
deve incluir 6 unidades curriculares que compõem o plano de estudos da
Pós-Graduação:
- 4 unidades curriculares obrigatórias;
- 1 unidade curricular do conjunto das optativas condicionadas A;
- 1 unidade curricular do conjunto das optativas condicionadas B.

Obrigatórias
Práticas de Curadoria (1º semestre, 3 hrs semanais)
Espaços independentes: práticas artísticas e curatoriais (1º semestre, 3 hrs
semanais)
Gestão e produção de projectos de arte (2º semestre, 3 hrs semanais)
Temas de Arte Contemporânea (2º semestre, 3 hrs semanais)
Opções Condicionadas a)
Mercados da Arte Contemporânea no Mundo Global (1º semestre, 3 hrs
semanais)*
Opção livre da NOVA FCSH (2º semestre, 3 hrs semanais) **
Opções Condicionadas b)
Teoria, Métodos e Debates em História da Arte (1º semestre, 3 hrs
semanais)**
Crítica de Arte e Curadoria Editorial (2 º semestre, 3 hrs semanais) *
a) O aluno escolhe 1 unidades curriculares deste conjunto.
b) O aluno escolhe 1 unidades curriculares deste conjunto.

COMPETENCIAS QUE
SE DESARROLLAN

O curso de pós-graduação em Curadoria de Arte pretende estimular
e aprofundar os conhecimentos teóricos e profissionais na área
da curadoria de arte. Bem como preparar futuros curadores e
críticos de arte que desejem trabalhar em museus, galerias, centros
e espaços independentes, meios de comunicação e projectos
dedicados à arte contemporânea.
O enquadramento e a abordagem deste curso concentram-se
nas temáticas fundamentais da curadoria, relativas aos mundos
da produção, circulação e recepção das artes contemporâneas.
Focando os universos dos valores da criação, as instituições
culturais e de mercado, os agentes intermediários e também os
seus públicos. Este curso de pós-graduação tem uma orientação
teórica-prática e profissionalizante e a sua organização reflecte,
por um lado, a importância e actualidade dos estudos de curadoria
no contexto da história da arte e dos estudos culturais, bem como
a especificidade dos seus domínios de estudo e das suas práticas
profissionais.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO
/ EXTERNO:
PROPORCIÓN
APROXIMADA

Professores académicos (60%) e Convidados externos associados a
instituições culturais (40%)

DOCENCIA
PRESENCIAL /
SEMIPRESENCIAL
OPCIÓN E-LEARNING?
MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES
REQUISITOS PARA
LA OBTENCIÓN DE
TÍTULO
VALORACIÓN FINAL

Presencial

Não
Exposição final é feita em parceria com a EGEAC – Galerias
Municipais da Câmara Municipal de Lisboa

Obtenção de 120 ECTS

Curso teórico- prático. Alunos realizam exposição final com
curadoria colectiva com apoio financeiro da EGEAC - Galerias
Municipais da Câmara Municipal de Lisboa. A exposição é de arte
contemporânea e é produzida a partir da criação de grupos de
trabalho que tratam de toda a produção, gestão e implementação
do conceito curatorial, programa público e serviço educativo.

MESTRADO EM MUSEOLOGIA
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB
PALABRAS CLAVE
REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa
https://www.fcsh.unl.pt/cursos/mestrado_em_museologia/
Museologia; Património
1. – a) Os candidatos detentores de um certificado de conclusão
de licenciatura obtido em Estabelecimento de Ensino Superior
de países subscritores da Declaração de Bolonha e de outros
considerados afins, tendo em atenção a respetiva estrutura
curricular.b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro
que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de
licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.c) Detentores de um
currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido
como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos
pelo órgão científico estatutariamente competente da Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas.
2 - A candidatura será efetuada através do preenchimento de
boletim apropriado, disponibilizado em formato papel na Divisão
Académica ou disponível no sítio Web da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas em www.fcsh.unl.pt, a que juntarão certificado
de habilitações, cópia do suplemento ao diploma e Curriculum Vitae
detalhado. Os documentos de candidatura devem ser entregues na
Divisão Académica/Núcleo de Mestrados da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas nos prazos para tal estabelecidos.
3 - Os candidatos que reúnam as condições de natureza académica
e curricular expressas no n.º 1 do presente artigo serão selecionados
e seriados tendo em atenção os seguintes critérios: a) Classificação
de licenciatura; b) Currículo académico e científico; c) Currículo
profissional; d) Eventual entrevista.

PERFIL DE
DESTINATARIOS
NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS

Estudantes de História da Arte e Profissionais das áreas artísticas e
culturais
20

PRECIO
IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE

Português

SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO
RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

Museologia e Património

História da Arte e Belas Artes

1) Adquirir uma sólida formação em conhecimentos e competências
específicas da Museologia, em todas as áreas que competem às
funções do museu, designadamente: documentação, inventariação,
exposição, gestão, educação e comunicação, articulando a
dimensão de investigação com a dimensão técnica e profissional;
2) Adquirir uma sólida formação de conhecimento e capacidades
de reflexão no domínio da História e Teoria dos Museus, com
enfoques para o colecionismo, para a diversidade das tipologias
museais e para pensar o papel nos museus nas dinâmicas da cultura
contemporânea, capacitando para a realização de trabalho original
de investigação e aplicação profissional na especialidade;
3) Adquirir competências técnicas e práticas contextualizadas pelo
contacto permanente e aprofundado com diversos museus, através
de visitas de estudo e de realização de trabalhos práticos;
4) Adquirir conhecimentos e competências académicas adequadas
ao desempenho de funções inerentes à carreira de conservador
de museus, bem como ao desempenho de funções em empresas
culturais diversas, nos domínios da museologia, do património e do
turismo cultural.

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

Duração: 2 anos / 4 semestres Créditos totais: 120 ECTS (60 em
unidades curriculares + 60 na componente não letiva)
Modalidades de componente não letiva: Dissertação ou Trabalho de
Projeto ou Estágio com Relatório.
O aluno realiza 50 créditos no conjunto das unidades letivas
oferecidas. O aluno realiza ainda 10 créditos em regime de opção
livre (em unidades curriculares de nível pós-graduado da NOVA
FCSH da UNL, ou de outras instituições de Ensino Superior nacionais
ou estrangeiras, mediante protocolo). No 3.º semestre o aluno
realiza obrigatoriamente um seminário de acompanhamento da
componente não letiva (5 ECTS).

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

O Mestrado em Museologia (MM) tem como objetivos fundamentais
preparar futuros profissionais de museus (conservadores) em
todas as áreas abrangidas pelas práticas museológicas: inventário,
conservação, gestão, comunicação, investigação e exposição.
O curso tem um carácter teórico-prático e desenvolve-se em
articulação permanente com um espectro alargado de museus,
incluindo os museus nacionais mas também museus de tutela
autárquica ou de coleções especializadas. Este facto garante ao
MM um sólido funcionamento em inter e pluridisciplinaridade,
nomeadamente com as áreas científicas da História, Arqueologia,
Antropologias e Ciências da Comunicação.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA
DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL
OPCIÓN E-LEARNING?
MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

Professores académicos (50%) e convidados externos associados a
instituições culturais (50%)

Presencial
Não
Os alunos têm a oportunidade de contactar desde cedo com as
principais problemáticas dos museus e podem integrar diversos
projetos de investigação em curso, no Instituto de História da Arte
(IHA), beneficiando de efetivas parcerias com todos os museus e
palácios tutelados pela DGPC – Direção Geral do Património Cultural
e com a Fundação Calouste Gulbenkian.
O aluno realiza 60 créditos nos 1.º e 2.º semestres. Em cada um dos
semestres da componente letiva, o aluno realizará 30 créditos.A
aprovação nos 60 créditos que constituem a componente letiva
do mestrado confere ao aluno o diploma de pós -graduação em
Museologia.No 3.º semestre o aluno realiza obrigatoriamente um
seminário de acompanhamento da componente não letiva (5
créditos).Para a realização da componente não letiva conducente
ao grau de mestre (3.º e 4.º semestres), o aluno deve optar por uma
das seguintes modalidades: Dissertação ou Trabalho de Projeto ou
Estágio com Re-latório (55 créditos).
1) Ao diploma de pós -graduação é atribuída uma classificação final
no intervalo de 10 -20 de escala numérica inteira de 0 a 20, bem
como o seu equivalente na escala europeia de comparabilidade de
classificações.
2) A classificação final do diploma de pós -graduação é a média, por
crédito, das classificações obtidas nas unidades curriculares em que
o aluno realizou os 60 créditos da componente letiva do mestrado.

3) Ao grau de mestre é atribuída a classificação final no intervalo
de 10 -20 de escala numérica inteira de 0 a 20, bem como o
seu equivalente na escala europeia de comparabilidade de
classificações.
4) A classificação final do grau de mestre será a média da
classificação final da componente letiva do curso nos termos da
alínea 2) deste mesmo artigo com o peso de 40 % e da classificação
atribuída à dissertação, ao trabalho de projeto ou ao estágio com
relatório nos termos do artigo 14.º, alínea 6, com o peso de 60 %
VALORACIÓN FINAL

Mestrado com ligações a institutos de ivestigação e instituições
- Fundação Calouste Gulbenkian – e com aulas que decorrem em
visita a museus públicos tutelados pela DGPC - Direção Geral do
Património Cultural.

MESTRADO EM CRÍTICA, CURADORIA E TEORIAS DA ARTE
UNIVERSIDAD

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

ENLACE WEB

http://www.belasartes.ulisboa.pt/cursos/mestrados/critica-curadoria-eteorias-da-arte/

PALABRAS CLAVE

Belas-Artes, de História e Teorias da Arte, de Museologia ou Museografia,
Ciências da Arte e do Património

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Os titulares de grau de licenciado ou equivalente legal nas áreas de
Belas-Artes, de História e Teorias da Arte, de Museologia ou Museografia,
aceitando-se ainda outras variantes artísticas; Os titulares de grau
académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de
estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha
por um estado aderente a este Processo nas áreas acima indicadas;
Os titulares de um grau académico superior estrangeiro nas áreas de
Belas-Artes, de História e Teorias da Arte, de Museologia ou Museografia,
aceitando-se ainda outras variantes artísticas, que seja reconhecido
como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho
Científico da Faculdade de Belas-Artes; Os detentores de um currículo
escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando
capacidade para realização desde ciclo de estudos pela Comissão de
Estudos Pós-Graduados da Faculdade de Belas-Artes.

PERFIL DE
DESTINATARIOS

Licenciados em Artes, de História e Teorias da Arte, de Museologia ou
Museografia

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO

18
Propina 1º ano (indicativo)
1400.00€
Propinas restantes (indicativo)
1250.00€

IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO

Português
História da Arte, Investigação, Museologia, Património

RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

Belas Artes e História da Arte

De base teórica, este mestrado fornece uma formação alargada e
compartilhada entre os principais domínios de reflexão e teorização do
campo artístico contemporâneo, dentro do espírito da área Científica de
Ciências da Arte e do Património da FBAUL, centrando-se na actualidade
de tradicionais discursos sobre a arte (História da Arte, sobretudo
Moderna e Contemporânea, Crítica de Arte, Estética) e dos problemas
teóricos levantados pela curadoria de arte contemporânea.
Oferecendo uma plataforma inicial mais alargada, mobilizando uma
reflexão articulada das teorias das artes visuais em geral, o mestrado
desenvolve-se numa estrutura convergente direccionada para as
seguintes áreas de especialização: Crítica de Arte, Curadoria Artística,
História da Arte e Estética.

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

ECTS - 120
A estrutura múltipla enunciada no título desta pós-graduação, propõe
um foco disciplinar sustentado na referida tradição das Ciências da Arte,
ao mesmo tempo que identifica uma abertura de opções que responda
a necessidades particulares de investigação científico-artística. Os
objetivos e intenções fundamentais são os seguintes:
- Estudos avançados e contemporâneos, embora com interesse
histórico pelas genealogias, na área das Ciências da Arte (Crítica de Arte,
Curadoria, História da Arte, Estética).
- Uma articulação entre uma proposta ampla de estrutura com graus de
especialização assente nas unidades curriculares.
- Uma estrutura por módulos das unidades curriculares centrais e
obrigatórias, segundo temas diferenciados e específicos aliados a
preocupações investigativas atuais.
- A partir do trabalho de coordenação científica dos Professores
Coordenadores de cada unidade curricular, serão convidados
especialistas e investigadores das diferentes linhas de trabalho. É
exemplo as Conversas com Críticos de Arte, desenvolvidas em finais do
2ºsemestre.
- Apresentação de uma plataforma alargada e sustentada das principais
disciplinas de teorização e reflexão sobre a produção artística,
definidoras das unidades curriculares obrigatórias, diferenciando-as
entre si.
- Revela uma agilidade na ligação a outros mestrados e à produção
científica, com atenção à produção e investigação artística de dimensão
prática específica de uma Faculdade de Belas Artes.

- Sustenta uma articulação, proximidade e colaboração, com as linhas
de investigação do CIEBA. Os exercícios curriculares e de avaliação são
integrados em actividades de pesquisa e investigação do CIEBA. No caso,
o mestrado tem envolvimento directo com a edição digital CONVOCARTE
– Revista de Ciências da Arte, com primeiro número previsto para inícios
de Outubro de 2015.
Plano de estudos
1º semestre: - Estudos Avançados de História da Arte I
- Estudos de Curadoria I
- Estudos de Crítica de Arte I
- Optativa de Outros Mestrados da FBAUL
2ª semestre: - Estudos Avançados de História da Arte II (Opção de 2 entre
3)
- Estudos de Curadoria II (Opção de 2 entre 3)
- Estudos de Crítica da Arte II (Opção de 2 entre 3)
- Estudos de Estética Contemporânea
- Optativa de Outros Mestrados da FBAUL
3ª semestre: - Seminário de Dissertação/Projeto
- Dissertação/Trabalho de Projeto
4º semestre: - Dissertação/Trabalho de Projeto
COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

- Fornecer formação alargada inicial em Ciência e Teorias da Arte,
desenvolvendo-a numa especificação opcional por semestre que
assume na dissertação uma das três especialidades assentes nas
principais Unidades Curriculares.
- Dar continuidade à licenciatura de Ciências da Arte e do Património a
interesses teóricos de outras áreas da Faculdade de Belas Artes.
- Paralelamente aos cursos existentes, de Mestrado em Museologia e
do Mestrado em Ciências da Conservação, Restauro e Produção de Arte
Contemporânea, apresentar um mestrado alargado e segundo troncos
específicos, enquanto desenvolvimentos da formação de primeiro ciclo,
no âmbito da Crítica da Arte, da Curadoria e das Teorias da Arte.
- Promover e desenvolver linhas de investigação em Ciências da Arte.
- Preparar linhas de trabalho e investigação que possam ter
desenvolvimento em outros ciclos de formação (mestrado e
doutoramento) numa articulação com CIEBA (Centro de Investigação e
Estudos em Belas-Artes).

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA
DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL

100% de professores da instituição

Presencial

OPCIÓN E-LEARNING?

Não

MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Sem

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

VALORACIÓN FINAL

O grau de Mestre em Crítica, Curadoria e Teorias da Arte é conferido aos
que tiverem obtido 120 ECTS.

Orientação teórica, associado às Ciências da Arte e do Património

MESTRADO EM MUSEOLOGIA E MUSEOGRAFIA
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB
PALABRAS CLAVE
REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
https://www.belasartes.ulisboa.pt/cursos/mestrados/museologia-emuseolografia/
Museologia, Museografia, Conservação, Património
- Titulares de grau de licenciado ou equivalente legal nas áreas artísticas
e de ciências da arte e ciências sociais, assim como em áreas idênticas
ou afins;
- Titulares de grau académico superior estrangeiro conferido na
sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os
princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este
Processo nas áreas artísticas e de ciências da arte e ciências sociais, assTitulares de um grau académico superior estrangeiro nas áreas artísticas
e de ciências da arte e ciências sociais, assim como em áreas idênticas
ou afins, que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau
de licenciado pelo Conselho Científico da Faculdade de Belas-Artes;
- Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja
reconhecido como atestando capacidade para realização desde ciclo
de estudos pela Comissão de Estudos Pós-Graduados da Faculdade de
Belas-Artes.

PERFIL DE
DESTINATARIOS

Áreas artísticas e de ciências da arte e ciências sociais, assim como de
outras áreas idênticas ou afins

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO

Propina 1º ano (indicativo)
1400.00€
Propinas restantes (indicativo)
1250.00€

IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO

Português
Museologia, Museografia, Investigação

RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

História de arte e belas artes

O ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em Museologia e
Museografia visa o aprofundamento e a atualização do conhecimento
científico e tecnológico nas áreas da Museologia e da Museografia.

120 ECTS
1ª ano:
Teoria e História da Museologia (6 ECTS)
Gestão e Prática Museológica (6 ECTS)
Olhares e Territórios na Museologia e na Curadoria (6 ECTS)
Design de Apresentação I (Equipamento) (6 ECTS)
Optativa I (6 ECTS)
Conservação Preventiva e Teoria do Restauro (6 ECTS)
Programação de Museus e Exposições (6 ECTS)
Projeto: Planeamento e Implementação (6 ECTS)
Design de Apresentação II (Comunicação) (6 ECTS)
Optativa II (6 ECTS)
2º ano:
Seminário de Investigação e Escrita Crítica (10 ECTS)
Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio (20 ECTS)
Dissertação/Trabalho de Projeto/Relatório de Estágio (30 ECTS)

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

Procura ligar a reflexão teórica à capacidade de intervenção prática
na especificidade do mundo do estudo e da gestão das coleções e
no complexo e diversificado universo museal do nosso tempo, não
descurando a necessária abertura à arte e à cultura contemporâneas.
Pretende ainda oferecer condições para o desenvolvimento de projetos
museológicos inovadores, na base de uma rigorosa profissionalização e
de concomitante capacitação académica.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

Interno

DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL

Presencial

OPCIÓN E-LEARNING?

Não

MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Não

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO
VALORACIÓN FINAL

Obtenção de 120 ECTS

Mestrado com foco teórico mas com oferta curricular expansiva a áreas
do design

MESTRADO EM HISTÓRIA DA ARTE E PATRIMÓNIO
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
https://www.letras.ulisboa.pt/pt/cursos/mestrados-2ciclo#hist%C3%B3ria-da-arte-e-patrim%C3%B3nio

PALABRAS CLAVE
REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao
grau de mestre: a) Os titulares de grau de licenciado ou equivalente
legal; b) os titulares de grau académico superior estrangeiro, conferido
na sequência de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com
os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este
Processo; c) os titulares de um grau académico superior estrangeiro
que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de
licenciado pelo Conselho Científico; d) os detentores de um currículo
escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando
capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo Conselho
Científico.

PERFIL DE
DESTINATARIOS

História da Arte, Património, Museologia

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO

20
Propina 1º ano (indicativo): 1200.00€
Propinas restantes (indicativo): 1200.00€

IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO
RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

Português
História da Arte, Museologia, Turismo Cultural

História da Arte, Museologia, Belas Artes

Proporcionar ao historiador de arte uma visão multidisciplinar que o
habilite a um perfil de gestor do património artístico.

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

Um mestrado tem a duração normal de dois anos organizados em quatro
semestres (120 ECTS) e prevê:
1. Nos primeiros dois semestres, a frequência e aprovação num curso de
especialização, constituído por um conjunto organizado de seminários
obrigatórios e opcionais; e
2. Nos dois semestres finais, a redacção de um trabalho final, sob
orientação de um ou mais professores, a sua discussão e aprovação em
provas públicas. O trabalho final poderá ser uma dissertação de natureza
científica; ou um trabalho de projecto; ou um relatório de estágio, que
tem como objecto um estágio profissional..
Os alunos podem optar por concluir somente os seminários oferecidos
nos primeiros dois semestres do plano curricular. Nesse caso, concluem
um curso pós-graduado de especialização, atestado por um diploma.
Os seminários de mestrado são oferecidos em horários abrangentes, de
segunda a sexta-feira, entre as 8:00 e as 22:00.
Plano de estudos:
Centrado na área científica de História da Arte, o aluno pode personalizar
inteiramente o seu percurso e concluir o curso com a apresentação
de uma dissertação ou de um trabalho de projecto, ou ainda com a
realização de um estágio e a apresentação de um relatório de estágio.
1.º ano: Curso de especialização
Opção Condicionada | Opção Condicionada | Opção Condicionada |
Opção Condicionada | Opção Condicionada
2.º ano: Investigação e escrita do trabalho final
Metodologia e Acompanhamento do Trabalho Científico | Dissertação
ou Projecto | Trabalho de Projecto
ou Estágio Profissional | Relatório de Estágio
Opções Condicionadas: Estudos da Arte Egípcia | Estudos da Arte
Clássica | Estudos da Arte Medieval | Estudos da Arte do Renascimento
| Estudos da Arte do Maneirismo e Barroco | Estudos da Arte
Contemporânea | Teoria e Crítica da Arte Contemporânea |Estudos
Curatoriais | Estudos de Artes Decorativas | Arte Portuguesa no Mundo:
Intercâmbios e Hibridismos | Teorias Contemporâneas do Restauro |
Planeamento e Gestão do Património | Património e Turismo Cultural |
Museu e Sociedade | Arqueologia e Intervenção Patrimonial | Peritagem
de Obras de Arte | Conservação Preventiva

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

Formam-se profissionais com perfil para a gestão integrada do
Património Artístico, contemplando as áreas dos Monumentos
Nacionais, dos Museus e do Turismo Cultural.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

Professores universitários da instituição

DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL

Sim

OPCIÓN E-LEARNING?

Não

MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES
REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

VALORACIÓN FINAL

Obtenção de 120 ECTS

Visa a especialização de conhecimentos nas áreas da História da Arte
e das Ciências do Património, em particular nesta última das teorias e
práticas da intervenção em obras de arte, tendo a História da Arte como
denominador comum.

MESTRADO EM PRÁTICAS ARTÍSTICAS EM ARTES VISUAIS
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB
PALABRAS CLAVE

Universidade de Évora
https://www.uevora.pt/estudar/cursos/mestrados?curso=2591
Artes, práticas artísticas contemporâneas

REQUISITOS DE
ADMISIÓN
PERFIL DE
DESTINATARIOS

Artistas plásticos

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO
IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO
RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

1050€
Português
Artes contemporâneas

Belas Artes

O Mestrado em Práticas Artísticas em Artes Visuais está dirigido para
o estudo das questões levantadas pelo pensamento contemporâneo
sobre arte e para a prática artística. A pesquisa centra-se na exploração
criativa do que são hoje e como podem ser usados os instrumentos
teóricos, conceptuais, tecnológicos e práticos na criação artística. A
formação resulta tanto do estudo de saberes artísticos no âmbito da
teoria, da crítica e da história como da aprendizagem de capacidades
práticas para a criação, elaboração e desenvolvimento de projetos. O
aluno desenvolve competências por meio de: disciplinas teóricas que
preparam e enquadram a práxis artística; disciplinas teórico-práticas,
que conjugam a prática artística e a exemplificação e discussão de
temas teóricos que estão por detrás da prática artística, e; disciplinas de
prática laboratorial que visam a exercitação de técnicas e tecnologias,
capacitando o aluno no uso de ferramentas essenciais às práticas
artísticas.

A informação fornecida e a estratégia das tutorias são direccionadas para
os interesses particulares dos alunos, potenciando a experimentação
formal e a invenção iconográfica que cabe no território da arte
contemporânea.
ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

Duração: 4 Semestres/120 ECTS (66 obrigatórios em UCS)
1º semestre:
Práticas de Artes Visuais I (12 ECTS)
Laboratório de Artes Visuais I (6 ECTS)
Comunicação na Prática e no Pensamento Artísticos (6 ECTS)
Teoria do Projeto e do Ato Criativo (6 ECTS)
2º semestre:
Práticas de Artes Visuais II (12 ECTS)
Laboratório de Artes Visuais II (6 ECTS)
Teorias da Representação (6 ECTS)
Metodologias de Investigação (6 ECTS)
3º semestre:
Seminário de Acompanhamento ao Trabalho de Projeto (6 ECTS)
4º semestre:
Trabalho de Projecto

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

Os Mestres em Práticas Artísticas em Artes Visuais são preparados para:
Conceber e produzir objetos artísticos; Atuar eficazmente no mundo da
arte desenvolvendo uma postura compreensiva e crítica; Organizar e
coordenar projetos artísticos consonantes com as saídas profissionais
atuais e futuras no mercado global da cultura; Desenvolver investigação
artística multidisciplinar e transdisciplinar.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

Sem indicação

DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL

Presencial

OPCIÓN E-LEARNING?

Não

MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Não

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

VALORACIÓN FINAL

Obtenção de 120 créditos

Mestrado com orientação teórica-prática na produção e
pensamento artísticos

MESTRADO EM ARTES PLÁSTICAS
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB
PALABRAS CLAVE
REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Escola Superior de Arte e Design do Instituto Politécnico de Leiria Caldas da Rainha
https://www.ipleiria.pt/esadcr/course/mestrado-artes-plasticas
Artes Plásticas; Artes visuais, Prática artística
a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, na área das Artes
e áreas afins;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na
sequência de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os
princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este
Processo;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja
reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo
Conselho Técnico-Científico da ESAD.CR;
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja
reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de
estudos pelo Conselho Técnico-Científico da ESAD.CR.

PERFIL DE
DESTINATARIOS
NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS

Licenciados em artes Plásticas ou afins que pretendam continuar a
desenvolver a sua prática artística
25+5
Contingente geral: 25
Contingente estudante internacional: 5

PRECIO

Taxa de candidatura 60€
Taxa de matrícula: Contingente geral: 0€; Contingente estudante
internacional: 500€
Taxa anual Contingente geral: 1140€; Contingente estudante
internacional: 3000€

IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO
RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA

Português
Artes Plásticas/ Artes Visuais

Belas Artes, Artes Plásticas, Artes Visuais

OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

O programa formativo do plano de estudos é orientado para a
aquisição de aptidões operativas que permitam a exploração dos
processos criativos individuais, de forma a consolidar uma prática
artística profissional, autoral e experimental. Em estreita continuidade
com a licenciatura, pretende-se superar divisões entre técnicas e
géneros artísticos, entre media tradicionais e tecnológicos, abrindo à
experimentação em múltiplos media e a práticas artísticas emergentes.
4 semestres/120 ECTS, dos quais 24 optativos e 48 para a dissertação/
trabalho final de Mestrado

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

O Mestrado em Artes Plásticas pretende fornecer aos estudantes os
saberes e competências, práticas e conceptuais, da produção de
trabalhos e criações originais nas artes visuais contemporâneas. Os
estudantes deverão desenvolver uma prática autónoma de investigação
artística, material e interdisciplinar, conducente a um projeto artístico
informado pelas mais relevantes linguagens e debates da produção
artística contemporânea, aprofundando uma consciência crítica dos
impactos culturais, sociais e políticos dessa produção.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

Predominantemente de perfil universitário, embora se trate de uma
escola de ensino politécnico e por princípio mais orientada para a
prática e a relação directa com a vida profissional.

DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL
OPCIÓN E-LEARNING?
MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Presencial
Não
Acesso a mobilidade Erasmus

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

Obter a aprovação nas diferentes unidades curriculares (implica a
realização de trabalhos e a participação nas aulas); realização de uma
dissertação ou de um trabalho final de Mestrado

VALORACIÓN FINAL

É um curso de Mestrado orientado para a prática artística autónoma,
num entendimento expandido da prática artística e dando até certo
ponto seguimento à licenciatura em Artes Plásticas da mesma escola.
Escola ainda jovem e com um corpo docente pouco cristalizado, tendo
formado com sucesso muitos estudantes nas últimas duas décadas.

MESTRADO EM GESTÃO CULTURAL
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB
PALABRAS CLAVE
REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Escola Superior de Arte e Design do Instituto Politécnico de Leiria Caldas da Rainha
https://www.ipleiria.pt/curso/mestrado-em-gestao-cultural/
Gestão Cultural; Produção cultural; indústrias criativas; produção
artística; curadoria
Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau
de mestre:
1. Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, nas áreas de
cultura, artes, ciências sociais, gestão, administração, economia,
tecnologias de informação e afins
2. Titular de um grau académico superior estrangeira conferido na
sequência de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os
princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este
Processo
3. Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja
reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo
Conselho Técnico-Científico da ESAD.CR
4. Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja
reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de
estudos pelo Conselho Técnico-Científico da ESAD.CR

PERFIL DE
DESTINATARIOS

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS

Destina-se a licenciados no campo alargado das artes, Estudos
culturaris, ciências sociais ou gestão e economia, já com uma prática
profissional na área ou com inserção no mercado de trabalho (o curso
tem regime pós-laboral). O curso está orientado sobretudo para uma via
profissionalizante nas áreas da gestão e produção artística e/ou cultural.
15+5
Contingente geral: 15
Contingente estudante internacional: 5

PRECIO

Taxa de candidatura 60€
Taxa de matrícula: Contingente geral: 0€; Contingente estudante
internacional: 500€
Taxa anual Contingente geral: 1140€; Contingente estudante
internacional: 3000€

IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE

Português

SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO

Artes Plásticas/ Artes Visuais

RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA

Ciências sociais, Administração, Economia, Tecnologias da Informação,
Estudos Culturais, Belas Artes e afins

OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

O curso pretende proporcionar uma formação especializada em Gestão
Cultural, através da aprendizagem e desenvolvimento de metodologias
de investigação e da observação direta e qualificada de práticas
institucionais desta área de atividade profissional. Neste sentido,
proporciona a aquisição e o exercício de competências específicas de
que deve dispor um gestor cultural, tanto na formulação de planos e
projetos como na atividade quotidiana de gestão de equipamentos
diversificados.

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

4 semestres/120 ECTS, 42 para a dissertação/trabalho final de Mestrado/
Estágio

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

Dado o seu carácter acentuadamente profissionalizante, os estudantes
adquirem competências na análise de experiências e estudos de
caso, sendo as metodologias estruturadas para o planeamento,
implementação e avaliação de projetos inovadores em contexto
experimental no âmbito das práticas contemporâneas da gestão cultural.
A formação curricular é ainda complementada pelo desenvolvimento
de atividades extracurriculares como seminários, visitas de estudo e
conferências. Estando integrado numa escola de artes, os mestrandos
podem ainda participar nas atividades desenvolvidas nos domínios da
formação artística especializada da ESAD.CR em teatro, artes plásticas,
som e imagem e design.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA
DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL
OPCIÓN E-LEARNING?
MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Predominantemente de perfil universitário, embora se trate de uma
escola de ensino politécnico e por princípio mais orientada para a
prática e a relação directa com a vida profissional.

Presencial
Não
Acesso a mobilidade Erasmus

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

VALORACIÓN FINAL

Obter a aprovação nas diferentes unidades curriculares (implica a
realização de trabalhos e a participação nas aulas); realização de uma
dissertação ou de um trabalho final de Mestrado.
É um curso de Mestrado que parece orientado para uma via
profissionalizante. A componente de estágio poderá ter aqui uma
importância muito grande, mas não é dada informação sobre parcerias
e locais para estágio dos estudantes (o facto de se tratar de uma escola
que não se encontrar situada num centro urbano de grandes ou médias
dimensões poderá também limitar as opções).

MESTRADO EM ARTES DO SOM E DA IMAGEM
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB
PALABRAS CLAVE
REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Escola Superior de Arte e Design do Instituto Politécnico de Leiria Caldas da Rainha
https://www.ipleiria.pt/curso/mestrado-em-artes-do-som-e-imagem/
Audiovisuais / Artes do som e da imagem / Prática artística / media e
intermedia
Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau
de mestre em Artes do Som e da Imagem:
a)Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, em Som e
Imagem, Cinema e cursos semelhantes ou em áreas artísticas e afins;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na
sequência de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os
princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este
Processo;
c)Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja
reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo
Conselho Técnico-Científico da ESAD.CR;
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja
reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de
estudos pelo Conselho Técnico-Científico da ESAD.CR.

PERFIL DE
DESTINATARIOS
NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS

Licenciados em Som e Imagem, cinema ou similares, bem como em
áreas artísticas ou afins e que pretendam desenvolver trabalho prático
na área das artes do som e da imagem.
20+5
Contingente geral: 20
Contingente estudante internacional: 5

PRECIO

Taxa de candidatura 60€
Taxa de matrícula: Contingente geral: 0€; Contingente estudante
internacional: 500€
Taxa anual Contingente geral: 1140€; Contingente estudante
internacional: 3000€

IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE

Português

SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO

Audiovisuais / Artes do som e da imagem / Prática artística / media e
intermedia

RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA

Som e Imagem, Cinema ou similares, Belas Artes, outras áreas artísticas.

OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

O mestrado em Artes do Som e da Imagem visa promover a formação
de criadores que pretendam definir uma prática artística singular no
âmbito das artes audiovisuais, explorar modelos de produção flexíveis e
criar uma abordagem focada nas estratégias artísticas mobilizadas, num
âmbito especializado, ou no das passagens entre vários territórios.

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

4 semestres/120 ECTS, dos quais 6 optativos e 30 para o projecto final de
Mestrado

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

O mestrado pretende cobrir um vasto conjunto de modos de expressão:
do cinema e vídeo – seja ficção, documentário, filme ensaio, cinema
experimental ou animação – às artes sonoras e à fotografia, sem se
esgotar neles. Mais do que em fórmulas profissionais fixas, o ênfase
está no estímulo de um envolvimento criativo consequente, crítica
e tecnicamente sustentado, durante o processo de trabalho. Neste
sentido, cada estudante realiza um objeto de natureza audiovisual,
acompanhado de relatório, desenvolvidos num contexto interdisciplinar
capaz de proporcionar competências técnicas, formais e conceptuais
adequadas a cada trabalho de projeto.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

Predominantemente de perfil universitário, embora se trate de uma
escola de ensino politécnico e por princípio mais orientada para a
prática e a relação directa com a vida profissional.

DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL
OPCIÓN E-LEARNING?
MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES
REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

Presencial
Não
Acesso a mobilidade Erasmus

Obter a aprovação nas diferentes unidades curriculares (implica a
realização de trabalhos e a participação nas aulas); realização projecto
final de Mestrado e respectivo relatório escrito

VALORACIÓN FINAL

É um curso de Mestrado orientado para uma prática artística singular
no âmbito das artes audiovisuais, de acordo com uma lógica aberta
da prática artística. O plano do curso parece muito centrado no
desenvolvimento de um projecto final que consiste na produção de
objecto audiovisual e respectivo relatório escrito.
Escola ainda jovem e com um corpo docente pouco cristalizado, tendo
formado com sucesso muitos estudantes nas últimas duas décadas.

MESTRADO EM ESTUDOS CURATORIAIS
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB

Colégio das Artes – Universidade de Coimbra
https://apps.uc.pt/courses/PT/course/2221
https://www.uc.pt/colegioartes/Cr/cr/seg/estcur

PALABRAS CLAVE

Curadoria/ Estudos Curatoriais / Arte Contemporânea /Produção Cultural

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau
de mestre: a) Os titulares de licenciatura (1º ciclo) em Arquitetura, BelasArtes, Estudos Artísticos, Filosofia, História de Arte, Sociologia ou outra
habilitação académica, cultural, artística ou profissional considerada
adequada para a frequência do curso; b) Titulares de um grau académico
superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos
organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um
Estado aderente a este Processo, nas áreas referidas na alínea a);
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja
reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo
Conselho Científico do Colégio das Artes;
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja
reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de
estudos pelo Conselho Científico do Colégio das Artes;
2 - O reconhecimento a que se referem as alíneas b) a d) do n.º 1 tem
como efeito apenas o acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de
mestre e não confere ao seu titular a equivalência ao grau de licenciado
ou o reconhecimento desse grau.

PERFIL DE
DESTINATARIOS

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO
IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE

Licenciados em Arquitetura, Belas-Artes, Estudos Artísticos, Filosofia,
História de Arte, Sociologia ou outra habilitação académica, cultural,
artística ou profissional considerada adequada que pretendam
desenvolver trabalho na área da curadoria ou investigação em arte
contemporânea.
15
Não disponível
Português

SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO
RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

Curadoria de Exposições e Investigação em Arte Contemporânea.

Arquitetura, Belas-Artes, Estudos Artísticos, outras áreas artísticas.

A necessidade de criação do Mestrado em Estudos Curatoriais deriva da
expansão dos sistemas de mediação artística num mundo globalizado,
mas também do reconhecimento de que a formação curatorial
fornece competências ajustadas às várias tarefas de sensibilização de
públicos para a arte contemporânea, sua apresentação pública crítica e
integração nas estruturas museológicas e de colecionismo.
O MEC visa formar profissionais de mediação cultural e artística,
capazes de integrarem instituições de produção e mediação artística,
quer sejam museus, espaços expositivos, galerias privadas ou apoiar a
formação e tratamento de coleções de arte. Pretende ainda desenvolver
competências específicas na programação de arte contemporânea.

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

O curso está estruturado em 4 semestres ocupados com seminários
teóricos e teórico-práticos e pela elaboração de dissertação.
Aos semestres ocupados com frequência de unidades curriculares
correspondem 70 unidades de crédito (ECTS).
À dissertação correspondem 50 unidades de crédito (ECTS), para um
total de 120 (ECTS).

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

O ciclo de estudos de Mestrado em Estudos Curatoriais desenvolve
competências nesta área de atividade transversal, reunindo
especialidades oriundas de vários setores das ciências humanas e da
teoria e história da arte com o objectivo de formar especialistas nos
processos de mediação da arte contemporânea.
O Mestrado encontra-se estruturado por forma a também desenvolver
nos alunos competências no âmbito da produção cultural, preparando
nesse sentido os formandos para o desenvolvimento de actividades no
âmbito geral da gestão e administração da cultura contemporânea.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA
DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL
OPCIÓN E-LEARNING?

Predominantemente de perfil universitário, embora com uma implicação
directa de profissionais e especialistas da área.

Presencial
Não

MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES
REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

VALORACIÓN FINAL

Acesso a mobilidade Erasmus

Obter a aprovação nas diferentes unidades curriculares (implica a
realização de trabalhos e a participação nas aulas); realização da
dissertação ou do projecto final de Mestrado e respectivo relatório
escrito.
É um curso de Mestrado que tem apresentado bons resultados e com
uma prática experimental e laboratorial incluída no plano de estudos.
Apesar do peso da Universidade de Coimbra, o Colégio das Artes é
uma estrutura pequena e que tem orientado o seu trabalho na área
da pós-graduação em Arte contemporânea com base nessa prática
laboratorial, com salas de exposição próprias onde os estudantes e
convidados externos podem pôr em prática o seu trabalho. O corpo
docente fixo é pouco diversificado, mas isso é compensado pelo convite
a personalidades externas que colaboram com o Mestrado.

MESTRADO EM CRIAÇÃO ARTÍSTICA CONTEMPORÂNEA
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB
PALABRAS CLAVE

Universidade de Aveiro
https://www.ua.pt/pt/curso/100
Belas Artes, Prática Artística, Media Arte, Estudos de Arte

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Não disponível

PERFIL DE
DESTINATARIOS

A seriação de formandos para o mestrado procura representar uma
visão alargada da atividade artística. A seleção assenta numa escolha
de indivíduos que, de uma forma geral, já deixam antever um corpo
identitário de prática artística continuada (não foi possível encontrar
mais informação)

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO
IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO
RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

20
Propina estudante nacional 1 000,00€/ano; Anuidade estudante
internacional 5500€ /ano
Português
Prática Artística

Belas-Artes, outras áreas artísticas.

O Mestrado em Criação Artística Contemporânea tem por objetivo
equipar os formandos com uma prática, exposta no desenvolvimento de
projetos, que reforce uma autonomia na concretização da obra e uma
autoconsciência do ato criativo - essencial para uma praxis enquanto
artista.
Assente no paradigma da interação, visto como uma forma de ação que
ocorre entre dois ou mais objetos que repercutem efeito uns nos outros,
encontramos uma linha da pensamento que orienta este mestrado. As
combinações resultantes de várias interações, simples ou complexas,
oferecem e orientam-nos num surpreendente e emergente fenómeno
onde se antevê, e afirma, a ideia de que todos

os sistemas estão e são inter-relacionados (interdependentes), onde
todas e quaisquer ações expõem uma consequência proporcionando
toda uma abordagem consciente da gramática implícita na constituição
do discurso da obra de arte contemporânea - nas suas diversas formas,
que vão desde as instalações audiovisuais aos sistemas interativos,
passando pelo hipermédia, realidade virtual, até aos conceitos de rede e
ciberespaço.

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

4 semestres/120 ECTS, dos quais 18 optativos e 42 para a dissertação,
projecto final de Mestrado ou estágio e respectivo relatório.

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

Desenvolver competências avançadas no âmbito das metodologias e
práticas de investigação em arte; na utilização de novas tecnologias
aplicadas à arte; na compreensão/ comunicação/ interpretação
transdisciplinar das áreas científicas envolvidas; nas capacidades de
relacionamento interpessoal e de grupo necessárias ao trabalho de
equipa pluridisciplinar.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

Predominantemente de perfil universitário.

DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL
OPCIÓN E-LEARNING?
MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES
REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

VALORACIÓN FINAL

Presencial
Não
O Mestrado organiza uma residência artística de quadro dias em
ambiente rural (em colaboração com o projeto Binaural/Nodar) e uma
exposição final de trabalhos de mestrado no Museu de Aveiro.
Obter a aprovação nas diferentes unidades curriculares (implica a
realização de trabalhos e a participação nas aulas); realização da
dissertação, do projecto final de Mestrado ou do estágio e respectivo
relatório escrito
É um curso de Mestrado oferecido por uma Universidade que não tem
cursos de licenciatura (graduação) no mesmo domínio, nem outros
cursos de pós-graduação, pelo que fica um pouco isolado em sem
massa crítica, também ao nível docente ou dos equipamentos e espaços
oficinais.

MESTRADO EM HISTÓRIA DA ARTE,
PATRIMÓNIO E CULTURA VISUAL
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB
PALABRAS CLAVE
REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Faculdade de Letras da Universidade do Porto
https://sigarra.up.pt/flup/pt/CUR_GERAL.CUR_VIEW?pv_curso_id=11162
Arqueologia, Património, Revitalização Patrimonial, Cultura visual
1. Titulares do grau de licenciado com um mínimo de 180 ECTS ou
equivalente legal;
2. Titulares de grau académico superior estrangeiro conferido na
sequência de um 1º Ciclo organizado de acordo com os princípios do
Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo;
3. Titulares de grau académico superior estrangeiro, reconhecido
como satisfazendo os objetivos do grau de Licenciado pelo órgão
estatutariamente competente da FLUP;
4. Detentores de currículo académico, científico ou profissional
reconhecido pela Comissão Científica, atestando capacidade para a
realização do CE.

PERFIL DE
DESTINATARIOS

Historiadores de arte

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS

Sem informação

PRECIO

Sem informação

IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE

Sem informação

SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO
RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

Museus, Bibliotecas; Divisões culturais

História, história da arte, Humanidades no geral.

· Atualizar e diversificar a área científica da História da Arte, numa
perspetiva de campo expandido, que tem vindo a assumir um lugar de
direito através do alargamento do mundo das profissões relacionadas
com o Património e com a Cultura Visual.

· Proporcionar formação pós-graduada em Património Artístico e
Cultura Visual, segundo um modelo que conjuga o ensino/aprendizagem
das matérias lecionadas com uma vertente que se destina a dotar os
estudantes de ferramentas e experiências profissionais;
· Fomentar a prática da investigação, incentivando a autonomia do
estudante no seu percurso académico;
· Proporcionar uma formação avançada no âmbito das artes visuais
centrada na análise da produção artística e dos seus processos de
criação e receção na diacronia;
· Preparar profissionais com um sólido conhecimento sobre o
património, com capacidade para intervir na sua conservação, difusão e
fruição, assim como para promover o conhecimento crítico das diversas
manifestações artísticas contemporâneas.
ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

Metodologia de Projeto e de Investigação I
Estudos e Práticas de Património
Imagem e Contexto I
Escolha duas Unidades Curriculares
Metodologia de Projeto e de Investigação II
Gestão Cultural e Patrimonial
Imagem e Contexto II
Escolha duas Unidades Curriculares
Metodologia de Projeto e de Investigação II
Gestão Cultural e Patrimonial
Imagem e Contexto II
Escolha duas Unidades Curriculares
ECTS 6 Horas 52 Totais 16
Seminário de Orientação ECTS 12 Horas Contacto 26 Horas Totais 324

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

Com este programa espera-se que os estudantes:
1. Obtenham uma sólida formação teórica nos campos da História da
Arte, do Património e da Cultura Visual;
2. Produzam Dissertações, Relatórios de Estágio e Projetos criativos,
assentes na discussão e na prática contemporânea do seu campo de
estudos;
3. Sejam capazes de participar em programas de investigação aplicada,
tanto na sua área de especialidade como nas de interface entre a História
da Arte, o Património e a Cultura Visual;
4. Obtenham competências para a comunicação científica e a prática
das profissões do âmbito da História da Arte, do Património e da Cultura
Visual;

5. Possam desempenhar cargos de consultoria em instituições, empresas
e outros organismos públicos e privados nas áreas da História da Arte, do
Património e da Cultura Visual;
6. Se tornem agentes ativos na mobilização social para a intervenção e
fruição patrimonial, bem como para a salvaguarda e para a divulgação
do Património.
PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

Sem informação

DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL

Sem informação

OPCIÓN E-LEARNING?
MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Sim
- Biblioteca Pública Municipal do Porto | Casa da Arquitetura
(Matosinhos) | Câmara Municipal de Gondomar | Câmara Municipal de
Lousada | Câmara Municipal de Paços de Ferreira | Cooperativa Árvore |
Divisão Municipal de Museus e Património Cultural da Câmara Municipal
do Porto | Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee
(Florença, Itália) | Galeria Municipal do Porto | Museu Romântico da
Quinta da Macieirinha (CMP) | Porto Vivo | Solar dos Condes de Resende
(Vila Nova de Gaia)
- Empatia Arqueologia | Museu Digital UPorto | Spira, Revitalização
Patrimonial

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

VALORACIÓN FINAL

Para a obtenção do grau de Mestre o estudante deve perfazer um total
de 120 ECTS. O primeiro ano do ciclo de estudos, dividido em dois
semestres, constitui o Curso de Mestrado em História da Arte, Património
e Cultura Visual com 60 créditos. Este Curso não é conferente de grau. O
segundo ano do ciclo de estudos é composto por uma Dissertação, por
um Estágio ou por um Projeto, correspondentes a 60 créditos ECTS que
conferem o grau de Mestre.
Essencialmente teórico e vocacionado para a profissionalização em
torno das questões do património.

ARTE E DESIGN PARA O ESPAÇO PÚBLICO
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB

Universidade do Porto
https://sigarra.up.pt/fbaup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_
lectivo=2020&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=M&pv_curso_id=1317
Madep.wordpress.com

PALABRAS CLAVE
REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Práticas artísticas espaciais. Práticas relacionais. Espaço público.
Arquitectura, Paisagismo.
a) Titulares de grau de licenciatura conferido por uma Universidade
portuguesa ou equivalente legal.
b) Titulares de um Grau académico superior estrangeiro conferido na
sequência de um 1° Ciclo de Estudos organizado de acordo com os
princípios do Processo de Bolonha ou por um Estado aderente a este
Processo.
c) Titulares de um Grau académico superior estrangeiro que seja
reconhecido como satisfazendo os objectivos de grau de licenciado pelo
órgão estatutariamente competente da FBAUP.
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja
reconhecido como atestando capacidade para a realização deste Ciclo
de Estudos pelo órgão científico estatutariamente competente da FBAUP.
Critérios de selecção
1. Currículo académico (demonstração de conhecimentos de Inglês
(min B2) e Português (min A2 para não Luso falantes) Quadro Europeu
Comum de Referência para as Línguas (30%)
2. Currículo científico (10%)
3. Portfólio (30%)
4. Currículo profissional (15%)
5. Carta de Intenções/Entrevista (se considerada necessária para
classificação global) 15%

PERFIL DE
DESTINATARIOS

O presente Mestrado destina-se primordialmente ao prosseguimento
de estudos para licenciados de qualquer Ramo dos Cursos de Artes
Plásticas e de Design de Comunicação da Faculdade de Belas Artes,
mas também a licenciados vindos, por exemplo, de áreas como
a Arquitectura, Urbanismo, Paisagismo, Design de Produto ou
Equipamento; e privilegiará a celebração de acordos de cooperação
com outras Faculdades, com vista a proporcionar o alargamento do
diálogo científico e a formar as bases do pensar e agir sobre a cidade,
a paisagem, a comunidade ou o museu, de forma verdadeiramente
pluridisciplinar.

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO

21
Propina integral €1500/ano
Propina parcial € 890/ano

IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO

PT e ENG
Multidisiciplinar

RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA

Licenciaturas em Humanidades, Arquitectura, Paisagismo, Artes Visuais,
Design de comunicação ou Produto.

OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

A primeira parte do curso estrutura-se em torno de um conjunto
de unidades curriculares contextualizantes de, por um lado, as
metodologias de investigação, de projecto, e as ferramentas
profissionais; por outro, o conhecimento teórico indispensável a uma
investigação consistente; e finalmente, à prática projectual desenvolvida
com o apoio de tutores dedicados e escolhidos de acordo com as suas
especialidades. As unidades teóricas e projectuais têm um professor
responsável, abrindo-se no entanto à participação de especialistas,
professores, artistas, etc, convidados pela sua relevância e domínio das
matérias em causa. Esta abertura alarga-se a participações em debates,
conferências, etc., que a direcção do curso considere pertinentes. A
segunda parte do curso inclui uma Unidade Curricular de Metodologia
de Investigação e Projectual de nível avançado e a elaboração do
Trabalho de Projecto em conjunção com uma componente escrita,
para os quais, sempre que possível, serão chamados orientadores de
reconhecido mérito com vista a promover um âmbito alargado de crítica
e contributo científico e artístico.

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

1º ano
Projeto Ects 21 6h/semana
Desenho e Levantamento do Lugar ECTS 9 3h/semana
Arte, Comunicação e Cultura Visual ECTS 9 4h/semana
Metodologias de Investigação Ects 3 2h/semana
Metodologias de Investigação e Projeto Ects 3 2h/semana
Desenho e Projeto ECTS 9 3h/semana
Opção UPorto
2º ano
Dissertação/Projeto/Estágio ECTS 48 Orientação Tutorial
Laboratório Multidisciplinar 1 ECTS 6 3h/semana
Laboratório Multidisciplinar 2 ECTS 6 3h/semana

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

- Análise e consultoria urbana;
- Direcção artística, curadoria e/ou programação cultural no contexto da
cidade e do espaço público;
- Desenvolvimento de actividades, autónomas ou em colaboração
interdisciplinar, no âmbito das práticas artísticas espaciais/relacionais
em espaço público;
- Desenvolvimento de processos de participação/envolvimento público
no âmbito das políticas urbanas e culturais;
- Actividades editoriais e de investigação em arte e design para o espaço
público.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

Sem informação oficial

DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL

Prioritário presencial.

OPCIÓN E-LEARNING?

Sim

MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Sim

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

VALORACIÓN FINAL
RECURSOS (OPCIONAL)

Modalidade por Dissertação – Componente Escrita + Prova Pública /
Modalidade por Estágio – Relatório + Prova Pública / Modalidade por
Trabalho de Projecto – Dissertação com Projecto + Prova Pública

Âmbito transdisiciplinar singular necessitaria de maior variedade e
número de docentes.
Oficinas, Biblioteca, Estúdio próprio. Computadores e scanner. Outros
diversos.

MESTRADO EM ARTES PLÁSTICAS
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB

PALABRAS CLAVE
REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Universidade do Porto
https://sigarra.up.pt/fbaup/pt/cur_geral.cur_view?pv_ano_
lectivo=2020&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=M&pv_curso_
id=12881
Arte contemporânea , escultura, pintura, intermedia, desenho
a) Titulares de grau de licenciatura conferido por uma Universidade
portuguesa ou equivalente legal.
b) Titulares de um Grau académico superior estrangeiro conferido na
sequência de um 1° Ciclo de Estudos organizado de acordo com os
princípios do Processo de Bolonha ou por um Estado aderente a este
Processo.
c) Titulares de um Grau académico superior estrangeiro que seja
reconhecido como satisfazendo os objectivos de grau de licenciado pelo
órgão estatutariamente competente da FBAUP.
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja
reconhecido como atestando capacidade para a realização deste Ciclo
de Estudos pelo órgão científico estatutariamente competente da FBAUP.

PERFIL DE
DESTINATARIOS
NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO

Artistas
21 por Ramo
Propina integral €1500/ano
Propina parcial € 890/ano

IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE

PT e ENG

SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO
RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA

Licenciaturas em artes

OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

O Curso é composto por três programas/áreas, nas quais o aluno se deve
inscrever, nomeadamente: Programa de Estúdios, Programa de Práticas
e Estudos Avançados e Programa de Metodologias de Investigação.
O primeiro ano incorpora uma componente curricular, realizada
mediante unidades curriculares, seminários, palestras, workshops
e acompanhamento tutorial, de forma a atualizar competências
processuais, tecnológicas e teóricas, assente num elevado grau de
investigação e experimentação em estúdio.
O segundo ano assume como prioridade a investigação individual
(com supervisão de um orientador), consolidando a aprendizagem e
experimentação do primeiro ano, e dirigida para desenvolvimentos
originais sob a forma de dissertação, projeto ou estágio, capaz de
organizar e implementar um programa próprio de nível avançado. No
seu regresso ao segundo ano, espera-se que o estudante se envolva
também na dinâmica do curso, mediante apresentações do seu
trabalho aos novos estudantes, como uma oportunidade de articular
o seu projeto de investigação submetido na relação com a sua prática
investigativa e artística. Os estudantes continuarão a trabalhar com o seu
orientador até à apresentação final, sob a forma de projeto, dissertação
ou estágio.
· Providenciar um ambiente intelectual e criativo no qual os
estudantes desenvolvam o seu potencial como artistas e investigadores
independentes nas diversas áreas da sua formação;
· Enfatizar a relação entre a prática de estúdio e o contexto social
e cultural onde se desenvolve, através da exposição, publicação,
apresentação ou outras formas de intervenção;
· Potenciar competências específicas que permitam ao estudante
elaborar e participar em projetos colaborativos de prática artística e
investigação;
· Permitir aos estudantes desenvolver uma consciência crítica e
informada de nível elevado, proporcionando um conhecimento
cruzado dos conceitos, textos críticos e fontes históricas diretamente
relacionadas com a prática artística e investigação;
· Providenciar formação, apoio tutorial e dinâmicas colaborativas
que permitam ao estudante relacionar a sua obra tanto com o mundo
artístico como com o contexto social onde vive e trabalha;
· Mobilizar metodologias de investigação baseadas na prática artística,
que apoiem o projeto de cada um e reforcem a comunicabilidade dos
seus resultados de forma coerente;
· Providenciar orientação e recursos práticos e tecnológicos numa
diversidade de meios criativos que suportem o trabalho de estúdio.
· Promover uma especialização em áreas específicas do estúdio ou
competências no trabalho entre múltiplos campos artísticos.

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

1º ANO
PROGRAMA DE ESTÚDIOS (ANUAL) 30 ECTS
Estúdio de Desenho (30 ECTS)
Estúdio de Escultura (30 ECTS)
Estúdio de Intermedia (30 ECTS)
Estúdio de Pintura (30 ECTS)
PROGRAMA DE PRÁTICAS E ESTUDOS AVANÇADOS 24 ECTS (1º
SEMESTRE, 12 ECTS, 2º SEMESTRE, 12 ECTS);
Arte e Tecnologia (TP 6 ECTS)
Campos e Especificidades da Prática Artística (TP 6 ECTS)
Campo Escultórico e Contemporaneidade (TP 6 ECTS)
Circuitos Artísticos (T 6 ECTS)
Campos e Funções do Desenho (TP 6 ECTS)
Desenho e projeto (TP 6 ECTS)
Estudos Tecnológicas de Escultura (TP 6 ECTS)
Estudos Tecnológicos de Pintura (TP 6 ECTS)
Pensamento e Prática da Arte Atual (T 6 ECTS)
Desenho e Performatividade (TP 6 ECTS)
Práticas de Exposição (TP 6 ECTS)
Texto de Artista (T 6 ECTS)
Práticas Materiais do Desenho (TP 6 ECTS)
Teoria e História do Desenho (T 6 ECTS)
Seminários de Pintura (TP 6 ECTS)
Qualquer optativa de outros Mestrados da FBAUP e UP*
PROGRAMA DE METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO 6 ECTS (1º SEMESTRE,
3 ECTS, 2º SEMESTRE, 3 ECTS);
Seminários de Metodologias de Investigação I (3 ECTS)
Seminários de Metodologias de Investigação II (3 ECTS)
2º ANO
Dissertação/Projeto/Estágio (ANUAL) (54 ECTS)
Práticas de Estúdio/Investigação (SEMESTRE 1) (6 ECTS)

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

CAPACIDADES REFLEXIVAS
INOVAÇÃO: evidenciar ideias inovadoras que questionem e desafiem a
compreensão da sua prática artística na relação com o contexto cultural
ou disciplinar em que se desenvolve;
CONTEXTO: mostrar uma compreensão avançada dos debates relevantes
na sua prática e contexto artístico;
INVESTIGAÇÃO: Evidenciar uma compreensão avançada dos princípios e
estratégias de investigação e aplicá-los de forma adequada à sua prática;
COMUNICAÇÃO: Capacidade de articular e debater o enquadramento
técnico e teórico envolvido na produção do trabalho de forma coerente e
fundamentada.
CAPACIDADES TÉCNICAS
PRODUÇÃO: produzir obra artística de nível avançado que relacione
criatividade, pensamento crítico e técnica.
EXPERIMENTAÇÃO: capacidade de experimentação no uso de materiais,
processos e ambientes de forma a traduzir ideias em práticas, imagens e
artefactos.
COMPETÊNCIAS: mostrar domínio das competências técnicas implicadas
na criação, exposição e documentação do seu trabalho
CAPACIDADES PROFISSIONAIS
AUTONOMIA: mostrar independência e responsabilidade na orientação
dos seus estudos mediante uma articulação entre os recursos, o tempo e
as intenções.
COLABORAÇÃO: participar como membro ativo, responsável e atento no
mestrado;
IDENTIDADE: definir uma identidade artística e investigativa mediante
reflexão crítica e compreensão do campo onde desenvolve a sua prática.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

Sem informação oficial

DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL

Prioritário presencial.

OPCIÓN E-LEARNING?
MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Sim
Sem informação oficial

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

VALORACIÓN FINAL
RECURSOS (OPCIONAL)

Modalidade por Dissertação – Componente Escrita + Prova Pública /
Modalidade por Estágio – Relatório + Prova Pública / Modalidade por
Trabalho de Projecto – Dissertação com Projecto + Prova Pública

Ambição de diversificação de áreas com 4 ramos.

Oficinas, Biblioteca, Estúdios próprios.

MESTRADO EM ARTES VISUAIS. PRÁTICAS ARTÍSTICAS E
INVESTIGAÇÃO
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB

PALABRAS CLAVE
REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Escola Superior Artística do Porto
http://www.esap.pt/ensino/curso/mestrado-em-artes-visuais-praticasartisticas-e-investigacao/acesso

Práticas artísticas , arte contemporânea
a) Os candidatos detentores de um certificado de conclusão de
licenciatura obtido em Estabelecimento de Ensino Superior de países
subscritores da Declaração de Bolonha e de outros considerados afins,
tendo em atenção a respetiva estrutura curricular.
b) Titulares de um grau académico superior nacional ou estrangeiro que
seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado
pelo órgão científico estatutariamente competente da ESAP.
c) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja
reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de
estudos pelo Conselho Científico da ESAP.

PERFIL DE
DESTINATARIOS
NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO

Artistas
21
Propina anual 1º ano 3 094.20 €
Propina anual 2º ano 2 153.40 €

IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO
RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA

PT e ENG
Sector artístico

Licenciaturas em artes

OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

- Dotar os estudantes de competências necessárias à sua integração no
campo profissional da arte.
- Aprofundar o conhecimento das artes visuais e as relações que estas
estabelecem com outros territórios de reflexão.
- Possibilitar a construção de um corpo de trabalho interdisciplinar capaz
de informar a prática artística tanto do ponto de vista conceptual como
técnico.
- Fomentar a interação entre a produção artística no domínio das artes
visuais e a prática da investigação.
- Incentivar a prática projetual no contexto da prática expositiva.

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

1º ano
Laboratório de Práticas Artísticas (I) - PL:90 ECTS 9
Arte Contemporânea e Estudos Críticos - T:45 OT:15 ECTS 6
Arte, Sociedade, Ciência e Tecnologia - TP:90 ECTS 9
Opção Livre - ECTS 6
Laboratório de Práticas Artísticas (II) - PL:90 ECTS 9
Metodologias de Investigação (I) - T:15 TP:45 ECTS 6
Análise e Escrita de Textos De Artista - TP:90 ECTS 9
Opção Livre - ECTS 6
2º ano
Trabalho projeto/dissertação - OT:30 ECTS 54
Metodologias de Investigação (II) - T:45 TP:15 ECTS 6

COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

No site repete texto dos objectivos

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

O corpo docente deste mestrado inclui, para além dos professores, um
conjunto significativo de conferencistas convidados de reconhecida
experiência e mérito académico e/ou profissional no domínio da arte
contemporânea, tal como artistas, curadores, críticos e investigadores

DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL

Sem informação oficial.

OPCIÓN E-LEARNING?

Sem informação oficial.

MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Sem informação oficial.

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO

VALORACIÓN FINAL
RECURSOS (OPCIONAL)

Dissertação ou Trabalho de Projecto.

Localizado num Politécnico possui boa ambição e dinâmica de partilha
de conhecimento.
Sem informação oficial.

MESTRADO EM GESTÃO DE INDÚSTRIAS CRIATIVAS
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB

Universidade Católica Porto / Escola das Artes
https://www.porto.ucp.pt/pt/central-oferta-formativa/mestrado-gestaoindustrias-criativas
http://artes.ucp.pt/industriascriativas/

PALABRAS CLAVE

Indústrias criativas , mercado da arte

REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Não é claro no site

PERFIL DE
DESTINATARIOS

profissionais das “indústrias que intersectam a criatividade, a arte, o
negócio e a tecnologia”.

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO
IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO
RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

sem informação oficial
7.980€
PT e ENG
Sector cultural e criativo

Humanidades e Gestão

Iniciativa conjunta da Escola das Artes e da Católica Porto Business
School da Universidade Católica no Porto.
O sector cultural e criativo caracteriza-se por ter na criatividade
e no capital intelectual os seus principais valores. A sua natureza
multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar requer processos
de colaboração e cooperação que juntem capacidades criativas e
competências de gestão. Tem assim, por desígnio, novos conceitos,
produtos, conteúdos, bem como a sua efetivação em novos e diferentes
modelos de negócios melhor adaptados ao mundo contemporâneo.
Abrange uma grande variedade de atividades, Arquitectura, Artes e
Antiquários, Artesanato, Design, Design de Moda, Cinema e Vídeo,
Publicidade, Software Interactivo de Entretenimento, Música, Artes
Performativas, Edição, Software e Serviços de Informática, Televisão
e Rádio – ou seja, indústrias que intersectam a criatividade, a arte, o
negócio e a tecnologia.

É desta combinação que resulta a emergência de um sector que tendo
por base produtos culturais, ideias, conceitos, talento e inovação, aponta
para novos caminhos para quem deseja descobrir como criar novos
espaços profissionais numa sociedade em que a habilidade de criar e
executar é extremamente valorizada.
O Mestrado tem como objetivo principal qualificar profissionais com
base no estudo interdisciplinar de técnicas, processos e métodos para
responder à procura do setor produtivo do sector cultural e criativo.
No final, o discente estará apto a refletir sobre este campo de atuação,
nomeadamente investigar e analisar de forma critica sobre processos
relativos à idealização, criação, desenvolvimento e operação do sector
cultural e criativo, fortalecendo a capacidade para visualizar novas
oportunidades de negócios e encontrar soluções para problemas reais
do sector.
- Formar especialistas na aplicação de conhecimentos a nível da gestão
financeira, legal e operacional do sector criativo;
- Aumentar a eficiência, eficácia e impacto económico e sociocultural
dos projectos culturais e criativos;
- Fomentar a criação de massa crítica que reflicta o sector das indústrias
criativas;
- Dar a conhecer as principais práticas culturais nacionais e as formas
como estas influenciam o desenvolvimento das indústrias criativas.
ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

A formação conta com um plano curricular polivalente, que aborda
disciplinas como “Gestão Empresarial e Estratégia nas Indústrias
Criativas”, “Arte, Cultura e Indústrias Criativas”, “Legislação nos Setores
Cultural e Criativo”, “Criatividade”, “Marketing, Marca e Negócio”,
“Tecnologias nas Práticas Criativas” ou “Gestão de Projeto e Plano de
Negócios”.
O 1º ano curricular promove competências e conhecimentos nos
domínios da:
- criatividade, gestão empresarial e estratégia, legislação nos setores
culturais e criativos,
- gestão, plano de negócios e financiamento, internacionalização,
marketing e marca, tecnologias, avaliação e impacto de projetos.
O 2º ano permite a escolha entre a:
- via do empreendedorismo criativo (Projeto Final)
- via de investigação (Dissertação)
- via profissionalizante (Estágio).
Plano de estudos
1º ano / 1º semestre
Arte, Cultura e Indústrias Criativas – 30h, ECTS 8
Gestão Empresarial e Estratégia nas Indústrias Criativas- 24h, ECTS 6
Financiamento de Projectos nas Indústrias Criativas- 24h, ECTS 6
Legislação no Sector Cultural - 24h, ECTS 6
Criatividade- 18h, ECTS 4

1º ano / 2º semestre
Gestão de Projectos e Plano de Negócios - 30h, ECTS 8
Marketing, Marca e Negócio - 24h, ECTS 6
Avaliação e Impacto das Indústrias Criativas - 24h, ECTS 6
Tecnologias nas Práticas Criativas - 24h, ECTS 6
Parcerias, Redes e Internacionalização nas Indústrias Criativas -18h, ECTS
4
2º ano / 3º semestre
Seminários de Investigação- 18h, ECTS 4
Dissertação / Projecto / Estágio I- 40h, ECTS 26
2º ano / 4º semestre
Dissertação / Projecto / Estágio II - 45h, ECTS 30
COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

- no desenvolvimento de atividades técnico-científicas nas áreas de
conhecimento relacionadas com a identificação de oportunidades de
negócios no Sector Cultural e Criativo;
- como investigador no processo de conceção, desenvolvimento e
análise de atividades com foco no sector Cultural e Criativo;
- na análise do contexto e de cenários prospectivos do ambiente
organizacional, relacionados com o desenvolvimento das atividades do
Sector Cultural e Criativo;
- na operacionalização de processos do Sector Cultural e Criativo em
relação à gestão dos processos e das rotinas organizacionais;
- na elaboração de projetos de captação de recursos para o
financiamento das atividades do Sector Cultural e Criativo;
- na criação, gestão e execução projetos sustentáveis dentro das lógicas
economico/culturais que caracterizam o Sector;
- na promoção de encontros e da reflexões críticas sobre o papel, as
características e os movimentos do Sector no contexto da sociedade
atual em mudança;
- na articulação projetos em diálogo com o poder público e demais
organizações relativos ao sector.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

Sem informação

DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL

Sem informação

OPCIÓN E-LEARNING?

Sem informação

MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES
REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO
VALORACIÓN FINAL

Sim

Dissertação / Projecto / Estágio
Vocacionado para uma ligação à área da gestão e do entretenimento
possui múltiplos e variados contributos.

MESTRADO EM ESTUDOS DE ARTE
UNIVERSIDAD
ENLACE WEB
PALABRAS CLAVE
REQUISITOS DE
ADMISIÓN

Universidade do Porto
https://sigarra.up.pt/fbaup/pt/cur_geral.cur_view?pv_curso_id=1339
Teoria e Crítica da Arte. Estudos Museológicos. Curadoria.
a) Titulares de grau de licenciatura conferido por uma Universidade
portuguesa ou equivalente legal.
b) Titulares de um Grau académico superior estrangeiro conferido na
sequência de um 1° Ciclo de Estudos organizado de acordo com os
princípios do Processo de Bolonha ou por um Estado aderente a este
Processo.
c) Titulares de um Grau académico superior estrangeiro que seja
reconhecido como satisfazendo os objectivos de grau de licenciado pelo
órgão estatutariamente competente da FBAUP.
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja
reconhecido como atestando capacidade para a realização deste Ciclo
de Estudos pelo órgão científico estatutariamente competente da FBAUP.
Critérios de selecção
a) Currículo académico;
b) Currículo científico;
c) Cumculo profissional.
2- Os critérios de seleção para admissão ao Ciclo de Estudos conducente
ao Grau de Mestre em Estudos Artísticos terão em conta as áreas de
formação e experiência indicadas no ponto anterior bem como uma
carta de motivação.

PERFIL DE
DESTINATARIOS

No âmbito específico das artes plásticas, os Estudos Artísticos definemse como área transdisciplinar na qual convergem de modo orgânico
contributos de disciplinas que, tendo como objecto privilegiado o
estudo das realidades artísticas, não as têm como objecto primeiro do
seu estudo, ou não desenvolvem com elas uma relação imediatamente
vocacionada para a formação de agentes culturais de formação
específica. Assim, tirando partido do carácter transdisciplinar do seu
objecto, e da sua experiência enquanto instituição de formação de
criadores artísticos, a FBAUP propõe-se
desenvolver com este mestrado, na dupla vertente de Teoria e Crítica da
Arte e de Estudos Museológicos e Curadoriais, um espaço privilegiado de
reflexão e formação de agentes de mediação cultural especificamente
vocacionados para pensar e intervir ao nível da teoria, crítica ou
curadoria da arte contemporânea.

NÚMERO DE ALUMNOS
ADMITIDOS
PRECIO

2 x 21
Propina integral €1500/ano
Propina parcial € 890/ano

IDIOMAS EN QUE SE
IMPARTE
SECTORES
PROFESIONALES A LOS
QUE VA DIRIGIDO
RELACIÓN CON
TÍTULOS DE GRADO/
LICENCIATURA
OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

ESTRUCTURA
CURRICULAR (CRÉDITOS,
MÓDULOS, HORAS DE
DOCENCIA)

PT e ENG
* Teoria e Crítica da Arte;
* Estudos Museológicos e Curadoriais.
Licenciaturas em Humanidades, História da Arte, Artes Visuais.

Quer pela sua complexidade, quer pelo forte investimento simbólico
de que são objecto as artes visuais ocupam no panorama cultural da
contemporaneidade um lugar de destaque. A Arte Contemporânea é
hoje um fenómeno cultural de implicações múltiplas que não ultrapassa
a sua intervenção específica ao nível de um linguagem especializada;
nesta medida, o papel de uma instituição de formação no âmbito das
artes plásticas não pode restringir-se ao nível da formação de criadores;
é-lhe exigível que estruture a sua intervenção pedagógica ao nível da
formação dos múltiplos agentes que na contemporaneidade constroem
o fenómeno artístico: não apenas são hoje cada vez mais ténues as
fronteiras que separam a criação artística da produção dos instrumentos
conceptuais e das intervenções institucionais no interior das quais as
relações de produção e recepção se definem, como a própria existência
da arte enquanto fenómeno cultural exige a presença de um conjunto
crescente de mediadores especializados.
É o papel de formador privilegiado destes agentes que a Faculdade de
Belas Artes da Universidade do Porto se propõe desempenhar com a
criação do presente Mestrado em Estudos artísticos, nas suas duas áreas
de especialização.
Teoria e Crítica da Arte:
Teoria e Crítica da Arte I ECTS 9 3h/semana
Estética Ects 6 2h/semana
Pensamento e Prática da Arte Actual Ects 6 2h/semana
Metodologias de Investigação 1 Ects 3 2h/semana
Optativas TCA - 1º Semestre
Teoria e Crítica de Arte II ECTS 9 3h/semana
Texto Crítico Ects 6 2h/semana
Teoria e Crítica da Comunicação Ects 6 2h/semana
Metodologias de Investigação II Ects 3 2h/semana
Optativas TCA - 2º Semestre

Estudos Museológicos e Curadoriais:
Conceitos de Museologia Contemporânea Ects 6 2h/semana
Pensamento e Prática da Arte Actual Ects 6 2h/semana
Metodologias de Investigação 1 Ects 3 2h/semana
A Exposição: Teorias e Práticas I ECTS 9 3h/semana
Optativas EMC - 1º Semestre
A Exposição: Teorias e Práticas II ECTS 9 3h/semana
Texto Crítico Ects 6 2h/semana
Metodologias de Investigação 1I Ects 3 2h/semana
Conservação da Arte Contemporânea Ects 6 2h/semana
Optativas EMC - 2º Semestre
2º Ano:
Projecto/Dissertação/Estágio ECTS 60 OT
COMPETENCIAS QUE SE
DESARROLLAN

Teoria, crítica da arte contemporânea.

PROFESORADO
UNIVERSITARIO /
EXTERNO: PROPORCIÓN
APROXIMADA

Sem informação

DOCENCIA PRESENCIAL
/ SEMIPRESENCIAL

Museologia. Curadoria de exposições.

Mista

OPCIÓN E-LEARNING?

Sim

MOVILIDAD Y
PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O
INSTITUCIONES

Sim

REQUISITOS PARA LA
OBTENCIÓN DE TÍTULO
VALORACIÓN FINAL

Provas públicas de apreciação e discussão da dissertação, do trabalho
de projeto ou do relatório de estágio .
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