
Escola de Ciências

Departamento de Física
Condições de Admissão: Titulares do grau de Mestre 
nos domínios da optometria, ciências da visão, ótica da 
visão e outros domínios científicos afins, e ainda aos 
alunos que cumpram o estipulado nas alíneas b) e c) do 
artigo 30 do Decreto-Lei 74/2006 de 24 de Março.
•Certificados de habilitações e de disciplinas 
   ou cópia autenticada 
•Curriculum Vitae 
•Carta de apresentação e motivação detalhando os 
   documentos enviados 
•Outros elementos considerados relevantes pelo 
   candidato para a candidatura
» Enviar a documentação por email ou correio
Grau: Doutor
Vagas: Mínimo - 5 ; máximo - 10
Duração do curso: 6 semestres
Propinas: 2750€/ano
Local de funcionamento: Universidade do Minho, 
Departamento de Física, Campus de Gualtar, Braga
Candidatura: 2 de janeiro a 15 de fevereiro de 2015

Admission requirements:  Students with a master 
degree in optometry, vision science, visual optics or in a 
related domain and, exceptionally, to those that are in the 
conditions defined by b) and c) of article 30 of the 
Decreto-Lei 74/2006.
•Certificates of academic qualifications
•Curriculum Vitae
•Motivation letter
•Any other relevant elements
» Documentation to be sent by email or mail
Official length: 6 semestres
Fees: 2750€/year
Location: Universidade do Minho, Departamento de 
Física, Campus de Gualtar, Braga
Applications: January 2 to February 15
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PROGRAMA DOUTORAL EM 

OPTOMETRIA E CIÊNCIAS DA VISÃO

 

Este Programa Doutoral tem como objetivo oferecer formação 

avançada baseada na investigação científica em optometria e 

ciências da visão. Pretende-se contribuir para a formação de 

profissionais capazes de integrarem equipas multidisciplinares e 

realizar trabalhos de investigação internacionalmente competi--

tivos nas áreas de optometria clínica, instrumentação oftál-

mica, contactologia, caracterização da miopia e sua 

progressão, baixa visão, visão das cores, entre outras. 

Estas áreas são da maior importância do ponto de vista de apli-

cação pois os seus resultados contribuem diretamente para a 

melhoria da qualidade visual e da qualidade de vida da popula-

ção. Por outro lado, este tipo de formação é adequada para 

profissionais dos quadros superiores de empresas no ramo da 

visão, quer nas áreas de desenvolvimento e comercialização de 

produtos, quer de serviços, pois o seu desempenho depende da 

compreensão profunda dos problemas e de mecanismos de ação 

similares ao desenvolvimento de um processo de investigação 

científica. Este é um projeto de ensino baseado na investigação e 

conduzido por investigadores reconhecidos internacionalmente 

nas áreas científicas do Programa. 

DOCTORAL PROGRAMME IN 

OPTOMETRY AND VISION SCIENCES 

This Doctoral Programme aims at offering training based on 

scientific research in optometry and vision sciences. The goal is 

to provide training to prepare professionals able to integrate multi-

disciplinary teams and to carry out internationally competitive 

research in the areas of clinical optometry, optometric in-

strumentation, contact lens practice, characterization of 

myopia and its evolution, low vision, colour vision, among 

others. These areas are very important from an applied point of view 

because their results contribute directly to the improvement of the 

visual quality of the population. On the other hand, this type of 

training is adequate for high level staff of companies in the area of 

vision, both in the products and services activities, because their 

performance depend of deep understanding of the problems and 

action mechanisms similar to those involved in scientific research. 

This is a research based learning project conducted by researchers 

internationally recognized in the scientific fields of the Programme. 

 

COORDENAÇÃO / COORDINATION

•Sérgio MC Nascimento, PhD
•José MG Méijome, PhD
•Maria MCF Lira, PhD 

PROFESSORES / FACULTY

•Sandra MB Franco, PhD
•Jorge MM Jorge, PhD
•António MG Baptista, PhD
•José AD Rey, MD, PhD 
•António MMQ Pereira, PhD
•António FT Macedo, PhD
•João MM Linhares, PhD


