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UMA OPORTUNIDADE ÚNICA PARA:

      Enriquecer o programa de Mestrado com a realização de um semestre letivo nos Estados Unidos
      Estudar comunicação e os sistemas mediáticos num contexto global na School of Communication Studies da 
      prestigiada Kent State University
      Criar uma rede de contactos global com professores e pro�ssionais da área



O QUE É O “THE GLOBAL SCHOLAR EXCHANGE PROGRAM” EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO? 

É um programa de intercâmbio que oferece uma oportunidade única de estudar durante um semestre nos Estados 
Unidos, aprofundando conhecimentos sobre temas das Ciências da Comunicação no contexto americano. Ao abrigo 
do programa, os alunos frequentam o 2.º semestre do Mestrado na prestigiada Kent State University, no Ohio, onde 
terão contacto com algumas das empresas de produção televisiva e cinematográ�ca dos Estados Unidos. 

“The Global Scholar Exchange Program” permite aos alunos do Mestrado em Ciências da Comunicação ingressar 
numa experiência internacional e intercultural, sendo desta forma um valor acrescido em termos curriculares.

CURRICULUM

Enquanto estiverem em Kent, os alunos da Faculdade de Ciências Humanas frequentarão seminários de mestrado em 
conjunto com estudantes americanos. Dada a diferença na creditação das disciplinas, os alunos serão aconselhados 
sobre quais as cadeiras em que se deverão inscrever, num total de três. Os seminários em Kent State têm a duração de 
15 semanas e decorrerão entre meados de janeiro e meados de maio.  
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Estudantes frequentam as suas universidades de origem nos respetivos 
países.

Estudantes da Faculdade de Ciências Humanas estudam na Kent State 
University, frequentando seminários de Mestrado com os  seus colegas 
da School of Communication Studies. 

Estudantes americanos estudam na Faculdade de Ciências Humanas 
frequentando seminários de Mestrado em Ciências da Comunicação.

ESTRUTURA DO PROGRAMA

PRIMEIRO SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TERCEIRO SEMESTRE

QUARTO SEMESTRE 
Estudantes concluem os seus Mestrados nas respetivas universidades 
de origem. 
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SEMINÁRIOS DISPONÍVEIS

      Personal & Mediated Communication
      Communication in Global Society
      Freedom of Speech
      Health and Media E�ects 
      Theories of Communication
      Outros a anunciar

CANDIDATURAS

Poderão candidatar-se a este programa os alunos matriculados no 1.º ano do Mestrado em Ciências da Comunicação. 
A possibilidade de participação está limitada ao número de vagas disponíveis. Os candidatos serão seriados pela 
média de ingresso no Mestrado e pelo resultado da entrevista com a Coordenação do Mestrado. 

PRAZOS DE CANDIDATURA

As candidaturas decorrem a partir de julho para o ano letivo a iniciar em setembro desse mesmo ano.

5



6

DESLOCAÇÃO E ALOJAMENTO

Os estudantes são responsáveis pelo pagamento das suas despesas de deslocação e alojamento. A Kent State                 
University tem uma vasta lista de apartamentos nos quais os alunos poderão residir a preços acessíveis. Aquando da 
inscrição no programa os interessados poderão ter acesso a informações detalhadas sobre os alojamentos disponíveis 
e os respetivos custos. Os alunos terão acesso gratuito aos serviços médicos e ao ginásio do campus bem como à rede 
de transportes que serve a universidade. 

PROPINAS

Os alunos pagam propinas na Universidade Católica Portuguesa durante a sua estadia em Kent State. Não lhes será 
exigido qualquer pagamento adicional pela universidade de acolhimento.

O QUE PODE ENCONTRAR NO CAMPUS DA KENT STATE?

      18 equipas de desporto
      Mais de 20 locais de refeições dentro do campus
      300 clubes e organizações estudantis
      Plano anual com mais de 1.000 atividades e eventos dentro do campus



SOBRE A UNIVERSIDADE DE KENT STATE

A Kent State University foi fundada em 1910 e encontra-se situada no nordeste do estado de Ohio, na cidade de Kent, 
onde encontra um centro histórico com muitos restaurantes, lojas e cinema que procuram servir sobretudo a popu-
lação académica. A cidade de Kent é servida pelo aeroporto internacional de Cleveland.

Tendo sido uma das universidades pioneiras no Ohio, a Kent State tornou-se num motor para o desenvolvimento 
económico, social e cultural, dentro e fora da região. Com mais de 214.000 antigos alunos, que atualmente desen-
volvem a sua atividade pro�ssional  em mais de 100 países, a história da instituição é marcada pela excelência 
académica e inovação, sendo considerada uma das melhores universidades dos Estados Unidos da América.

Com vários centros e institutos de investigação, a Kent State University tem uma longa história no ensino das Ciências 
da Comunicação, tendo sido uma das universidades pioneiras na oferta de cursos nesta área que iniciou em 1932. 
Atualmente tem um corpo docente altamente quali�cado que produz investigação com impacto à escala global.

7



MAIS INFORMAÇÕES
Cristina Nunes
E | cnunes@fch.lisboa.ucp.pt 
T | 217 214 194
F | 217 214 062

www.fch.lisboa.ucp.pt


