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DocNomads é um mestrado internacional centrado no documentário, que resulta da parceria 
de universidades de Portugal, Hungria e Bélgica:
Universidade Lusófona de Lisboa, University of Theatre and Film Arts, de Budapeste, e a Univer-
sidade LUCA, de Bruxelas.
A ideia subjacente é que os alunos possam viver em diferentes culturas e sociedades, dando-
lhes uma maior sensibilidade para a execução dos seus documentários em contextos culturais 
e sociais diferentes dos seus, por isso a mobilidade de Lisboa a Bruxelas via Budapeste é 
obrigatória para todos os alunos.
As aulas são em inglês e o curso é de dois anos.
Foi neste contexto e em parceria com a AO NORTE - Associação de Produção e Animação 
Audiovisual, o IPCV-ESEVC, Grupo Etnográfico da Areosa e AXIS Hotel e outros parceiros locais, 
que em 2015, 26 alunos do DocNomads se deslocaram a Viana do Castelo, para a prática 
intensiva de filmagens, de onde resultaram 13 filmes de 5 minutos sobre personagens locais.

DOCNOMADS | ERASMUS MUNDUS MASTER COURSE
Lisboa – Budapeste – Bruxelas
O novo DocNomads European Master Course é um curso de realização de documentários de 
dois anos (120 ECTS) em Inglês e disponível em três universidades: a Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias (Lisboa), Sint-Lukas Brussel Hogeschool voor Wetenschap & Kunst 
(Bruxelas) e a Universidade de Teatro e Cinema de Budapest (Budapeste).
O grupo tem o apoio de 17 membros associados, que inclui empresas de produção televisivas 
Europeias e nacionais, associações profissionais e organizações de produção de documen-
tários.

http://www.docnomads.eu 

O DocNomads pretende desenvolver as capacidades básicas dos estudantes em termos 
técnicos, trabalho de campo e escrita, assim como o seu processo criativo e capacidade de 
gerir as suas competências num ambiente profissional internacional.
A ideia subjacente é que os alunos possam viver em diferentes culturas e sociedades, dando-
lhes uma maior sensibilidade para a execução dos seus documentários em contextos culturais 
e sociais diferentes dos seus, assim, a mobilidade de Lisboa a Bruxelas via Budapeste é manda-
tária para todos os alunos.
Os estudantes exploram, através das melhores obras Portuguesas, Húngaras, Belgas, Europeias 
e Internacionais, a história e novas formas de documentário, assim como os profissionais de 
referência na área, sendo que a maior parte deles está envolvida no Mestrado. É um mestrado 
prático com particular ênfase no trabalho de campo e alguns workshops que aprofundam o 
conhecimento teórico dos estudantes e os encoraja a definir o seu estilo. Baseado na diversi-
dade cultural, o DocNomads oferece aos estudantes a excelente oportunidade de estabelecer 
uma rede de cooperação internacional que os ajude a alcançar o sucesso.
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