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1. O Curso é promovido por:
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade
Universidade

de Évora - Instituto de Investigação e Formação Avançada
Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Polı́ticas
de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão
de Lisboa - Instituto de Ciências Sociais
do Algarve - Faculdade de Economia

2. Curso em associação:
a. Tipo de Consórcio: Nacional
b. Tipo de Associação: Diploma a ser atribuı́do por todas as Instituições Parceiras em conjunto
(alinea c) do artº 42º do DL 115/2013)
c. Tipo de Protocolo: Rotativo (gestão administrativo-financeira da responsabilidade da instituição
de acolhimento da edição)
d. Matrı́cula: Os alunos permanecem na instituição de acolhimento da edição, no decorrer da parte
letiva, sendo transferidos para a instituição do orientador aquando da aprovação do projeto, passando
a instituição do orientador ser a instituição de acolhimento
e. Instituição coordenadora: Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
f. Instituições parceiras:
(a) Universidade de Évora
(b) Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
(c) Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Polı́ticas
(d) Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão
(e) Universidade de Lisboa - Instituto de Ciências Sociais
(f) Universidade do Algarve - Faculdade de Economia
g. Gestão da Edição:
(a) Instituição de Acolhimento: Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais
e Polı́ticas
i. Candidaturas:
1ª fase: de 1 de Março a 17 de Junho de 2016
2ª fase: de 18 de Junho a 2 de Setembro de 2016
Online no site: http://netpa.iscsp.ulisboa.pt/cssnet
Mais informações:
gea@iscsp.ulisboa.pt – informações sobre candidatura
http://www.sociologia-opendoc.ulisboa.pt/ - informações sobre o programa de doutoramento
h. Diretor/Comissão de Curso em associação:
Professora Ana Nunes de Almeida (ICS-ULisboa) - Coordenação do Programa (ana.nunes.almeida@ics.ulisboa.pt)
Professor Luı́s Baptista (FCSH-UNL) (luisv.baptista@fcsh.unl.pt)
Professora Anália Torres (ISCSP-ULisboa) (atorres@iscsp.ulisboa.pt)
Professor João Peixoto (ISEG-ULisboa) (jpeixoto@iseg.ulisboa.pt)
Professora Rosalina Pisco Costa (UE) (rosalina@uevora.pt)
Professor João Filipe Marques (UAlg) (jfmarq@ualg.pt)
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3. Apresentação e objetivos do curso:
Este programa de doutoramento em Sociologia é proposto por um consórcio que envolve 4 universidades
públicas de referência no Paı́s (a ULisboa, a UNL, a UÉvora e a UAlg) e 6 escolas de grande prestı́gio
(o ICS, a FCSH, o ISCSP, o ISEG, a UE e a Fac. de Economia da UAlg). O Programa beneficia
do património teórico e empı́rico acumulado através da história da sociologia, mas forja igualmente
uma nova orientação face a cruciais desafios societais contemporâneos. Estes espelham-se no tı́tulo
e nas palavras-chave escolhidos. Sociedades &ldquo;abertas&rdquo;, na medida em que os quadros
sociais do passado entram em erosão por novas e imprevisı́veis formas de combinar o local e o global,
o nacional e o internacional, o privado e o público, as práticas e os valores, as biografias individuais
e os padrões coletivos, os quais vêm perturbar os contextos integradores que antes existiam e exigir
outros novos. &ldquo;Inclusivas&rdquo;, depois, para sublinhar o papel das instituições sociais, regiões
territoriais, grupos e redes (formais, informais) na coesão de um tecido social fragilizado, dividido e
heterogéneo. Esta visão geral pode ser detalhada em objetivos ou temas mais especı́ficos, cuja natureza
e contornos serão abordados ao longo do Programa: polı́ticas públicas e inovação social; mobilidades,
projetos de vida e dinâmicas sociais; ciência, reflexividade e transferência de conhecimento; estrutura,
instituições e desigualdades.

4. Saı́das Profissionais:
O programa está aberto a jovens estudantes que recentemente concluı́ram os seus cursos de 2º ciclo
ou mestrado integrado; mas também a estudantes mais velhos, já ativos no mercado de trabalho e
que pretendem voltar à Universidade, não só para atualizar os seus conhecimentos, como para adquirir
novas competências profissionais. O Programa funciona em regime pós-laboral.

5. Condições de Acesso:
a. Condições de acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor:
De acordo com o exposto no artigo nº 30º do DL 115/2013 de 7 de agosto, podem candidatar-se
ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor:
a) titulares de grau de mestre ou equivalente legal
b) titulares de grau de licenciado, detentores de um currı́culo escolar ou cientı́fico, especialmente
relevante e que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de
estudos pelo órgão cientı́fico estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior
onde pretende ser admitido
c) detentores de um currı́culo escolar, cientı́fico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão cientı́fico estatutariamente
competente do estabelecimento de ensino superior onde pretende ser admitido
O reconhecimento referido nas alı́neas b) e c) tem como efeito apenas o acesso ao ciclo de estudos
conducente ao grau de doutor e não confere ao seu titular a equivalência ao grau de mestre ou
licenciado nem o reconhecimento desses graus.
No caso de a candidatura ao ciclo de estudos ser efetuada com base no curriculum vitae a ser
reconhecido pelo órgão cientı́fico estatutariamente competente, o candidato deverá assinalar na
candidatura a sua pretensão, sendo apenas neste caso as candidaturas submetidas ao Conselho
Cientı́fico da respetiva Unidade Orgânica.
b. Nos termos do artº 38º do referido Decreto-Lei, o regulamento do ciclo de estudos conducente ao
grau de doutor na U.E fixa as regras especı́ficas para o ingresso neste ciclo de estudos.

Ref. 484.1/2016

Pág. 3/5

c. Condições especı́ficas de acesso a este curso: São admitidos como candidatos à inscrição:
a) Titulares de grau de mestre ou equivalente legal em Sociologia ou qualquer área das ciências
sociais/humanas;
b) Excecionalmente, titulares de grau de licenciado ou equivalente legal, com currı́culo escolar ou
cientı́fico relevante na área acima referida, reconhecido pela Comissão do Programa, atestando capacidade para a realização do ciclo de estudos;
c) Excecionalmente, detentores de um currı́culo escolar ou cientı́fico reconhecido pela Comissão do
Programa como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos.
Os candidatos são seriados de acordo com a pontuação obtida no processo de selecção, baseada no mérito individual.
Consideram-se os seguintes critérios:
a) Classificações/notas académicas;
b) Currı́culo vitae académico, cientı́fico e profissional;
c) Avaliação de uma proposta de projecto de investigação (seguindo o modelo FCT*, escrito em
português, inglês, francês ou castelhano), assim como de uma carta de intenções, detalhando por
que razões desejam seguir o programa de estudos;
d) Uma entrevista.
* Tı́tulo; Ramo de conhecimento/Especialidade; Sumário (150 palavras); Estado da Arte (500 palavras); Objectivos (300 palavras); Descrição detalhada, incluindo metodologia (1000 palavras); Referências Bibliográficas (20 obras)

6. N.º de vagas
 Nº de vagas para Ingresso: 30

7. N.º mı́nimo de matriculados necessários para funcionamento: 8
8. Propina do Curso: 1375.00 e/ano letivo
Taxa de candidatura: 100 euros

9. Organização/duração:
a. Duração do doutoramento: 8 semestres
b. Nº ECTS para obtenção do grau: 240
c. Nº ECTS para obtenção do curso de doutoramento (conclusão da parte curricular): 60
d. Nº ECTS para obtenção do curso de estudos avançados: 60

10. Funcionamento das sessões letivas do curso: Pós-laboral
Segundas e Terças-feiras das 18:00 às 22:00 horas

11. Documentos necessários para a candidatura:
A candidatura deve ser instruı́da com os seguintes elementos:
a) Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições acima referidas;
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b) Curriculum vitae actualizado, incluindo trabalhos publicados ou devidamente documentados;
c) Proposta de projecto de investigação, seguindo o modelo FCT [Tı́tulo; Ramo de
conhecimento/especialidade; Sumário (150 palavras); Estado da Arte (500 palavras); Objectivos (300
palavras); Descrição detalhada, incluindo metodologia (1000 palavras); Referências Bibliográficas
(20 obras)], escrito em português, inglês, francês ou castelhano;
d) Carta de motivação, detalhando as razões pelas quais deseja seguir o programa de estudos;
e) Comprovante de pagamento do emolumento
f) Cópia do Cartão do Cidadão ou Passaporte.

12. Data de inı́cio do curso: outubro de 2016

15 de março de 2016
O(s) Reitor(es)

Ana Costa Freitas
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