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Escola:
Grau:
Curso:

Instituto de Investigação e Formação Avançada
Programa de Doutoramento
Sociologia (cód. 462)

1.o Ano - 1.o Semestre
Código
Nome
Seminário de Problemáticas Sociológicas Aprofundadas
SOC10597D
Seminário de Metodologia da Investigação Avançada em
SOC10598D Sociologia
Tese

1.o Ano - 2.o Semestre
Código
Nome
Seminário de Projeto de Investigação Avançada em SocioSOC10599D logia
Tese

Área Cientifica
Sociologia

ECTS
8

Duração
Semestral

Horas
208

Sociologia

8

Semestral

208

Área Cientifica
Sociologia

ECTS
14

Duração
Semestral

Horas
364

2.o Ano - 3.o Semestre
Código Nome Área Cientifica
Tese

ECTS

Duração

Horas

2.o Ano - 4.o Semestre
Código Nome Área Cientifica
Tese

ECTS

Duração

Horas

3.o Ano - 5.o Semestre
Código Nome Área Cientifica
Tese

ECTS

Duração

Horas

3.o Ano - 6.o Semestre
Código Nome Área Cientifica
Tese

ECTS

Duração

Horas

Condições para obtenção do Grau:
Para aprovação na componente curricular deste programa de doutoramento é necessário a aprovação (através de avaliação ou creditação) das seguintes unidades curriculares:
1.o semestre
- 2 UC obrigatórias num total de 16 ECTS
2.o semestre
- 1 UC obrigatória num total de 14 ECTS
Para obtenção do grau, é necessário a aprovação na Tese num total de 150 ECTS

Conteúdos Programáticos
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Voltar
Seminário de Problemáticas Sociológicas Aprofundad... (SOC10597D)
”Problemas sociais”examina as percepções, teorias, argumentos e soluções propostas para algumas das questões sociais mais caras
e irritantes. Muitas destas questões são controversas, como diferentes grupos em sociedades têm opiniões diferentes sobre quais
problemas são problemas. Os problemas variam ao longo do tempo em custo, benefı́cios, reconhecimento e status legal.
As explicações destes problemas podem ser agrupadas em micro, meso e macro nı́veis de análise. Sociólogos que estudam
problemas sociais muitas vezes enfatizam os nı́veis de análise macro e meso e enfatizam os contextos sociais, polı́ticos e
econômicos.
Em cada duas sessões é analizado um novo tipo de problema social.
{\}newline
Voltar
Seminário de Metodologia da Investigação Avançada ... (SOC10598D)
1.
Considerações epistemológicas, teóricas e metodológicas da investigação sociológica
2.
Desocultação do objeto sociológico de investigação
a.
Da especificação da problemática às estratégias metodológicas
b.
Abordagens intensivas, extensivas e mistas
c.
Desenho da estrutura dum programa de investigação
d.
Reflexividade e ética da investigação
3.
Formação da informação
a.
Dinâmicas observacionais e investigação sociológica
b.
Dilemas da pesquisa no terreno
4.
Construção da análise sociológica
a.
Análise extensiva e modelação e explicação sociológica
b.
Análise intensiva e modelo interpretativo da realidade social
c.
Análise mista e reconstrução social da realidade
d.

Crı́tica da metodologia da investigação

Voltar
Seminário de Projeto de Investigação Avançada em S... (SOC10599D)
Trata-se de uma unidade curricular focalizada no enquadramento e na avaliação do trabalho autónomo do doutorando, em
particular ao nı́vel da conceção, redação e discussão do seu projeto individual de investigação. Não obstante não existir um
conteúdo curricular rı́gido, as sessões letivas incidem principalmente sobre os seguintes temas:
1: Investigação avançada em Sociologia e concepção dos projetos de tese
2: Problemáticas teórico-metodológicas das teses
3: Opções metodológicas e abordagem qualitativas e quantitativas
4: Linhas de orientação do pré-projetos e projetos
5: Acompanhamento e orientação dos pré-projetos e projetos
6: Atividades de produção cientı́fica e de comunicação pública
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Última atualização em 17/05/2021

