Plano de Estudos
Escola:
Grau:
Curso:

Instituto de Investigação e Formação Avançada
Programa de Doutoramento
Sociologia: Conhecimento para Sociedades Abertas e Inclusivas (OpenSoc)- PROGRAMA INTERUNIVERSITÁRIO (cód.

1.o Ano - 1.o Semestre
Código
Nome
Debates Teóricos Contemporâneos
SOC10895D
Metodologia de Investigação
SOC10896D
Seminário Avançado em Sociologia I
SOC10897D
Seminário de Investigação I
SOC10898D

1.o Ano - 2.o Semestre
Código
Nome
Seminário Avançado em Sociologia II
SOC10899D
Seminário de Investigação II
SOC10900D
Grupo de Optativas
Código
Nome
Investigação Sociológica: Introdução à Análise da
SOC10904D População
Laboratório de Investigação
SOC10905D
Sociologia e Prospectiva Territorial e Organizacional
SOC10906D
Saúde, Sociedade e Risco
SOC10907D
Planeamento e Avaliação de Projetos de DesenvolSOC10908D vimento
Métodos e Técnicas de Pesquisa Qualitativa
SOC10909D
Ciências na Sociedade
SOC10910D
Analı́tica do Turismo Contemporâneo
SOC10911D
Teorias Sociológicas: os Clássicos
SOC10912D
Jovens, Aprendizagens e Dinâmicas Sociais
SOC10913D
Envelhecimento Demográfico e Desafios Societais
SOC10914D
Métodos e Técnicas de Pesquisa Quantitativa
SOC13294D
Género, Trabalho e Famı́lia
SOC13295D

Área Cientifica
Sociologia

ECTS
8

Duração
Semestral

Horas
224

Sociologia

8

Semestral

224

Sociologia

4

Semestral

112

Sociologia

10

Semestral

280

Área Cientifica
Sociologia

ECTS
4

Duração
Semestral

Horas
112

Sociologia

10

Semestral

280

Área Cientifica
Sociologia
e
Ciências Sociais
Sociologia
e
Ciências Sociais
Sociologia
e
Ciências Sociais
Sociologia
e
Ciências Sociais
Sociologia
e
Ciências Sociais
Sociologia
e
Ciências Sociais
Sociologia
e
Ciências Sociais
Sociologia
e
Ciências Sociais
Sociologia
e
Ciências Sociais
Sociologia
e
Ciências Sociais
Sociologia
e
Ciências Sociais

ECTS
8

Duração
Semestral

Horas
224

8

Semestral

224

8

Semestral

224

8

Semestral

224

8

Semestral

224

8

Semestral

224

8

Semestral

224

8

Semestral

224

8

Semestral

224

8

Semestral

224

8

Semestral

224

8

Semestral

224

8

Semestral

224

Optativa Livre
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2.o Ano - 3.o Semestre
Código
Nome
Seminário de Investigação III
SOC10901D
Tese

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

ECTS

Área Cientifica
Sociologia

Duração

3.o Ano - 5.o Semestre
Código
Nome
Seminário de Investigação IV
SOC10902D
Tese

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

ECTS

4.o Ano - 8.o Semestre
Código Nome Área Cientifica
Tese

ECTS

Duração
Anual

Horas
140

ECTS
5

Duração
Anual

Horas
140

ECTS
5

Duração
Anual

Horas
140

Horas

Área Cientifica
Sociologia

Duração

4.o Ano - 7.o Semestre
Código
Nome
Seminário de Investigação V
SOC10903D
Tese

ECTS
5

Horas

Área Cientifica
Sociologia

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
- 4 UC obrigatórias num total de 30 ECTS
2.o semestre
- 2 UC obrigatória num total de 14 ECTS
- Optativa Livre num total de 8 ECTS
- 1 Optativa num total de 8 ECTS
Para obtenção do grau, é necessário a aprovação na Tese num total de 180 ECTS

Conteúdos Programáticos
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Voltar
Debates Teóricos Contemporâneos (SOC10895D)
Os conteúdos programáticos estão pensados de forma a abordar problemas e debates sempre equacionados a partir de questões
transversais e que têm estado presentes ao longo da história desta ciência social. A tı́tulo ilustrativo, as aulas vão abordar temas
como:
1) Coesão, integração e diferenciação social
2) Racionalidade, autonomia e vigilância corporal
3) Condição humana moderna, identidade e expressão de si
4) Convenções, justiça social e reconhecimento
Estes temas, entre outros, estão pensados de modo a permitir a mobilização e o diálogo entre autores clássicos e contemporâneos do pensamento sociológico.
Voltar
Metodologia de Investigação (SOC10896D)
Enquadramento.
I Motivações e itinerários biográficos
II Como desenhar um projeto de pesquisa.
III Problemas de definição da problemática e enquadramento teórico.
IV Modelos de análise. Operacionalização e Observação (I) Metodologias quantitativas.
V- Operacionalização e Observação (II) Metodologias qualitativas e pesquisa de terreno.
VI - Operacionalização e Observação (III) (Métodos Mistos)
VII Analisar resultados, concluir e redigir
Voltar
Seminário Avançado em Sociologia I (SOC10897D)
Sendo um seminário de investigação que reúne num espaço regular de diálogo comum sociólogos (investigadores universitários) e
doutorandos em sociologia, estrutura-se em torno de 2-3 blocos temáticos, definidos (em cada semestre, e indo ao encontro dos
temas dos projectos de dissertação dos alunos) no interior de um conjunto mais vasto de areas temáticas - ora consolidadas ora
emergentes - mas transversais e estratégicas na definição da identidade cientı́fica das várias UO do consórcio.
Foram já identificados os seguintes domı́nios: Sociologia Económica, do Trabalho e das Organizações; Sociologia do Território,
das Mobilidades e do Ambiente: Sociologia da Cultura, Modos de Vida e Valores; Sociologia da Educação, da Criança e das
Trajectórias de Vida; Sociologia da Famı́lia e do Género; Sociologia da População, Saúde,Envelhecimento; Sociologia polı́tica,
comunicação,media.
Cada sessão consiste na apresentação e discussão de uma investigação em curso ou recentemente realizada.
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Última atualização em 19/06/2019

Voltar
Seminário de Investigação I (SOC10898D)
De natureza interna e disciplinar, este Seminário é organizado em sessões onde
- são apresentados aos estudantes técnicas/ferramentas de recolha, tratamento e citação bibliográficos, bem
como fontes e bases de dados relativos a Portugal e à UE;
- são apresentados e discutidos projetos de doutoramento de alunos de anos anteriores, de modo a que se
familiarizem com os critérios de exigência cientı́ficos;
- são lidos e discutidos capı́tulos de teses já concluı́das e defendidas, para que possam ser confrontados com
técnicas e estilos de escrita e estruturação das dissertações;
- os estudantes expõem e debatem coletivamente os seus projectos individuais de doutoramento – nas suas
várias fases de elaboração – de modo a que todos os possam enriquecer com os seus contributos.
-os estudantes preparam a apresentação final e discussão pública dos seus projectos
Voltar
Seminário Avançado em Sociologia II (SOC10899D)
Sendo um seminário de investigação que reúne num espaço regular de diálogo comum sociólogos (investigadores universitários) e
doutorandos em sociologia, estrutura-se em torno de 2-3 blocos temáticos, definidos (em cada semestre, e indo ao encontro dos
temas dos projectos de dissertação dos alunos) no interior de um conjunto mais vasto de areas temáticas - ora consolidadas ora
emergentes - mas transversais e estratégicas na definição da identidade cientı́fica das várias UO do consórcio.
Foram já identificados os seguintes domı́nios: Sociologia Económica, do Trabalho e das Organizações; Sociologia do Território,
das Mobilidades e do Ambiente: Sociologia da Cultura, Modos de Vida e Valores; Sociologia da Educação, da Criança e das
Trajectórias de Vida; Sociologia da Famı́lia e do Género; Sociologia da População, Saúde,Envelhecimento; Sociologia polı́tica,
comunicação,media.
Cada sessão consiste na apresentação e discussão de uma investigação em curso ou recentemente realizada.
Voltar
Seminário de Investigação II (SOC10900D)
De natureza interna e disciplinar, este Seminário é organizado em sessões onde
- são apresentados aos estudantes técnicas/ferramentas de recolha, tratamento e citação bibliográficos, bem
como fontes e bases de dados relativos a Portugal e à UE;
- são apresentados e discutidos projetos de doutoramento de alunos de anos anteriores, de modo a que se
familiarizem com os critérios de exigência cientı́ficos;
- são lidos e discutidos capı́tulos de teses já concluı́das e defendidas, para que possam ser confrontados com
técnicas e estilos de escrita e estruturação das dissertações;
- os estudantes expõem e debatem coletivamente os seus projectos individuais de doutoramento – nas suas
várias fases de elaboração – de modo a que todos os possam enriquecer com os seus contributos.
-os estudantes preparam a apresentação final e discussão pública dos seus projectos
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Voltar
Investigação Sociológica: Introdução à Análise da ... (SOC10904D)
1.Introdução à Análise Demográfica
2.Questões de População
3.Aplicações Práticas em Socio-demografia
A UC oferece uma introdução aos conceitos básicos de demografia, dados, indicadores e técnicas.Enfatiza o saber fazer,pelo que
privilegia a componente de aplicação daquelas técnicas no estudo da dinâmica populacional dos casos de Portugal e da Europa.Os
estudantes devem igualmente aprender a conhecer quais as principais fontes de dados, incluindo censos, inquéritos, e estatı́sticas
vitais, para além dos métodos utilizados para avaliar os processos demográficos.
Está desenhada para introduzir os estudantes nas áreas fundamentais da demografia social de acordo com os seus mais recentes
desenvolvimentos.
Embora os assuntos possam variar em função do interesse dos estudantes,incluem: perspectivas sociais da saúde e da mortalidade;
factores determinantes dos nı́veis tendências e diferenciais de fecundidade,com realce para a demografia da famı́lia;migrações e
mudanças societais globais.
Voltar
Laboratório de Investigação (SOC10905D)
Actividades e conteúdos programáticos definem-se caso a caso, com base nos interesses do aluno e caracterı́sticas/fase do projecto
de investigação em que fica integrado:
-acompanhar seminários/reuniões de trabalho da equipa;
-treinar a prática da investigação: participação na definição conceptual e metodológica do projecto e/ou na recolha e no tratamento
de dados (ex: estruturar guião de entrevista; pré-teste de questionário, entrevistas exploratórias de pesquisa qualitativa; análise
de dados quantitativos);
-participar nas conferências/seminários de debate cientı́fico.
Grupos de investigação na área da sociologia: famı́lia, género,percursos vida; escola e educação; infância; comunicação e
media;dinâmicas urbanas e cidadania; identidade, migrações e religião;corpo, sexualidade; ambiente e sustentabilidade; polı́ticas
e processos sociais;tecnociência, risco e responsabilidade; economia, trabalho e organizações;cultura, modos de vida, valores;
população, saúde e envelhecimento.
Voltar
Sociologia e Prospectiva Territorial e Organizacio... (SOC10906D)
1. Sociologia, Future Studies e Prospectiva:
• Fundamentos e conceitos da Prospectiva.
• Sociologia Prospectiva e polı́ticas públicas.
• Diagnóstico prospectivo para organizações e territórios.
• Limites da Prospectiva.
2. Métodos prospectivos:
• Tipologias de métodos.
• Os métodos da Escola Francesa (La Prospective): o planeamento por cenários.
3. A Operacionalização do método dos cenários da Escola Francesa:
• Identificar as questões-chave do futuro com a análise estrutural (Método MICMAC).
• Analisar o jogo de actores (Método MACTOR).
• Explorar o campo dos possı́veis/análise morfológica (Método MORPHOL).
• Reconhecer los cenários mais prováveis e os riscos de ruptura (Método SMICPROB-EXPERT).
• Identificar e avaliar as opções estratégicas (Método MULTIPOL).
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Voltar
Saúde, Sociedade e Risco (SOC10907D)
1. Saúde, risco e estilos de vida
2. A ”salutocracia”
3. A biomedicalização do quotidiano
4. Racionalidades leigas e saúde
5. Cuidados sociais: temas e perspectivas
6. Cuidados continuados e paliativos
7. Avaliação e tecnologias da saúde
8. Estudos de caso
Voltar
Planeamento e Avaliação de Projetos de Desenvolvim... (SOC10908D)
Módulo 1:- Fundamentos Teórico-Metodológicos do Planeamento (Paradigmas e Modelos de Planeamento; Visão Integrada do
Processo de Planeamento e Cenários Ideais; Debilidades Inerentes ao Processo de Planeamento)
Módulo 2:- O Planeamento como processo faseado e de intervenção (Diagnóstico de Necessidades; Definição de Objetivos
e Estabelecimento de Prioridades; Delineamento e Planeamento das Ações; Modelos de Intervenção)
Módulo 3:- Sistemas de Acompanhamento e Avaliação de Projetos (Conceitos e Propósito da Avaliação de Programas; O
Planeamento do Processo de Avaliação; Sistemas de Acompanhamento de Programas e Projetos; As Quatro Dimensões do
Processo de Avaliação (critérios, evidências, o julgamento e estratégias); Estratégias de Avaliação; Avaliação de Projetos: tipos,
metodologias, instrumentos; Capitalização de Experiências: Estudos de Caso)
Voltar
Métodos e Técnicas de Pesquisa Qualitativa (SOC10909D)
1.Epistemologia e pluralismo metodológico na sociologia: potencialidades dos métodos qualitativos
2.Abordagem etnográfica: observações de terreno e diários de campo
3. Abordagem biográfica: relatos e histórias de vida; memória pessoal e coletiva
4. Usos da história oral, de arquivos e de fontes documentais
5. Metodologias de investigação on-line
6. Usos da imagem e de tecnologias visuais
7. Usos da técnica de entrevista Entrevistas e grupos de discussão: diversidade de procedimentos
8. Metodologias participativas e de investigação-ação
9. Procedimentos de análise de conteúdo
10. Estudo de casos
Voltar
Ciências na Sociedade (SOC10910D)
1. Introdução: o lugar da ciência nas sociedades contemporâneas
2. A sociologia da ciência: principais autores e tendências
3. Transformações recentes da atividade cientı́fica: sistemas, práticas, interações
4. A organização da ciência em Portugal: evolução e mutações
5. Riscos tecnocientı́ficos, conhecimento local e participação cidadã
6. Da divulgação de ciência ao envolvimento do público na ciência
7. As carreiras cientı́ficas: vocações, barreiras, oportunidades
8. Internacionalização da ciência: redes, colaborações, mobilidade
9. Interdisciplinaridade: virtudes e desafios
10. O lugar das ciências sociais na produção e disseminação da ciência
11. Interseções entre a ciência e outros domı́nios (ambiente, alimentação, energia, saúde)
12. Ciência e arte: as duas culturas revisitadas
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Voltar
Analı́tica do Turismo Contemporâneo (SOC10911D)
I.MULTIDIMENSIONALIDADE DA EXPERIÊNCIA TURÍSTICA
1. Eixos constitutivos experiência turı́stica
-Teoria geral da experiência
-Estruturação tempos sociais sociedades modernas
-Principais eixos da experiência moderna
-Condições sociais objetivas e as práticas turı́sticas
-Tteoria dos campos na análise do turismo
-Produção, circulação e consumo de bens culturais no turismo
-Turismo e estilos de vida
II.DIAGRAMAS DAS EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS
-Modelos turı́sticos e formas de subjetivação
-Turismo e comportamentos liminares
-Turismo, corpo e género
-Modelos e formas de institucionalização
-Retórica do turismo
-Dinâmicas turı́sticas: Passagens de fronteiras: espaços, tempos, trajetos e fluxos.
-Desestruturação ou crise dos modelos.
III.PROBLEMAS E PERSPETIVAS DO TURISMO CONTEMPORÂNEO
-Implicações do controle turı́stico da cultura
-Rituais turı́sticos, trivializações e apostasias culturais.
-Do restitucionismo à reprodução serial do “turismo criativo
Voltar
Teorias Sociológicas: os Clássicos (SOC10912D)
1. Antecedentes filosóficos do pensamento sociológico e o nascimento das ciências sociais
2. Precursores relevantes: Saint Simon; Herbert Spencer; Vilfredo Pareto; Auguste Comte
3. Os fundadores de grande referência: Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber
4. A institucionalização da Sociologia nos dois lados do Atlântico
5. A diferenciação da sociologia: as grandes tradições sociológicas dos meados do século XX
6. Conclusão: o legado dos clássicos
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Voltar
Jovens, Aprendizagens e Dinâmicas Sociais (SOC10913D)
Ser jovem
- A emergência da juventude como condição social
- Abordagens paradigmáticas: gerações, transições e culturas juvenis
- A pluralidade da condição juvenil
Aprendizagens e experiencias juvenis
- A experiencia escolar como dimensão constitutiva de mundos adolescentes e juvenis
- Escolaridade, aprendizagens e construção de projetos de futuro
- Socialização e sociabilidades - a importância da cultura mediática e das novas tecnologias de informação nas relações sociais
juvenis
- Vivências juvenis e culturas somáticas: a centralidade do corpo como marcador, classificador e capital fı́sico

Juventude e dinâmicas sociais
-

Uma cartografia da juventude portuguesa - dinâmicas e tendências
Juventude(s) no quadro europeu: contrastes e diversidades
Transições incertas - da linearidade de percursos de transição para a vida adulta às trajetórias yo-yo
A autonomia juvenil na condição de dependência
A mobilidade como competência – partir para se conhecer

Voltar
Envelhecimento Demográfico e Desafios Societais (SOC10914D)
1 Envelhecimento Global: Uma visão geral das principais tendências no mundo desenvolvido e em desenvolvimento;
2. Dinâmicas do envelhecimento demográfico nos paı́ses desenvolvidos;
3. Demografia do Envelhecimento: principais determinantes;
4. O envelhecimento demográfico, as relações familiares e ciclo de vida;
5. Envelhecimento, género e saúde;
6. Impactos económicos do Envelhecimento demográfico;
7. Desafios do envelhecimento demográfico acelerado para as polı́ticas públicas..
Voltar
Seminário de Investigação III (SOC10901D)
De natureza interna e disciplinar, este Seminário é organizado em sessões onde os estudantes expõem e
debatem coletivamente o seu trabalho individual de doutoramento, de modo a que todos os possam
enriquecer com os seus contributos.
Voltar
Seminário de Investigação IV (SOC10902D)
Trata-se de uma unidade curricular focalizada no enquadramento e na avaliação do trabalho autónomo do
doutorando, em particular ao nı́vel da apresentação (escrita e oral) e discussão pública dos materiais
relacionados com o desenvolvimento do seu projeto individual de investigação. Não obstante não existir um
conteúdo curricular rı́gido, as sessões seminariais incidem principalmente sobre os seguintes temas:
1: Dilemas da investigação avançada em Sociologia
2: Atividades de produção cientı́fica;
3: Atividades de comunicação pública.
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Voltar
Seminário de Investigação V (SOC10903D)
Esta UC é organizada na forma de Seminários e funcionará num ambiente de friendly criticism durante os
quais:
- serão apresentadas aos estudantes várias dissertações em Sociologia já defendidas e bem sucedidas, para
os confrontar com os diversos modelos possı́veis de estruturação;
- serão lidos e discutidos capı́tulos e/ou partes das dissertações em curso, que já tenham sido redigidos pelos
estudantes, de modo a que todos se possam enriquecer com os diversos contributos;
- os estudantes ensaiarão a apresentação pública do trabalho até então realizado por forma a preparar e
ensaiar o momento da defesa;
- serão partilhados pelos estudantes os principais dilemas, obstáculos e problemas com que cada um deles se
confrontou durante a realização da investigação e debatidos os modos de os ultrapassar.
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