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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, nos
termos do artigo 42º do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de março, na sua atual republicação
c. Tipo de Protocolo: Rotativo (gestão administrativo-financeira da responsabilidade da instituição
de acolhimento da edição)
d. Instituição Coordenadora: Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
e. Instituições Parceiras:
 Universidade de Évora
 Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Polı́ticas
 Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Economia e Gestão
 Universidade de Lisboa - Instituto de Ciências Sociais
 Universidade do Algarve - Faculdade de Economia

f. Instituição de Acolhimento: Universidade de Lisboa - Instituto de Ciências Sociais
 Candidaturas: As fases de candidatura decorrerão nos seguintes prazos:
a) 1.ª fase: de 15 de fevereiro a 15 de março de 2019
b) 2.ª fase: de 1 de abril a 12 de julho de 2019
c) 3.ª fase: de 29 de julho a 6 de setembro de 2019

Sı́tio para a apresentação as candidaturas (on line): https://fenix/ics.ulisboa.pt
g. Comissão de Curso em associação:
Professor Doutor João Filipe Marques (FE-UAlg)
Professora Doutora Paula Campos Pinto (ISCSP-ULisboa)
Professora Doutora Rosalina Pisco Costa (IIFA-UÉ)
Professor Doutor Rui Santos (NOVA FCSH)
Professora Doutora Sara Falcão Casaca (ISEG-ULisboa)
Doutor Vı́tor Sérgio Ferreira (ICS-ULisboa)
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3. Apresentação:
Este programa de doutoramento em Sociologia é proposto por um consórcio que envolve quatro 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, o IIFA 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 Abertas, 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.
Inclusivas, 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.

5. Nº Registo do Curso na DGES:
6. Nº Processo de Acreditação do Curso pela A3ES:
NCE/13/00236

7. Normativo de Criação do Curso:
Diário da República Despacho nº 12450/2015, DR, 2ª Série, nº 216 de 4 de janeiro

8. Condições de Acesso e Ingresso:
i Condições de acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor
Podem candidatar-se ao ciclo de estudos conducentes ao grau de doutor:
 titulares de grau de Mestre ou equivalente legal;
 titulares de grau de Licenciado detentores de um currı́culo escolar ou cientı́fico especialmente
relevante, que sejam reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de
estudos pelo órgão cientı́fico competente da universidade ou instituto universitário onde pretendem ser admitidos;
 detentores de um currı́culo escolar, cientı́fico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão cientı́fico competente da
universidade ou instituto universitário onde pretendem ser admitidos.
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ii Condições especı́ficas de ingresso no curso
Admitidos como candidatos: a) Titulares de grau de mestre ou equivalente legal em Sociologia ou
qualquer área das ciências sociais e 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 de Doutoramento, que ateste capacidade para a realização do ciclo
de estudos; c) Excecionalmente, detentores de um currı́culo escolar ou cientı́fico reconhecido pela
Comissão do Programa de Doutoramento como atestando capacidade para a realização deste ciclo
de estudos.
Os candidatos serão seriados de acordo com as classificações finais atribuı́das às candidaturas pelo
Júri de Seleção, baseadas no mérito individual, e expressas na escala de 0 a 20 valores, tendo em
consideração os seus curricula académico e cientı́fico, a sua experiência profissional, o seu projecto
e motivações para seguir o Programa de Doutoramento.

9. Processo de Seriação:
 Habilitações literárias: 30%

– Classificação/Nota académica de mestrado: 50%
– Classificação/Nota académica de licenciatura: 50%
 Análise curricular: 20%

– Avaliação global do currı́culo académico, cientı́fico e profissional: 100%
 Entrevista: 50%

– Expressão de interesse de investigação e carta de motivação: 50%
– Entrevista: 50%
Observações associadas ao processo de seriação:
A leitura deste Edital não dispensa a leitura do Edital publicado pela instituição de acolhimento em
2019/20 (ICS-UL), disponı́vel, aqui: https://opensoc.pt/

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

11. Propina do ano letivo
 Propina: 1375.00 e

No 1º ano: 2750 Euros. Estudantes que não beneficiem de bolsa que custeie as propinas poderão
requerer ao ICS–ULisboa um apoio no valor de 50% do valor anual, uma vez que tenham tido aproveitamento e liquidado a propina do 1º semestre.
No 2º ano e seguintes: 1375 Euros por ano.
Os pagamentos anuais poderão ser fracionados em prestações.
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12. 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

13. Lı́nguas Ministradas:
 Português

Excepcionalmente a leccionação/discussão poderá ocorrer em inglês. Sempre que possı́vel serão asseguradas sessões tutoriais em outras lı́nguas dominadas por docentes e discentes.

14. Regime de Funcionamento: Pós-laboral
15. Horário de funcionamento (dias semana e horário)
A carga horária dos seminários é de 8 horas por semana, em horário pós-laboral (2as. e 3as. feiras a
partir da 18h), de modo a libertar o máximo de tempo para acomodar o estudo e o acompanhamento
tutorial com outras atividades. As aulas semanais funcionam numa das instituições situadas em Lisboa.

16. Data de inı́cio do curso: outubro de 2019

31 de outubro de 2019
A Reitora

Ana Costa Freitas
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