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Mensagem de Boas Vindas
Seja Bem-vindo/a ao Doutoramento em Pós-Colonialismos e Cidadania Global, da Universidade de Coimbra – fruto da parceria entre
a Faculdade de Economia (FEUC) e o Centro de Estudos Sociais (CES).
Esta parceria proporciona um ambiente de investigação de excelência, onde se desenvolvem inúmeros projetos, seminários e
colóquios internacionais, num intenso ambiente académico.
O programa aborda a herança colonial e os desafios pós-coloniais nas sociedades contemporâneas, com incidência especial no
espaço de língua oficial portuguesa. O seu objetivo é proporcionar formação avançada, a partir de uma perspetiva crítica, sobre a
complexidade das relações políticas, sociais e culturais no mundo de hoje. O seu horizonte epistemológico baseia-se na discussão
sobre a possibilidade de novas formas de conhecimento suscetíveis de abranger a diversidade e a pluralidade híbrida das diferentes
formas de ser e estar no mundo. O pressuposto básico é que a narrativa da modernidade não só não esgota a complexidade e
heterogeneidade do mundo e dos modos de conhecer o mundo como, historicamente, reprimiu e silenciou narrativas rivais
remetendo-as a uma posição subalterna no quadro de relações de poder desiguais e, muitas vezes, violentas. A tarefa em mãos
consiste, pois, na produção de conhecimento contextual e posicional capaz de equacionar possibilidades alternativas, como base
para o emergir de uma cidadania verdadeiramente global fundada na superação da injustiça cognitiva.

Os/as estudantes do Doutoramento em Pós-Colonialismos e Cidadania Global, além da Biblioteca e de uma sala de informática para
Doutorandos/as na FEUC, beneficiam também de um conjunto de recursos específicos do CES, entre os quais se salienta a Biblioteca
Norte|Sul, a publicação eletrónica Cabo dos Trabalhos, a participação nos seminários e oficinas oferecidos pelo CES, a organização de
Summer Schools e a realização de um colóquio dos/das estudantes de doutoramento do CES. Os/as estudantes são igualmente
estimulados a organizar seminários e outras atividades, assim como a participar de outros eventos extra-CES, reflexo do seu
envolvimento com propostas de cidadania ativa, em diálogo com os objetivos do programa.
O programa inclui um primeiro ano curricular intensivo, prevendo não só um acompanhamento estruturado da evolução científica
dos/as estudantes através de seminários curriculares de investigação, como o acesso privilegiado a convidados/as de renome
internacional nas diversas áreas de estudo. O plano curricular está adaptado ao modelo de Bolonha.
O documento que aqui se apresenta e a restante informação pretendem apoiá-lo/a no processo de formação que agora se inicia.
Não se trata de um documento completo nem dispensa a consulta das páginas da FEUC e do CES (para mais informações acerca das
diversas
dimensões
do
percurso
académico,
por
favor
visite
www.uc.pt/feuc/eea,
www.ces.uc.pt/doutoramentos/poscolonialismos/).
Quaisquer dúvidas ou questões devem ser apresentadas à Escola de Estudos Avançados da FEUC (eea@fe.uc.pt), ao CES
(doutoramentos@ces.uc.pt) e/ou à Coordenação do Doutoramento.
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Informações Úteis
Sugerimos-lhe vivamente que explore a página web da Escola de Estudos Avançados da FEUC (www.uc.pt/feuc/eea/).
FUNDO DE APOIO AOS/ÀS ESTUDANTES DE DOUTORAMENTO
O Fundo de Apoio a Estudantes de Doutoramento da FEUC apoia, através do cofinanciamento, a participação de estudantes em
encontros científicos, de cariz internacional, para apresentação de comunicações.
Podem candidatar-se a apoio os/as estudantes cujo projeto de tese já tenha sido formalmente aceite, podendo ser atribuído a cada
estudante uma vez em cada ano letivo.
Para saber mais sobre este Fundo de Apoio consulte a página: www.uc.pt/feuc/eea/FundoApoio
CURSOS LIVRES DE LÍNGUAS
Recomenda-se, ainda, que aproveite as vantagens oferecidas no âmbito da Universidade de Coimbra, nomeadamente no
respeitante aos Cursos Livres de Línguas, oferecidos na Faculdade de Letras, onde pode aperfeiçoar quer o domínio do Inglês,
língua atualmente essencial no mundo académico, quer outras línguas como Francês, Espanhol, Alemão, Italiano, Mandarim,
Japonês, Russo, entre outras que podem ser úteis no trabalho académico (por exemplo, no desenvolvimento de trabalho de campo
de cariz internacional).
São também oferecidos cursos de Língua Gestual Portuguesa, ou cursos de Português para estudantes estrangeiros/as. Para saber
mais, consulte a informação na página: www.uc.pt/fluc/cl/cursoslivres
CARTÃO DE ESTUDANTE
Este cartão reúne várias funcionalidades; é um: cartão de identificação do titular como membro da comunidade universitária, mas
também pode ser utilizado para outros fins, como o acesso a cantinas, bibliotecas, parques de estacionamento, apoio médico.
Pode servir ainda para consulta de informação pessoal, pagamento de propinas académicas e matrículas, controlo de acesso a
edifícios e instalações, assinatura eletrónica e porta-moedas eletrónico. Veja mais informação em
www.uc.pt/cartao/emissao_cartao_uc
SUPORTE INFORMÁTICO
Aquando da matrícula a cada estudante, é atribuída uma conta de e-mail, que dá acesso, entre outros, ao Inforestudante, correio
eletrónico e rede wireless. Por favor, tenha em atenção que as informações sobre a vida académica são veiculadas através deste
endereço de e-mail.
A FEUC disponibiliza infraestrutura de rede sem fios (wireless) e uma sala de computadores, situada no Piso 4 do Bloco de
Investigação da FEUC. Para ter acesso a essa sala é necessária uma password, que deve ser solicitada na EEA. Ainda, se precisar de
auxílio na configuração do seu computador, dirija-se também à EEA.
PÁGINA DO/A ESTUDANTE
O CES atribui, igualmente, um endereço eletrónico a cada um/a dos/as seus/suas estudantes. Igualmente, cada estudante uma
página eletrónica, associada ao respetivo programa. Por favor, garantam que a página está preenchida e atualizada, já que esta é a
forma de divulgação da vossa atividade.
PROVEDOR DO/A ESTUDANTE
Sempre que um/a estudante da Universidade de Coimbra sinta que os seus direitos ou interesses legítimos, foram postos em causa,
deve contactar o Provedor do/a Estudante da UC. Trata-se de um órgão sem carácter administrativo, deliberativo, executivo ou
disciplinar, que procura, por um lado, recolher indícios fundamentados das práticas que lesam os interesses do/a estudante e
desenvolver, através da mediação formal e informal com as diversas partes envolvidas, os trâmites necessários à clarificação ou
resolução do problema. Por outro lado, cabe-lhe, igualmente, a partir das mensagens comunicadas individual ou coletivamente
pelos/as estudantes, ou por iniciativa própria, recomendar as mudanças necessárias à melhoria dos normativos e dos serviços
prestados pela Universidade. Veja-se a informação disponível em https://www.uc.pt/provedor
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Plano de Estudos (2019-2020)
O Programa de Doutoramento em Pós-Colonialismos e Cidadania Global tem uma duração de 4 anos (8
semestres), totalizando 240 ECTS.

Unidades Curriculares

ECTS

1.º ano – 1.º semestre
Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva
Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço
Público
Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural

Unidades Curriculares

ECTS

1.º ano – 2.º semestre
10

Espaços Políticos, Representação e Descentralização no Estado
Pós-Colonial

10

10

Estudos Pós-Coloniais no Espaço de Língua Portuguesa

10

10

Globalizações Alternativas e Reinvenção da Emancipação Social

10

2.º ano – 1.º semestre

2.º ano – 2.º semestre

Seminário de Investigação**

22

Seminário - Pensar e imaginar o conhecimento**

8

Tese *

30

3.º e 4.º ano
Tese *

120

A frequência e aprovação nas unidades curriculares do primeiro ano letivo são condição necessária para
a apresentação do projeto de tese, de cuja defesa com aprovação depende o subsequente
desenvolvimento da tese, que será defendida em provas públicas.
* Tese: Unidade curricular plurianual, com 150 ECTS.
** Unidades curriculares que não serão lecionadas em 2019-2020. Este curso tem edições bianuais.
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Normas
Este Programa de Doutoramento rege-se pelo regulamento Académico da Universidade de Coimbra (ver no final).

Funcionamento do Programa
1. As aulas dos seminários do primeiro ano decorrem entre outubro de 2019 e julho de 2020 seguinte; os/as estudantes
que, após o primeiro ano, forem admitidos para elaboração de tese de doutoramento terão ainda de frequentar um
terceiro semestre letivo.
A avaliação dos seminários do primeiro ano corresponderá ao grau de aproveitamento e progresso de conhecimentos
dos/das estudantes, presença e participação nos seminários e culmina com a elaboração de um trabalho escrito (até
70.000 carateres com espaços, incluindo notas e referências bibliográficas). Podem ainda ser usados para avaliação
trabalhos de investigação realizados pelos/as estudantes, desde que a opção tenha sido discutida e aprovada pelo/a
docente do seminário.
2. A avaliação dos seminários do primeiro semestre do segundo ano corresponderá ao grau de aproveitamento e
progresso de conhecimentos dos/das estudantes, presença e participação em seminários, conferências, etc. No caso do
Seminário - Pensar e imaginar o conhecimento, a avaliação resultará da apresentação de cinco comentários críticos, a
cinco seminários / conferências realizados por um/a convidado/a (10.000 carateres com espaços) ao CES ou noutros
contextos académicos. Em alternativa, e sujeito a consentimento por parte da coordenação do doutoramento, os/as
estudantes poderão substituir a participação nos seminários e conferências por um trabalho alternativo, de igual
importância, devendo no final apresentar, igualmente um relatório avaliativo sobre o evento.
O objetivo central do Seminário de Investigação é a estruturação do projeto de tese. Este seminário culmina com a
apresentação, defesa e aprovação do projeto de tese.
3. Até meados do mês de novembro (1º semestre) e do mês de abril (2º semestre), todos os/as estudantes do primeiro
ano deverão ter tido reuniões individuais com cada um/a dos/das docentes para definição do tema de trabalho final do
seminário respetivo.
4. A versão final do trabalho de cada seminário do primeiro semestre deve ser entregue ao/à respetivo/a docente no
máximo até um mês após o fim do semestre. No caso dos seminários do segundo semestre, este prazo estende-se até
final de julho. Em caso de incumprimento deste prazo, a avaliação incidirá sobre a 1ª versão do trabalho.
5. A nota final dos seminários será expressa de forma quantitativa, entre 0 e 20 valores. Só serão admitidos à
elaboração da dissertação os/as estudantes que obtiverem média igual ou superior a 14 valores no conjunto dos
seminários do primeiro ano.
6. No final do primeiro ano, e uma vez afixadas as notas, cada estudante escolhe o/a seu/sua orientador/a de tese. O
processo final de aceitação e designação do orientador, e eventual coorientador/a, está sujeito à aprovação da
Coordenação do Programa.
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Apresentação das Unidades Curriculares
Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva
10 ECTS; 1ºs; 45h/semestre
Docentes: Maria Paula Meneses e Marisa Gonçalves
Conhecimentos de base recomendados:
O/a estudante deve possuir uma formação sólida na sua área de especialidade (especialmente em antropologia, história e
sociologia), bem como possuir referências de carácter transversal que o/a capacitem para um percurso transdisciplinar. Deve
também ter um domínio das línguas inglesa e portuguesa que o/a habilite a ler textos de grau elevado de complexidade (nível C1 do
Quadro Europeu das Línguas).
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta unidade curricular articula 3 momentos principais: a) questionar os usos políticos da construção do ‘conhecimento’ em
contextos modernos e as suas relações com o projeto capitalista/colonial, quer no Norte, quer no Sul global, numa perspetiva
transescalar; b) estudar aa produção de conhecimento(s) como um dos campos de análise que permite detetar a produção e a
reprodução de situações de desigualdade, reguladas pela hierarquia epistémica imposta pelos múltiplos processos coloniais; c)
ampliar o estudo sobre os sentidos e as possibilidades de sustentabilidade e de justiça cognitiva, a partir do (re)conhecimento da
diversidade epistemológica do mundo.
No final do seminário os/as estudantes deverão ter consolidado o seu entendimento sobre a produção do ‘ser’ e do ‘saber’ a partir de
um posicionamento pós-colonial. Este seminário amplia o debate sobre a diversidade epistemológica no mundo contemporâneo,
contribuindo para a consolidação dos projetos de trabalho de cada estudante.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular funciona como seminário. A relação entre os temas, as áreas e as correntes apresentadas será desenvolvida
pela da análise de diferentes casos empíricos no Norte e Sul global. Um programa pormenorizado será apresentado no início,
contendo uma descrição exaustiva do modo de funcionamento e uma lista completa dos tópicos e textos a serem tratados nas
sessões.
A lecionação integra a exposição teórica pela docente, momentos de discussão coletiva e de apresentação pelos/as estudantes, com
base em bibliografia previamente disponibilizada.
A avaliação decorre da participação nos debates durante os seminários e na elaboração de um trabalho final.

Espaços Políticos, Representação e Descentralização no Estado Pós-Colonial
10 ECTS; 2ºs; 45h/semestre
Docente: Tiago Castela e Patrícia Branco
Conhecimentos de base recomendados:
O/a estudante deve possuir uma formação sólida na sua área de especialidade (especialmente em antropologia, história e
sociologia), bem como possuir referências de carácter transversal que o/a capacitem para um percurso transdisciplinar. Deve
também ter um domínio das línguas inglesa e portuguesa que o/a habilite a ler textos de grau elevado de complexidade (nível C1 do
Quadro Europeu das Línguas).
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O Seminário tem por objetivo capacitar os/as estudantes sobre os mais relevantes debates pós-coloniais, propondo o estudo dos
seus autores e conceitos fundamentais. Tal constitui uma aprendizagem central para o desenvolvimento das capacidades de
investigação e interpretação/ compreensão. Foca criticamente um conjunto de questões sociológicas, epistemológicas e políticas, o
qual tende ainda hoje a estruturar de modo significativo não só o conhecimento que se produz sobre África, bem como os tipos de
relação estabelecidos com o Continente. Visa, por isso, desconstruir as representações hegemónicas sobre o continente africano, as
quais continuam a refletir o privilégio epistémico atribuído ao Ocidente. Por outro lado, pretende-se problematizar a questão do
poder no seio de uma análise transescalar. Esta tornará visíveis as complexas relações entre poder, instituições, políticas e discursos
que atravessam o local, o nacional e o global.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino baseia-se em metodologias inclusivas e ativas. As sessões são iniciadas com a exposição interpretativa e contextualização
do tema/realidade em análise pelo professor, que de seguida lança o debate. Ao longo do Seminário, serão atribuídos textos
teóricos e estudos de caso aos alunos que os devem apresentar e discutir nas sessões.
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O final da sessão inclui a sistematização dos temas por parte do professor. Incentiva-se a elaboração de um trabalho de
investigação, cujo tema, enquadrado pelo seminário, será definido com o professor e em função dos objetivos de investigação dos
alunos.

Estudos Pós-Coloniais no Espaço de Língua Portuguesa
10 ECTS; 2.ºs; 45h/semestre
Docente: Catarina Martins
Conhecimentos de base recomendados:
O/a estudante deve possuir uma formação sólida na sua área de especialidade, bem como possuir referências de carácter
transversal que o/a capacitem para um percurso transdisciplinar. Deve também ter um domínio da língua inglesa que o/a habilite a
ler textos de grau elevado de complexidade (nível C1 do Quadro Europeu das Línguas).
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Pretende-se que os alunos compreendam, com base na teoria pós-colonial, as especificidades das dinâmicas e expressões políticas e
culturais do colonialismo e do pós-colonialismo português do final do séc. XIX à atualidade. A partir de propostas teóricas, de textos
literários e de outras formas de expressão artística, os alunos deverão ser capazes de analisar as práticas discursivas que
sustentaram, conformaram e consubstanciaram as relações de poder, tanto do lado do colonizador como dos colonizados, quer na
dimensão da opressão, quer dos diferentes modos de resistência, ao longo de conjunturas políticas em evolução. Os alunos deverão
compreender a construção de projetos identitários diversos, de cariz racial, étnico, nacional e sexual, e as estratégias de
representação e de imaginação operativas nestes mecanismos de ação resistente, procurando descortinar, através de uma
metodologia comparativa, as complexidades e pluriversalidades dos poderes em contexto colonial e pós-colonial.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino combinarão a exposição por parte do professor, com a leitura, comentário e debate dos materiais propostos,
bem como com apresentações orais de diferentes temas e materiais por parte dos/as alunos/as.

Globalizações Alternativas e Reinvenção da Emancipação Social
10 ECTS; 2ºs; 45h/semestre
Docentes: Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins
Conhecimentos de base recomendados:
O/a estudante deve possuir uma formação sólida na sua área de especialidade, bem como possuir referências de carácter
transversal que o/a capacitem para um percurso transdisciplinar. Deve também ter um domínio da língua inglesa que o/a habilite a
ler textos de grau elevado de complexidade (nível C1 do Quadro Europeu das Línguas).
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta unidade tem como objetivo central capacitar os alunos para novos paradigmas teóricos e políticos de transformação social.
Recusando a ideia de que a globalização se trata de um fenómeno único e monolítico, a distinção entre globalização hegemónica e
contra-hegemónica é crucial à proposta crítica em esta unidade assenta. Num momento em que assombra a Europa e o Norte
Global, em geral, um sentimento de exaustão intelectual e política que traduz numa incapacidade de enfrentar, de modo inovador,
os desafios da justiça social, ambiental, intergeracional, cultural e histórica que interpelam o mundo nas primeiras décadas do
século XXI. Nesse sentido, procura-se estimular perspetivas críticas inovadoras. Em particular, procuramos desenvolver ferramentas
de análise que permitam valorizar experiências e saberes que, um pouco por todo o mundo, mas sobretudo no Sul Global, se opõem
à globalização hegemónica marcada pela égide do capitalismo neoliberal e pelo impacto das heranças coloniais.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular integra palestras e seminários. Nas palestras (num total de 6) o professor apresentará uma comunicação que
constituirá a introdução a cada uma das áreas temáticas que compõem o conteúdo programático. No fim de cada palestra haverá
um período para que os alunos colocarão questões sobre a matéria apresentada. Os seminários consistirão da apresentação crítica
de textos da lista da bibliografia da unidade curricular pelos alunos, de um comentário em que o professor relacionará o tema do
texto com o conteúdo das palestras e de uma discussão alargada na turma.
Avaliação: periódica.
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Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço Público
10 ECTS; 1ºs; 45h/semestre
Docente: José Manuel Mendes
Conhecimentos de base recomendados:
O/a estudante deve possuir uma formação sólida na sua área de especialidade, bem como possuir referências de carácter
transversal que o/a capacitem para um percurso transdisciplinar. Deve também ter um domínio da língua inglesa que o/a habilite a
ler textos de grau elevado de complexidade (nível C1 do Quadro Europeu das Línguas).
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A unidade curricular tem dois objetivos principais: a abordagem dos Novos Movimentos Sociais (NMSs) não perdendo de vista a
experiência histórica e teórica dos movimentos sociais no seu conjunto; e a discussão das atuais experiências dos movimentos “antiglobalização”.
O seminário organiza-se em torno da análise dos mass media e do protagonismo que vêm desempenhando nas sociedades
“globais” em que vivemos, enquanto fatores de modelação da opinião pública e de promoção/ neutralização de formas de protesto
coletivo na sociedade civil, num processo de mediatização das relações sociais e das agendas políticas cujo significado incide, duma
forma cada vez mais evidente, não só na ação governativa (e respetivas formas de legitimação) como nas lutas políticas e
socioculturais conduzidas pelos NMSs. Como fio condutor orientamos as análises para a temática do risco e da intervenção dos
Estados, das agências internacionais e dos NMSs.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são teórico-práticas, compostas de uma parte expositiva complementada com a participação dos alunos.
É valorizada a aplicação dos conceitos apreendidos à realidade atual e a projetos de investigação em curso. Nas aulas que incluem a
discussão dos textos obrigatórios, há sempre uma breve síntese dos textos por parte do docente, seguida da apresentação dos
mesmos por parte dos alunos e de discussão coletiva.
Avaliação: periódica.

Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural
10 ECTS; 1ºs; 45h/semestre
Docente: António Sousa Ribeiro
Conhecimentos de base recomendados:
O/a estudante deve possuir uma formação sólida na sua área de especialidade, bem como possuir referências de carácter
transversal que o/a capacitem para um percurso transdisciplinar. Deve também ter um domínio da língua inglesa que o/a habilite a
ler textos de grau elevado de complexidade (nível C1 do Quadro Europeu das Línguas).
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A unidade curricular visa uma introdução aprofundada às teorias pós-coloniais através de uma revisitação de referências já clássicas
e da abordagem de contributos relevantes para o questionamento crítico de alguns dos tópicos fundamentais dessas teorias. No
final do semestre, o/a aluno/a deve ter enriquecido o seu horizonte de referências e ter adquirido uma perspetiva alargada deste
campo de estudos que o/a capacite para a frequência de seminários temáticos e para a consolidação do seu projeto de trabalho
individual.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular funcionará em regime de seminário. Um programa pormenorizado será apresentado no início do semestre,
contendo uma descrição exaust iva do modo de funcionamento e uma lista completa dos tópicos e textos a serem tratados nas
sessões. Os textos selecionados serão apresentados por uma/a dos/as estudantes, seguindo-se um debate. O professor irá
fornecendo regularmente sínteses dos pontos essenciais do programa. A avaliação terá em conta a participação no seminário e
basear-se-á fundamentalmente, num trabalho final.
Avaliação: periódica.
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Projeto de Tese | A orientação e a relação com os/as Orientadores
PROJETO DE TESE
O projeto de tese deverá resultar do trabalho apresentado na unidade curricular Seminário de Investigação. Os/as estudantes são
estimulados a procurar a coorientação (dois/duas orientadores máximo), como forma de apoiar o desenvolver de pesquisas
interdisciplinares, centrais ao programa.
A data limite para entrega dos pré-projetos de dissertação de doutoramento é o final do terceiro semestre (fevereiro). A admissão à
elaboração da dissertação pressupõe a apresentação e defesa do projeto pelo candidato, perante um júri constituído por docentes
do Programa. Esta prova será marcada pela Coordenação do Programa, após o/a estudante ter concluído com sucesso a parte
letiva. Salvo exceções a considerar caso a caso, esta prova deverá ter lugar até junho (segundo ano letivo).
Na referida prova o/a estudante deverá apresentar o projeto de tese no máximo de 20 minutos e seguir-se-ão comentários de
membros do júri.
O projeto de tese deve ser previamente enviado por escrito a todos os membros do júri, pelo menos uma semana antes da prova. O
texto deverá ter um máximo de 75 mil carateres (com espaços, e incluindo todas as notas e referências bibliográficas, seguindo o
estilo da Revista Crítica de Ciências Sociais).
A apresentação do projeto deverá obedecer às seguintes regras: espaço duplo, Times New Roman 12, com 3 centímetros de
margem. A página de capa deverá incluir as seguintes informações: nome do programa, título do projeto, nome do/a candidato/a,
nome(s) do/a(s) orientador/a(s), e data da defesa do projeto;
Após a apresentação e defesa do projeto, o júri reunirá, podendo decidir:
* Aprovado sem correções;
* Aprovado com correções, a serem incluídas no corpo do projeto de doutoramento. Esta nova versão deverá ser entregue a todos
os membros do júri no prazo máximo de 2 meses, a contar do dia da defesa;
* Não aprovado. Neste caso, o/a estudante poderá reapresentar uma nova versão do projeto de doutoramento no prazo máximo de
seis meses, a contar do dia da defesa;
* O/a estudante só poderá apresentar-se a provas de defesa de projeto de doutoramento duas vezes. Caso seja não aprovado na
segunda apresentação, é considerado automaticamente excluído do programa.
Da prova de apresentação do projeto de doutoramento será lavrada uma ata que ficará arquivada na Faculdade de Economia e no
Centro de Estudos Sociais. No caso de aprovação, e a partir deste momento, o/a estudante está aceite para elaborar a dissertação
de doutoramento.
A dissertação de doutoramento deverá ser entregue até um máximo de 4 anos após a data de matrícula no programa de
doutoramento. A classificação final, após defesa da dissertação, será expressa nos termos de "Aprovado com Distinção e Louvor",
"Aprovado com Distinção", "Reprovado".
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OS/AS ORIENTADOR/ES
O/a estudante admitido à elaboração da dissertação de doutoramento terá como orientador/a principal um/a dos/as docentes do
Programa, podendo existir um/a coorientador/a, quer da Universidade de Coimbra, quer externo/a.
A nomeação formal dos/as orientadores/as da Tese de Doutoramento ocorre com a defesa do projeto perante um júri e com a
aceitação formal do projeto de tese pelo Conselho Científico da FEUC.

A RELAÇÃO COM OS/AS ORIENTADORES
Uma boa relação com os/as orientadores assenta numa boa comunicação, baseada no interconhecimento, no respeito e na
clarificação inicial das expectativas mútuas. Esta relação deve ser profissional, na medida em que a qualquer momento os/as
orientadores deve poder oferecer uma avaliação crítica e rigorosa do trabalho e o/a estudante deve sentir-se suficientemente à
vontade para conversar sobre as suas dúvidas, fazer perguntas ou mesmo revelar desconhecimento.
O/A estudante deve assumir inteira responsabilidade pelo seu trabalho de investigação, mas deve também aceitar os conselhos
dos/as orientadores.
Existem hoje alguns princípios gerais sobre o tipo de apoio que o/a orientador/a pode prestar ao longo do processo de elaboração da
Tese.
 Inicialmente, quem orienta acompanha o trabalho de revisão da literatura, a formulação do tópico de pesquisa e o seu
desenho geral, devendo chamar a atenção para o estilo mais apropriado de escrita. Esta fase inicial serve, sobretudo, para
a construção do projeto de Tese.
 À medida que o trabalho avança, a relação vai-se convertendo numa discussão regular das ideias do/a estudante, dos
resultados obtidos e do quadro teórico e analítico.
Existe também um conjunto de expectativas genéricas do orientador/a relativamente ao/à orientando/a, designadamente que
este/a seja capaz de:
 Lidar com as principais teorias e conceitos da área de estudo, incluindo reconhecer as suas fraquezas e procurar superálas;
 Exprimir-se oralmente e de forma escrita de acordo com os padrões adequados da comunicação científica;
 Manter o/a orientador/a informado/a do progresso do trabalho, dando conta de eventuais problemas que possam ter
impacto negativo no decorrer do processo de investigação e redação da Tese;

Apresentar trabalho escrito ao/à orientadora ao longo de todo o processo, pois essa é a base para a avaliação da qualidade
e dos progressos da pesquisa. Quanto mais específico for o/a estudante relativamente ao tipo de feedback que procura,
mais útil é este feedback.

Publicações e comunicações
Ao longo do processo, e no contexto de trabalho desenvolvido conjuntamente, incentiva-se os/as estudantes a produzirem
comunicações e textos em autoria ou coautoria de modo a permitir que este trabalho possa ser apresentado e publicado em
plataformas de mais elevada qualidade científica (revistas e conferências internacionais com revisão por pares, revistas indexadas,
capítulos em obras coletivas, etc.).
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Corpo Docente
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS
COORDENADOR
Boaventura de Sousa Santos, Doutorado pela Universidade de Yale (JSD, 1973), é Professor
Catedrático Jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Distinguished Legal
Scholar da Universidade de Wisconsin-Madison. Possui uma extensa obra publicada, a sua pesquisa
e intervenção tem-se centrado nas epistemologias do Sul, sociologia do direito, democracia,
interculturalidade, globalização, movimentos sociais, a descolonização da universidade e os
direitos humanos.
É Diretor Emérito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que fundou, assim
como Coordenador Científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa e membro do
Núcleo Democracia, Cidadania e Direito (DECIDe) do CES.
bsantos@ces.uc.pt | www.boaventuradesousasantos.pt

ANTÓNIO SOUSA RIBEIRO
COORDENADOR
António Sousa Ribeiro é professor catedrático do Departamento de Línguas, Literaturas e
Culturas (Estudos Germanísticos) da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e atual
Diretor do Centro de Estudos Sociais. Coordena também os programas de doutoramento em
Culturas e Literaturas Modernas e Linguagem e Heterodoxias. Ao longo da sua trajetória de
docente e investigador, exerceu diversos cargos, incluindo os de presidente do Conselho
Científico da Faculdade de Letras (2000-2002), presidente do Conselho Científico do CES
(2003-2007), diretor do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas desta Faculdade
(2009-2011) e coordenador da direção do CES (de 2013 a 2019).
asr@ces.uc.pt

MARIA PAULA MENESES
COORDENADORA
Maria Paula Meneses é investigadora principal do Centro de Estudos Sociais da Universidade de
Coimbra. É doutorada em antropologia pela Universidade de Rutgers (EUA) e Mestre em
História pela Universidade de S. Petersburgo (Rússia). Anteriormente foi professora da
Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique. Leciona em vários programas de
doutoramento do CES, nomeadamente "Pós-colonialismos e cidadania global" e "Direito,
Justiça e Cidadania no séc. XXI". Tem sido professora convidada em várias universidades
africanas, europeias e americanas. Entre os temas que tem trabalhado destaca-se a ‘questão
colonial’ no contexto da África Austral, etnia e nacionalismo, os debates em torno à política da
história e da memória, etc.

menesesp@fe.uc.pt | mpmeneses@gmail.com
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BRUNO SENA MARTINS
Bruno Sena Martins é licenciado em Antropologia pela Universidade de Coimbra e Doutorado em
Sociologia pela mesma instituição. Sempre enleado na questão das representações culturais, tem
dedicado o seu trabalho de investigação aos temas do corpo, deficiência e conflito social. Membro do
Núcleo de Democracia, Cidadania e Direito (DECIDe). É também docente e Coordenador executivo do
Programa de Doutoramento "Human Rights in Contemporary Societies".

bsenamartins@ces.uc.pt | bsenamartins@gmail.com

CATARINA MARTINS
Catarina Martins é Professora Auxiliar do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Investigadora do Centro de Estudos Sociais.
Foi leitora, durante vários anos, na Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar. É doutorada em
Literatura Alemã pela Universidade de Coimbra (2008). Tem publicado sobre temas de
literatura comparada e de literatura de expressão alemã, bem como sobre temas africanos na
literatura portuguesa e literaturas africanas anglófonas e francófonas, em particular de
mulheres. De entre as suas atuais áreas de investigação destacam-se os estudos pós-coloniais e
os estudos feministas, associados a temas e problemáticas das literaturas e culturas de expressão alemã, e de literaturas e culturas
africanas anglófonas e francófonas. Tem trabalhado ainda sobre teorias feministas do Sul, e sobre a questão da representação da
infância e da violência na literatura e no cinema.
cmartins@ci.uc.pt

JOSÉ MANUEL MENDES
José Manuel Mendes é doutorado em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra, onde exerce as funções de Professor Auxiliar. Investigador do Centro de Estudos
Sociais, tem trabalhado nas áreas das desigualdades, mobilidade social, movimentos sociais e
ação coletiva e, mais recentemente, nas questões relacionadas com o risco e a vulnerabilidade
social.
É co-coordenador do Observatório do Risco - OSIRIS, sediado no Centro de Estudos Sociais. É cocoordenador com Luísa Sales do Centro de Trauma do Centro de Estudos Sociais.
FEUC: Gabinete: 409 |Telefone: +351 239 790 585 | E-mail: jomendes@fe.uc.pt | jomendes@ces.uc.pt

MARISA RAMOS GONÇALVES
Marisa Ramos Gonçalves é investigadora do Centro de Estudos Sociais, onde desenvolve
um projeto de investigação no âmbito da Marie Sklodowska-Curie/ Widening fellowship:
EDULIBERA| "A educação como instrumento de libertação em Moçambique e em TimorLeste - histórias de solidariedade e reflexos contemporâneos". É doutorada pela Faculty of
Law, Humanities and the Arts, da Universidade de Wollongong (Austrália) na área de
história e direitos humanos. Os temas que desenvolve debruçam-se sobre os lugares de
intersecção entre a história e memória, violência colonial e estudos pós-coloniais, educação,
sistemas de conhecimento locais e os movimentos de justiça social e direitos no Sul Global,
temas sobre os quais tem várias publicações.

marisagoncalves@ces.uc.pt
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PATRICIA BRANCO
Patrícia Branco é investigadora do CES. Anteriormente foi Fellow do Käte Hamburger Center for
Advanced Study in the Humanities "Recht als Kultur/Law as Culture", da Universidade de Bona,
Alemanha. Tem o grau de Doutora em Sociologia do Direito, no âmbito do programa «Direito,
Justiça e Cidadania no séc. XXI», pela Universidade de Coimbra, bem como o grau de Mestre (LL.M)
pela European Academy of Legal Theory, Bélgica. Os seus interesses de investigação centram-se
no acesso ao direito e à justiça, entendido em sentido amplo; na questão da arquitetura judiciária,
dos espaços da(s) justiça(s) e na administração da justiça; na relação do direito com as
humanidades; e nas mutações do direito da família e das crianças e suas relações com as temáticas
do género.
patriciab@ces.uc.pt

TIAGO CASTELA
Investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Onde integra o núcleo de estudo
sobre Cidades, Culturas e Arquitetura. Historiador da arquitetura e do urbanismo, e arquiteto, leciona e
faz investigação sobre a história da dimensão política da arquitetura e do urbanismo, com enfoque no
sudoeste da Europa e no sul de África no século XX. É doutorado em História da Arquitetura e do
Urbanismo pela Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA), e licenciado em Arquitetura pela
Universidade Técnica de Lisboa (Portugal). Tem vários trabalhos publicados sobre os seus temas de
pesquisa.

tcastela@ces.uc.pt
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Calendário Escolar Semestral FEUC 2019/2020
1.º SEMESTRE
Aulas
Férias do Natal
Exames
(épocas normal e de recurso)
2.º SEMESTRE
Aulas
Férias da Páscoa
Pausa letiva (Queima das Fitas)
Exames
(EN: época normal, ER: época de
recurso e EE: época especial)
Férias de Verão
Data Limite para entrega de tese
(Doutoramento) ao abrigo do ano
letivo de 2017/2018
Provas de Doutoramento e de
Agregação

INÍCIO
16.09.2019
23.12.2019
03.01.2020

FIM
21.12.2019
02.01.2020
07.02.2020

INÍCIO
10.02.2020
06.04.2020
11.05.2020
EN e ER: 01.06.2020

FIM
30.05.2020
13.04.2020
15.05.2020
EN e ER: 24.07.2020

01.08.2020

31.08.2020
31.08.2020

02.09.2019

31.07.2020
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Calendário do 1º semestre (2019/2020)
PRIMEIRO SEMESTRE (2019-2020)

Data

Docente

Seminário

11 de outubro de 2019 – 6ª feira
14h-17h

ASR

Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural

12 de outubro de 2019 – sábado
10h-13h

JMM

Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço
Público

12 de outubro de 2019 – sábado
16h-18h

JMM

Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço
Público

18 de outubro de 2019 – 6ª feira
14h-17h

ASR

Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural

19 de outubro de 2019 – sábado
10h-13h

JMM

Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço Público

19 de outubro de 2019 – sábado
16h-18h

JMM

Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço
Público

25 de outubro de 2019 – 6ª feira
10h-13h

MPM

Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva

25 de outubro de 2019 – 6ª feira
15h-18h

MPM

Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva

26 de outubro de 2019 – sábado
10h-13h

ASR

Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural

26 de outubro de 2019 – sábado
15h-18h

ASR

Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural

1 de novembro de 2019 – 6ª feira

Feriado

2 de novembro de 2019 – sábado
10h-13h

JMM

Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço Público

2 de novembro de 2019 – sábado
16h-18h

JMM

Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço Público

8 de novembro de 2019 – 6ª feira
10h-13h

MPM

Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva

8 de novembro de 2019 – 6ª feira
15h-18h

JMM

Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço
Público

9 de novembro de 2019 – sábado
10h-13h

MPM

Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva

9 de novembro de 2019 – sábado
15h-18h

MPM

Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva
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15 de novembro de 2019 – 6ª feira
10h-13h
15 de novembro de 2019 – 6ª feira
15h-18h

JMM

Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço Público

22 de novembro de 2019 – 6ª feira
10h-13h

ASR

Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural

22 de novembro de 2019 – 6ª feira
14h-17h

ASR

Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural

23 de novembro de 2019 – sábado
10h-13h

ASR

Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural

23 de novembro de 2019 – sábado
15h-18h

ASR

Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural

29 de novembro de 2019 – 6ª feira
10h-18h

MPM

Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva

29 de novembro de 2019 – 6ª feira
15h-18h

JMM

Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço Público

30 de novembro de 2019 – sábado
10h-13h

MPM

Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva

30 de novembro de 2019 – sábado
15h-18h

MPM

Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva

6 de dezembro de 2019 – 6ª feira
10h-13h

MPM

Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva

6 de dezembro de 2019 – 6ª feira
15h-18h

JMM

Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço Público

7 de dezembro de 2019 – sábado
10h-13h

MPM

Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva

7 de dezembro de 2019 – sábado
15h-18h

MPM

Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva

16 de novembro de 2019 – sábado
10h-13h
16 de novembro de 2019 – sábado
15h-18h

13 de dezembro de 2019 – 6ª feira
10h-13h

ASR

Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural

13 de dezembro de 2019 – 6ª feira
14h-17h

ASR

Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural

14 de dezembro de 2019 – sábado
10h-13h

ASR

Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural

14 de dezembro de 2019 – sábado
15h-18h

ASR

Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural
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Férias de Ano Novo
10 de janeiro de 2020 – 6ª feira
10h-13h

JMM

Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço Público

10 de janeiro de 2020 – 6ª feira
15h-18h

JMM

Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço Público

11 de janeiro de 2020 – sábado
10h-13h

MPM

Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva

11 de janeiro de 2020 – sábado
15h-18h

MPM

Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva

17 de janeiro de 2020 – 6ª feira
10h-13h

JMM

Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço Público

17 de janeiro de 2020 – 6ª feira
14h-17h

ASR

Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural

18 de janeiro de 2020 – sábado
10h-13h

ASR

Avaliação: Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania
Cultural

18 de janeiro de 2020 – sábado
15h-18h

ASR

Avaliação: Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania
Cultural

25 de janeiro de 2020 – sábado
10h-13h

MPM

Avaliação: Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça
Cognitiva

25 de janeiro de 2020 – sábado
15h-18h

MPM

Avaliação: Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça
Cognitiva

31 de janeiro de 2020 – 6ª feira
10h-13h

JMM

Avaliação: Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e
Espaço Público

31 de janeiro de 2020 – 6ª feira
15h-18h

JMM

Avaliação: Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e
Espaço Público

ASR – António Sousa Ribeiro / Pós-Colonialismos, Identidades e Cidadania Cultural
JMM – José Manuel Mendes / Movimentos Sociais Transnacionais, Risco e Espaço Público
MPM – Maria Paula Meneses / Conhecimentos, Sustentabilidade e Justiça Cognitiva

Além destes seminários, várias atividades estão já planeadas para o semestre, incluindo colóquios, seminários
avançados, oficinas, etc. Esta informação estará disponível na página do programa
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Uma nota de advertência sobre o plágio:
O plágio, na Universidade de Coimbra, é interpretado como a apropriação indevida de obra intelectual de outra pessoa,
assumindo a autoria da mesma. De acordo com a 6ªedicção do Manual da APA “os autores apresentam o trabalho de
outra pessoa como se fosse de sua autoria”.
Trata-se de uma ofensa académica pelo que constitui uma infração grave passível se ser punida por Lei (Regulamento
Disciplinar dos Estudantes da Universidade de Coimbra, Diário da República, 2.ª série — N.º 142 — 24 de julho de 2012,
alínea a) do nº2, do artº2 e das alíneas a) dos nº5 do artº 6).
A fraude, cópia ou plágio cometidos em qualquer prova de avaliação de uma unidade curricular poderão levar à
suspensão da avaliação escolar do/a estudante durante o período de um ano, bem como à suspensão das suas
atividades escolares por um período temporário.
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Contactos

Escola de Estudos Avançados FEUC
Alexandra Sousa
José Almeida
Rodrigo Carvalho

Coordenação

Centro de Estudos Sociais

Prof. Doutor Boaventura de Sousa Santos
bsantos@ces.uc.pt
www.boaventuradesousasantos.pt

Catarina Fernandes
Rita Pais

Edifício dos Limas
Telefones:+351 239 790 501/510
E-mail: eea@fe.uc.pt
Horário: de 2ª a 6ª feira - das 09:30 às
12:30 e das 14:00 às 17:30

Prof. Doutor António Sousa Ribeiro
asr@ces.uc.pt
Profª Doutora Maria Paula Meneses
menesesp@fe.uc.pt
mpmeneses@gmail.com

Colégio de S. Jerónimo, Apartado 3087
3000-995 Coimbra
Portugal
Tel: +351 239855570
E-mail: doutoramentos@ces.uc.pt

Provedor do/a Estudante: provedordoestudante@ci.uc.pt
Telefone: +351 239 855 220
Provedoria do Estudante da Universidade de Coimbra
Rua Gomes Freire, n.º 22 r/c
3000-204 COIMBRA – PORTUGAL (De segunda a sexta, das 9 às 17.30 horas)
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