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Mensagem de Boas Vindas

Seja Bem-vindo/a ao Doutoramento em “Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo“ (2020-2021), da
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia (FEUC), em parceria com 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.
Os estudantes do Doutoramento em “Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo”, além da Biblioteca e de uma
sala de informática para Doutorandos na FEUC, beneficiam ainda de um conjunto de recursos específicos do CES, entre os quais se
salienta a Biblioteca Norte|Sul, a revista eletrónica Cabo dos Trabalhos, a organização de Summer Schools e a realização de um
colóquio dos estudantes de doutoramento do CES.
Criado no ano letivo 2008-09, o Doutoramento em Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo é um programa de
formação académica aprofundada em Sociologia, tendo como principal objetivo a formação avançada nas áreas sociais
diretamente ligadas às políticas sociais e do emprego, bem como no campo do diálogo social e resolução de conflitos laborais, e
ainda as relativas aos problemas da igualdade sexual, do sindicalismo e dos movimentos sociais.
Organizado em cooperação entre a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e o Centro de Estudos Sociais (CES),
enquanto instituição de acolhimento dos doutorandos, o programa de Doutoramento destina-se a contribuir para alargar o
conhecimento científico nas ciências sociais em áreas consideradas decisivas para a compreensão das transformações sociais em
curso, no atual contexto nacional e global, bem como a desenvolver as qualificações e competências profissionais ou associativas,
aprofundando a análise e o diagnóstico crítico em torno destas temáticas.
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,
http://www.uc.pt/feuc/eea/doutoramentos/RTDSS/. Pode ainda consultar https://www.ces.uc.pt/en/doutoramentos/programas-dedoutoramento/relacoes-de-trabalho-desigualdades-sociais-e-sindicalismo
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 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.

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, Chinês, 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 http://www.uc.pt/cartao.

SUPORTE INFORMÁTICO
Quando se matricula é-lhe atribuída uma conta de e-mail, que dá acesso, entre outros, ao Inforestudante, correio eletrónico e rede
wireless.
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.
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PROGRAMA DE ESTUDOS DE 3.º CICLO - DOUTORAMENTO

RELAÇÕES DE TRABALHO, DESIGUALDADES SOCIAIS E SINDICALISMO
PLANO DE ESTUDOS INDICATIVO (2020-2021)
Despacho nº 120/2013

O curso tem uma duração de 3 anos e está organizado em 6 semestres. Este doutoramento implica a realização de uma
componente curricular, que ocupa os dois primeiros semestres (60 ECTS), e a elaboração de uma tese, a desenvolver no
decurso dos quatro semestres restantes (120 ECTS). O grau de doutor será obtido após conclusão com aproveitamento
do conjunto das unidades curriculares do plano de estudos, incluindo discussão pública da tese de doutoramento,
totalizando 180 ECTS.
Unidades Curriculares

ECTS

Unidades Curriculares

1.º ano – 1.º semestre

ECTS

1.º ano – 2.º semestre

Seminário de Investigação I

7,5

Seminário de Investigação II

Projeto de Tese I

7,5

Projeto de Tese II

11,5

Opção 1

7,5

Opção 1

7,5

1

7,5

Opção

11

2.º e 3.º anos – 3.º a 6º semestres
Tese

120

1

O leque de opções poderá ser alterado a cada ano letivo. Em caso de dúvida sobre a escolha das opções, consultar a
coordenação do programa. UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS LECIONADAS EM 2020-2021:
Unidades Curriculares

ECTS

1.º semestre

Unidades Curriculares

ECTS

2.º semestre

Análise de Classes e Transformação Social

7,5

Debates teóricos Contemporâneos II

7,5

Debates Teóricos contemporâneos I

7,5

Laboratório de Métodos

7,5

Estado Providência, Políticas Sociais e Proteção
Social nas Sociedades Contemporâneas

7,5

Políticas Culturais e Modos de Vida Urbanos

7,5

Sociologia do Direito

7,5

Trabalho, Sindicalismo e Globalização

7,5

A frequência e aprovação nas unidades curriculares do primeiro ano letivo é condição necessária para apresentação do
projeto de tese ao Conselho Científico da FEUC.

Pela conclusão, com aprovação, da parte letiva do programa (1.º ano, 60 ECTS), será atribuído um Diploma de Curso de
Especialização Avançada (mediante solicitação dos/as interessados/as).
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Apresentação das Unidades Curriculares Obrigatórias
1º SEMESTRE
Seminário de Investigação I
7,5 ECTS; 1º s; 45h/semestre
Docente: Elísio Estanque
Conhecimentos de base recomendados:
É expectável que os estudantes mobilizem conhecimentos teóricos e metodológicos de modo a orientá-los para os seus temas de
pesquisa.
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Desenvolver e acompanhar os projetos de doutoramento, criando condições para que os mesmos sejam
comentados e discutidos entre docentes e estudantes; estimula-se a partilha de experiências de investigação, imprimindo, assim,
autoconfiança e responsabilidade em cada doutorando/a.
Conteúdos programáticos:
Esta unidade curricular é ocupada com sessões de conteúdos distintos, mas destinadas a orientar os doutorandos no trabalho de
investigação e a preparar a elaboração do Projeto de Tese I.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular valoriza um método de ensino presencial, que pressupõe a disponibilidade dos estudantes para
frequentarem e participarem nas aulas.
Avaliação: Apresentação da primeira ideia do projeto de tese (30%); esboço escrito dessa primeira apresentação de acordo com os
requisitos fornecidos pelo docente ou fichas de síntese de outros temas em debate na aula (40%); participação nas aulas (30%), sob a
forma de comentários a outros projetos, bem como nas sessões de debate em geral.
Bibliografia pedagógica:
A bibliografia é muito variável, dependendo do conteúdo de cada tema de investigação. As sessões de apresentação dos projetos
permitirão que cada estudante, em sala de aula, faça também esse exercício de socialização de leituras principais que deverá vir a
desenvolver no seu trabalho de pesquisa.

Projeto de Tese I
7,5 ECTS; 1º s; 20h/semestre OT
Docente: Elísio Estanque
Conhecimentos de base recomendados:
Maximizar os debates em aula no âmbito do Seminário de Investigação I para a redação escrita do projeto de tese.
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Desenvolver competências teóricas e metodológicas necessárias para a elaboração e redação de uma tese com um padrão exigente
de qualidade. Esta unidade curricular constitui um primeiro nível, a ser aprofundado no Projeto de Tese II.
Conteúdos programáticos:
O guia orientador que preside ao programa desta disciplina varia consoante os temas dos projetos de investigação propostos.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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O método de ensino assenta na orientação tutorial fornecida pelo responsável da disciplina. Tal orientação poderá ainda ser
complementada pela supervisão de outro docente que possa configurar-se como potencial orientador (ainda que a definição dos
orientadores só fique definida, em regra, no 2º semestre).
Avaliação: elaboração do projeto de tese escrito (100%)
Bibliografia pedagógica:
Ainda que possam existir leituras comuns em função dos debates associados às áreas-chave do doutoramento, a bibliografia é muito
diversificada, variando consoante o conteúdo de cada tema de investigação.
2º SEMESTRE
Seminário de Investigação II
11 ECTS; 2º s; 45h/semestre
Docente: Hermes Augusto Costa
Conhecimentos de base recomendados:
Valoriza-se a capacidade dos estudantes darem sequência a uma primeira ideia de trabalho de investigação realizada no âmbito do
Seminário de Investigação I (1º semestre). Torna-se, pois, necessário demonstrar capacidade de aprofundamento de leituras
anteriores, assim como de conhecimentos e competências que permitam uma boa estruturação da investigação a desenvolver.
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Dar sequência ao processo de elaboração dos projetos de doutoramento, criando condições para que os mesmos sejam comentados
e discutidos entre docentes e estudantes; b) partilha de experiências de investigação (de investigadores, ex-doutorandos e pósdoutorandos) que sirvam de referência aos estudantes.
Conteúdos programáticos:
Não há conteúdos programáticos pré-definidos nesta unidade curricular. Esta unidade curricular é ocupada com sessões de
conteúdos distintos, mas destinadas a orientar os doutorandos no trabalho de investigação e na elaboração do Projeto de Tese II.
Prevê-se uma participação ativa dos doutorandos, dando seguimento à discussão em grupo das anteriores versões do projeto
(Projetos de Tese I), discutindo e aprofundando as hipóteses e perspetivas de análise elaboradas na primeira versão do projeto de
pesquisa. Algumas sessões contarão com a presença convidados que darão conta das suas experiências de pesquisa.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular valoriza um método de ensino presencial, que pressupõe a disponibilidade dos estudantes para
frequentarem e participarem nas aulas (indo ao encontro dos termos definidos no método de avaliação).
A avaliação consiste em: apresentações nas aulas (30%), repartidas entre apresentação na aula do projeto de tese (de modo a
demonstrar melhorias no trabalho face à versão do “projeto de tese I” e comentário a um projeto de um colega; trabalho escrito dos
várias versões draf destinadas a preparar o projeto de tese II (50%); participação nas aulas (20%).
Bibliografia pedagógica:
A bibliografia é muito variável, dependendo do conteúdo de cada tema de investigação. Mas nesta fase, trata-se sobretudo de
garantir que os estudantes estão a amadurecer leituras e diversificar literatura já antes identificada como essencial (sejam ela de
recorte mais teórico, seja a literatura que evidencia maior pertinência e afinidade com o objeto empírico inerente a cada projeto).

Projeto de Tese II
11,5 ECTS; 2º s; 20h/semestre OT
Docente: Hermes Augusto Costa
Conhecimentos de base recomendados:
Ter realizado com sucesso a unidade curricular de “projeto de Tese I”.
Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Aprofundar competências necessárias para a elaboração e redação de uma tese com um padrão exigente de qualidade. A orientação
tutorial visa atingir esses objetivos, servindo de complemento às recomendações e sugestões já transmitidas aos estudantes na
unidade curricular de “Seminário de Investigação II”. Trata-se igualmente de dar continuidade ao “projeto de tese I” desenvolvido no
1º semestre.
Conteúdos programáticos:
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Na linha do registado na unidade curricular de “Projeto de Tese I”, são os temas de cada pesquisa que ditam os conteúdos
específicos que norteiam a investigação realizada.
Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino assenta na orientação tutorial fornecida pelo responsável da disciplina. Note-se que essa orientação é
complementada com a supervisão do orientador de tese, sempre que este já estiver definido mesmo antes da realização do “projeto
de tese II”.
Avaliação: elaboração do projeto de tese escrito (100%). Note-se que esta versão do projeto é defendida publicamente perante um
júri de três docentes. Só após a aprovação do “projeto de tese II” o/a aluno/a estará em condições de registar o seu tema e seguir
para a tese de doutoramento nos dois anos seguintes.

Bibliografia pedagógica:
Ainda que possam existir leituras comuns em função dos debates associados às áreas-chave do doutoramento, a bibliografia é muito
diversificada, variando consoante o conteúdo de cada tema de investigação.
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Projeto de Tese | A orientação e a relação com o/a Orientador/a
PROJETO DE TESE
O projeto de tese deverá resultar do trabalho apresentado na unidade curricular Seminário de Investigação.
A nomeação formal do/a orientador/a da Tese de Doutoramento ocorre com a aceitação formal do projeto de tese pelo Conselho
Científico da FEUC.
A RELAÇÃO COM O/A ORIENTADOR/A
Uma boa relação com o/a orientadora 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 o/a orientador/a 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 do/a
orientador/a.
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 superá-las;
 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, incentivam-se os/as estudantes e os/as
orientadores/as a produzirem comunicações e textos em 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.). Estas coautorias devem ocorrer de modo a reconhecer o contributo de ambos para o
trabalho, cabendo ao/à orientador/a a avaliação da pertinência da coautoria.
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Corpo Docente
Breve nota biográfica sobre os coordenadores do programa
ELÍSIO GUERREIRO ESTANQUE

HERMES AUGUSTO COSTA

elisio.estanque@gmail.com | estanque@fe.uc.pt

hermes@fe.uc.pt

Elísio Estanque nasceu no Alentejo (Rio de Moinhos - Aljustrel), tendo frequentado o ensino secundário em Aljustrel, Liceu
Nacional de Faro, Externato Marquês de Pombal, Lisboa. Com 16 anos fixou residência nesta cidade, onde trabalhou e continuou os
estudos. Foi activista sindical e de diversos movimentos sociais no período revolucionário (1974-1975). Como trabalhador-estudante
frequentou e concluiu a licenciatura em Sociologia no ISCTE - Universidade de Lisboa entre 1981 e 1985. Em Novembro de 1985
integrou a equipe de sociologia/ ciências sociais da FEUC, onde se mantém. Desde sempre foi irreverente, independente e crítico
dos abusos de poder de todos os tipos; continua activista de diferentes causas de esquerda, mas é contra quaisquer seguidismos e
alinhamentos cegos. Procura usar os seus conhecimentos e experiência ao serviço dos valores democráticos e do combate às
injustiças sociais.
Hermes Augusto Costa é doutorado em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), onde exerce
funções de Professor Auxiliar com Agregação. Ao nível do ensino pós-graduado, é cocoordenador do Programa Doutoramento em
"Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo" ministrados na FEUC e no Centro de Estudos Sociais (CES). É
investigador do CES desde 1993, tendo sido cocoordenador do Núcleo de Estudos do Trabalho e Sindicalismo entre 2002 e 2010,
bem como do Núcleo de Políticas Sociais, Trabalho e Desigualdades (POSTRADE) entre 2011 e 2013. As suas principais áreas de
investigação são os processos de globalização e regionalização do sindicalismo, os Conselhos de Empresa Europeus e as relações
laborais.

Equipa docente
André de Brito Correia, António Casimiro Ferreira, Carlos Fortuna, Claudino Ferreira, Daniel Francisco, Elísio Estanque,
Hermes Augusto Costa, João Arriscado Nunes, José Manuel Mendes, Paula Abreu, Paulo Peixoto, Pedro Góis, Rahul
Kumar, Sílvia Ferreira, Virgínia Ferreira.

Alguns Conferencistas convidados/as (em edições anteriores)
Alan Stoleroff; Arnaldo Mazzei Nogueira; Attila Barbosa; Cláudia Nogueira; Dari Krein; Fernando Elorza Guerrero;
Florian Butollo; Giovanni Alves; Guy Standing; Ilona Kovács; José Dari Krein; Klaus Doerre; Leonardo Mello e
Silva; Manuel Carvalho da Silva; Manuel García Muñoz; Marcos Ferraz; Michael Burawoy; Neil McLaughlin; Nuno
Nunes; Paulo Marcos; Philippe Pochet; Raquel Rego; Reinhard Nauman; Ricardo Antunes; Richard Hyman; Rebecca
Gumbrell-McCormick; Roberto Véras de Oliveira; Ruy Braga; Sara Falcão Casaca; Sílvia Araújo; Wolfgang Däubler.
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Calendário Escolar Semestral FEUC 2020-21

2020/2021
1º Semestre

Início

Fim

Aulas (geral)

21/09/2020

19/12/2020

Férias Natal

21/12/2019

01/01/2021

Exames (época normal e de recurso)

04/01/2021

05/02/2021

2º semestre

Início

Fim

Aulas

08/02/2021

20/05/2021

Férias da Páscoa

29/03/2021

05/04/2021

Pausa letiva (Queima das Fitas)

21/05/2021

28/05/2021

Exames (época normal e de recurso)

04/06/2021

28/07/2021

Férias de Verão

01/08/2021

31/08/2021

1ª fase: 1/07/2021 ou

12/07/2021

28/07/2021

2ª fase: 27/09/2021

01/10/2021

29/10/2021

CAT
entrega projeto de tese
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Contactos

Escola de Estudos Avançados FEUC

Coordenação

Centro de Estudos Sociais

Alexandra Sousa
Isabel Roque
José Almeida

Prof. Doutor Elísio Guerreiro Estanque
FEUC: Gabinete 411
Telefone: +351 239 790 542
E-mail: elisio.estanque@gmail.com |
estanque@fe.uc.pt

Catarina Fernandes

Edifício dos Limas
Telefones: + 351 239 790 501/510
E-mail: eea@fe.uc.pt
Horário:
2ª a 6ª feira - das 09:30 às 12:30 e das
14:00 às 17:30
Sábados – das 9:00 às 15:00

Prof. Doutor Hermes Augusto Costa
FEUC: Gabinete 413
Telefone: +351 239 790 544
E-mail: hermes@fe.uc.pt
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Colégio de S. Jerónimo, Apartado
3087
3000-995 Coimbra
Portugal
Tel: +351-239855570/80
E-mail:
doutoramentos@ces.uc.pt

