Doutoramento
Estudos feministas
Apresentação e objetivos
O doutoramento em Estudos Feministas é uma colaboração Faculdade de Letras / Centro de
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Tem um perfil marcadamente interdisciplinar e
pretende familiarizar as/os estudantes, provenientes de áreas disciplinares diversas, com um
vasto número de questões e de metodologias relevantes para os Estudos Feministas/Estudos
sobre Mulheres/Estudos de Género na atualidade. O objetivo principal é preparar as/os
estudantes para um mundo em que, apesar de todos os avanços conseguidos no âmbito da
equidade sexual, a hierarquização sexual e a misoginia perduram e nem sempre são óbvias.
Torna-se, assim, imperativa a aquisição da consciência dos discursos normativos que constroem
imagens das mulheres, que enquadram o seu comportamento e que definem os seus papéis
sociais; desta consciência decorre um trabalho no sentido da capacitação para a cidadania plena.
A análise de dados empíricos sobre a pluralidade de vivências das mulheres é articulada com
instrumentos conceptuais indispensáveis à investigação avançada.

Candidaturas online

Direção do curso

1.ª Fase | 1 a 30 de abril de 2021
2.ª Fase | 1 de junho a 16 de julho de 2021
3.ª Fase | 1 a 10 de setembro de 2021

Adriana Bebiano
adrianabebiano@gmail.com
estudosfeministasuc@gmail.com

objetivos
– Criar consciência crítica da posição do sujeito no próprio processo de produção do
conhecimento;
– Criar consciência dos discursos normativos que criam “feminilidade” e “masculinidade”,
regulam comportamentos e definem papéis sociais sexualmente marcados;
– Fornecer dados empíricos e métodos para análise e reflexão sobre a pluralidade de vivências
das mulheres, desde as elites aos grupos socialmente marginalizados;
– Fornecer métodos e instrumentos conceptuais e operativos indispensáveis à investigação e
produção académica nesta área de investigação ao nível de doutoramento;
– Promover a investigação autónoma em diálogo com as abordagens teóricas e os estudos
avançados produzidos na área EMGF a nível internacional.

Plano de estudos

Seminários

1.º semestre

3.º e 4.º semestres

Teorias e Epistemologias Feministas | 10 ECTS
Mulheres, Raça e Etnicidades | 10 ECTS
Mulheres na História | 10 ECTS

Seminário de Investigação e Discussão
Projeto de Tese

2.º semestre

5º a 8.º semestres

Género, Linguagem e Comunicação | 10 ECTS
Perspetivas Sociológicas sobre Trabalho e
Família | 10 ECTS
Sexualidades, Direito e Violência de Género | 10

Tese

ECTS

Bolsas de mérito para
os/as melhores
estudantes da FLUC

Contactos

Faculdade de Letras, Largo da Porta Férrea
3004-530 Coimbra | Tel. 239 859 900
gabdiretor@fl.uc.pt | http://www.uc.pt/fluc
https://www.facebook.com/EstudosFeministas-UC-111555802516139/

