O Doutoramento em Discursos: Cultura, História e Sociedade visa promover e desenvolver o conhecimento
avançado, numa perspetiva inter e transdisciplinar, que inclui os domínios dos Estudos Literários e Culturais, da
História Contemporânea e da Sociologia da Cultura, para uma análise aplicada à observação e reflexão sobre a
problemática dos discursos na sua relação com as práticas contemporâneas. No jogo entre discursos e práticas se
constrói, poética (poiein enquanto fazer) e socialmente, aquilo a que chamamos “real”: a história, a arte, as
identidades, as formas de poder.

Poética e Cidadania

Seminário de Investigação

Ditadura, Transição e Democracia
Teatro e Sociedade
Investigação Aplicada e Tese

Discursos da Violência
Memórias, Silêncios e Heterodoxias
Opção em Sociologia da Cultura

1. O curso inclui uma parte curricular (três semestres letivos) seguida de cinco semestres destinados à investigação
aplicada e à redação da tese.
2. O programa, oferecido no âmbito de uma cooperação entre a Faculdade de Letras, a Faculdade de Economia e o
Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, tem uma natureza inter e transdisciplinar, organizando-se a
parte curricular do seguinte modo: após completarem os seis seminários dos dois primeiros semestres (dois de
História Contemporânea, dois de Estudos Literários e Culturais e dois de Sociologia da Cultura), os doutorandos
manter-se-ão em co-orientação em duas das três área científicas oferecidas.
3. No terceiro semestre, haverá um seminário de investigação organizado de acordo com as áreas científicas
escolhidas e que se destinará à consolidação do projeto de tese. No final do terceiro semestre haverá uma prova de
qualificação destinada à avaliação e validação do projeto de tese por um júri que incluirá membros externos.

4 de fevereiro a 29 de março
1 de abril a 15 de julho
19 de agosto a 6 de setembro
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