DOUTORAMENTO CIÊNCIAS
DA COMUNICAÇÃO
APRESENTAÇÃO
O Doutoramento em Ciências da Comunicação é dedicado à investigação interdisciplinar nas dimensões
sociais, políticas, económicas e culturais da Comunicação em geral e dos meios de comunicação em
particular. O aprofundamento teórico e empírico das questões é feito a partir de perspetivas nacionais
e internacionais, históricas e contemporâneas. O programa está dirigido para as linhas de investigação
dos/as docentes associados/as aos Centros CEIS20, ICNova e CECS e acolhe especificamente estudantes
que queiram desenvolver investigações nas seguintes áreas:
Estudos de Jornalismo – Media interativos e cibercultura – Comunicação Audiovisual – Indústrias Culturais – Ética e Deontologia da Comunicação – Economia Política dos Media – Estudos Feministas dos
Media – Jornalismo e Literatura – Media e Estudos Narrativos – Comunicação Organizacional – História
dos Media – Comunicação e Minorias.

OBJETIVOS
1. O Doutoramento em Ciências da Comunicação tem por principal objetivo formar investigadores/
as de alto nível, plenamente competentes na produção de investigação independente e inovadora nos
principais campos de comunicação, relacionados com outras áreas do saber associadas, como as ciências sociais e humanas.
2. Procura-se também oferecer a conclusão dos estudos em Comunicação, desenvolvido pelos estudantes
da Universidade de Coimbra, bem como de candidatos de outras proveniências.

PLANO CURRICULAR
1º ANO – 1º SEMESTRE

1º ANO – 2º SEMESTRE

Temas Aprofundados de Comunicação
Teorias Sociais para a Comunicação

Teorias e Métodos das Ciências da Comunicação
Estudos Narrativos Mediáticos

2º ANO
Um semestre dedicado ao desenvolvimento de um projeto de tese, sob orientação tutorial. No final desse
3º semestre, o/a estudante terá de fazer uma prova de qualificação, no âmbito do seminário “Projeto
de Tese”, apresentando a sua investigação a um júri composto por três professores. Mediante a aprovação nessa prova, o/a estudante inicia no segundo semestre deste 2º ano o desenvolvimento da tese.

3º E 4º ANOS
Desenvolvimento e conclusão da tese

CANDIDATURAS ONLINE
1ª FASE: 4 de fevereiro a 29 de março
2ª FASE: 1 de abril a 15 de julho
3ª FASE: 19 de agosto a 6 de setembro

DIRETORA DO CURSO
Maria João Silveirinha
mjsilveirinha@gmail.com

CONTACTOS
BOLSAS DE MÉRITO PARA
OS/AS MELHORES ESTUDANTES

Faculdade de Letras
Largo da Porta Férrea
3004-530 Coimbra
Tel. 239 859 900
gabdiretor@fl.uc.pt
http://www.uc.pt/fluc/

