
 

 

 

 

Oficina Formativa Interdisciplinar 2022 | INTEGRAÇÃO DA PERSPETIVA 

DE GÉNERO NA INVESTIGAÇÃO 
 
Destinatários/as 
Investigadores/as doutorados/as com integração/acolhimento na UC 

Duração 
7 horas (2 sessões de 3,5 horas)  

Data e horário 
24 e 25 de outubro, entre às 14:00 e às 17:30 

Modalidade 
Presencial 

Idioma 
Português 

Local 
Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra (iiiUC), Polo 2, Casa Costa 
Alemão, R. Dom Francisco de Lemos, 3030-789 Coimbra 

Coordenação  
Mónica Lopes (CES/UC; Equipa Gender@UC EEAGrants) 

Facilitadoras 
Mónica Lopes (CES/UC; Equipa Gender@UC EEAGrants) e Pâmela de Aguiar (iiiUC; Equipa 
Gender@UC EEA Grants) 

Objetivo geral 

Pretende-se, através de ferramentas práticas, desenvolver competências para a integração da 
dimensão de género na investigação em diferentes áreas científicas, promovendo a excelência 
académica e alinhando a investigação básica e aplicada conduzida na UC com as agendas de 
política e financiamento à investigação. 

Objetivos específicos: 

▪ Reforçar a compreensão sobre as relações entre sexo/género e ciência/conhecimento 
científico; 

▪ Enquadrar a relevância da integração da perspetiva de género nas agendas de política 
internacional e europeia para a investigação; 

▪ Capacitar para a identificação e correção de enviesamentos (de género e outros) que 
influenciam a produção de conhecimento; 

https://ces.uc.pt/pt/ces/pessoas/investigadoras-es/monica-lopes


 

 

 

 

▪ Partilhar e explorar experiências de integração da perspetiva de género em diferentes 
áreas científicas (boas práticas, limitações e dificuldades);  

▪ Fornecer instrumentos e ferramentas para a incorporação da perspetiva de género na 
investigação (designadamente nas candidaturas a financiamento). 

Metodologias: 

A oficina combina a exposição de conteúdos e o envolvimento coletivo na discussão com a 

utilização de métodos ativos e colaborativos, privilegiando-se a participação ativa dos/as 

docentes/investigadores, por forma a potenciar um processo de aprendizagem reflexivo 

promotor do reforço de competências para a integração das questões de género (a partir de 

uma perspetiva interseccional), nas práticas académicas. Para o efeito, além da exposição de 

contributos concetuais, privilegia-se a análise de casos práticos de integração da perspetiva de 

género em diferentes áreas científicas através de metodologias participativas (estudos de caso, 

grupos de trabalho, brainstorming). 

Conteúdos: 

▪ Género e investigação científica – O quê e porquê? 
✓ Conceitos-chave e definições: Sexo e género; desigualdade e igualdade de 

género; enviesamentos de género; invisibilidade de género (na ciência) 
✓ Relevância da integração da dimensão de género na investigação e inovação: o 

caráter genderizado do conhecimento científico; contributo e valor 
acrescentado da análise de género na investigação 

✓ A igualdade entre mulheres e homens nas agendas de política internacional e 
europeia para a investigação: Espaço Europeu da Investigação (EEI) e 
Programas-Quadro de Investigação (Horizonte Europa) 

▪ Género e investigação científica – Como? 
✓ A abordagem dupla da integração da dimensão de género na investigação: 

participação de mulheres e homens na investigação e conteúdos da investigação 
✓  Investigação com dimensão de género (gender mainstreaming) Versus 

Investigação específica de género 
✓ O ciclo de investigação sensível ao género 
✓ Métodos e técnicas de análise de sexo/género/interseccional no processo de   

investigação: ideias, questões e hipóteses de investigação; conceção do projeto 
e metodologia; implementação da pesquisa (instrumentos de recolha de 
informação e análise de dados); disseminação (reporte dos dados) 


