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Doutoramentos
www.ces.uc.pt/doutoramentos

O Centro de Estudos Sociais acolhe um conjunto diversificado de Programas 
de Doutoramento da Universidade de Coimbra, em parceria com as suas 
faculdades mas também com outras Universidades, potencializando as 
sinergias criadas pela investigação avançada que desenvolve. 
Os/as estudantes beneficiam de um ambiente de investigação de exce-
lência, segundo avaliações sucessivas por painéis internacionais, onde se 
desenvolvem inúmeros projetos, seminários e colóquios internacionais, num 
intenso ambiente académico.
Todos os programas incluem um primeiro ano curricular intensivo, prevendo 
não só um acompanhamento estruturado da evolução científica dos/as 
estudantes através de seminários curriculares de investigação, como o 
acesso privilegiado a convidados/as de renome internacional nas diversas 
áreas de estudo. Os planos curriculares dos programas estão todos adapta-
dos ao modelo de Bolonha.
Os/as estudantes dos Programas de Doutoramento do CES beneficiam 
ainda de um conjunto de recursos específicos, entre os quais se salienta a 
Biblioteca Norte|Sul, a publicação eletrónica Cabo dos Trabalhos, a organiza-
ção de Summer Schools e a realização de um colóquio dos/as estudantes 
de doutoramento do CES, cuja 5ª edição decorreu em 2015.
Os/as doutorandos/as poderão ter acesso ao regime de doutoramento 
em cotutela, no quadro de acordos existentes ou a celebrar com outras 
universidades.
Para informações contactar:
doutoramentos@ces.uc.pt



Doctoral Programmes
www.ces.uc.pt/doutoramentos

The Centre for Social Studies holds a wide range of Doctoral Programmes 
from the University of Coimbra, in partnership with its faculties and 
other Universities, thus boosting the synergies created by the advanced 
research developed there. 
The students have access to a research environment of excellence, which 
is validated by successive evaluations carried out by international panels. 
In this intense academic environment, numerous projects are developed, 
as well as international conferences and seminars.
All programmes include an intensive first curricular year, which provides 
not only a structured supervision of the students’ scientific evolution 
through curricular research seminars, but also privileged access to 
internationally renowned guests in the various areas of study. All the 
programmes’ curricular plans are adapted to the Bologna model.
Students from the CES Doctoral Programmes also benefit from a range of 
specific resources, such as the Library Norte|Sul, an electronic publication 
entitled Cabo dos Trabalhos, CES Summer Schools and a conference of 
the Doctoral students at CES, which saw its 5th edition take place in 2015.
The Doctoral students can access the Doctoral regime cooperatively 
within existing or future agreements with other Universities.
For more information, please contact:
doutoramentos@ces.uc.pt



Cidades
e Culturas Urbanas

A questão urbana e das cidades é da maior pertinência e atualidade.           
As cidades e as suas múltiplas manifestações socioculturais, políticas 
e ambientais são um dos temas que mais decisivamente condicionam                                              
a qualidade de vida futura da maioria da população mundial. Atento                 
a esta situação, o Doutoramento em Cidades e Culturas Urbanas procura                                                                     
oferecer uma formação avançada, científica, profissional e de interven-
ção em torno da agenda urbana mundial, do seu desenvolvimento e dos 
seus limites e incongruências. É um Programa de enorme abrangência 
temática que estimula o diálogo interdisciplinar entre a sua matriz 
sociológica de base e outras áreas científicas e do saber. O Programa 
acompanha o debate internacional sobre as cidades e o seu futuro 
e debruça-se sobre as mais diversas dimensões sociais, políticas                                                                                
e culturais da vida urbana e as formas de organização, planeamento                                                   
e governação das cidades contemporâneas.

PROGRAMA EM PARCERIA COM A FEUC
Coordenação Científica: Carlos Fortuna

Coordenação Executiva: Claudino Ferreira

www.ces.uc.pt/doutoramentos/cidades 
Língua de trabalho: Português



Cities
and Urban Cultures

The issue of urbanism and cities is of great relevance today. The cities and 
their multiple sociocultural, political and environmental manifestations are 
one of the topics that most condition the future quality of life of the ma-
jority of the world’s population. With this in mind, the Doctoral Programme 
in Cities and Urban Cultures intends to offer advanced scientific and pro-
fessional training and intervention regarding the world’s urban agenda, its 
development and its limitations and inconsistencies. This programme has 
a wide thematic spectrum and stimulates the interdisciplinary dialogue 
between its sociological matrix and other scientific and knowledge areas. 
The programme follows the international debate around cities and their 
future, and focuses on various social, political and cultural dimensions of 
urban life and ways of organizing, planning and governing contemporary 
cities.

IN PARTNERSHIP WITH FEUC
Scientific Coordination: Carlos Fortuna
Executive Coordination: Claudino Ferreira

www.ces.uc.pt/doutoramentos/cidades
Language: Portuguese



Democracia                                
no Século XXI

O programa interdisciplinar “Democracia no Século XXI” oferece uma 
compreensão sistemática da Democracia, das suas transformações 
ao longo do último século e da sua capacidade de incluir e valorizar as 
diversidades e a participação cidadã, através da discussão crítica de 
formas alternativas de se pensar a globalização. O curso propicia um 
diálogo entre a ciência política e a sociologia, privilegiando a abordagem 
da teoria crítica e o diálogo entre práticas do Sul e do Norte do mundo. 
Ao longo de três anos de estudos, os/as doutorandos/as beneficiam da 
articulação ensino-aprendizagem-investigação-ação que caracteriza e 
distingue a prática científica do CES/Laboratório Associado, e das institui-
ções parceiras Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e do 
Projeto Democracia Participativa (PRODEP) da Universidade Federal de 
Minas Gerais, Brasil. Laboratórios e eventos, em colaboração com projetos 
científicos e consultorias com autarquias e organismos internacionais, 
integram as atividades do curso.

PROGRAMA EM PARCERIA COM A FEUC
Coordenação Científica:

Boaventura de Sousa Santos, Fernando Ruivo
Coordenação Executiva: Giovanni Allegretti

www.ces.uc.pt/doutoramentos/democracia 
Língua de trabalho: Português



Democracy                                    
in the 21st Century

The interdisciplinary course “Democracy in the 21st Century” offers a 
systematic understanding of democracy, its transformations over the 
last century and its ability to include and value diversities and citizens’ 
participation, through critical discussion of alternative ways of think-
ing globalization. It provides a dialogue between political science and 
sociology, valuing the critical theory approach and the dialogue between 
practices coming both from the Global South and the Global North. 
During the three years of studies, students benefit of the coordination 
between teaching, learning, research and action, which characterizes and 
distinguishes the scientific practice of CES/Associate Laboratory, and its 
partner institutions: the Faculty of Economics of Coimbra University and 
the Participatory Democracy Project (PRODEP) of the Federal University 
of Minas Gerais, Brazil. Laboratories and events, in collaboration with sci-
entific projects and consultancies with local authorities and international 
organizations, integrate the course’s activities.

IN PARTNERSHIP WITH FEUC
Scientific Coordination:
Boaventura de Sousa Santos, Fernando Ruivo
Executive Coordination: Giovanni Allegretti

www.ces.uc.pt/doutoramentos/democracia 
Language: Portuguese



Direito, Justiça                                    
e Cidadania no Século XXI

Este programa de doutoramento proporciona uma análise interdisciplinar 
do Direito no século XXI, através de uma perspetiva integrada, que combi-
na as racionalidades da ciência jurídica e das restantes ciências sociais    
e que permite perceber o Direito como fenómeno social e como ciência. 
Partindo do reconhecimento da convergência entre dinâmicas jurídicas 
e societais visa-se estimular uma reflexão abrangente. Alguns exemplos 
de eixos susceptíveis de agregarem estas dinâmicas interpretativas, 
são problemas substantivos como a globalização; o constitucionalismo; 
o multiculturalismo; o risco e a segurança; a regulação económica e a 
democracia; os direitos fundamentais; o trabalho; a relação do direito              
e da sociedade por um lado, com a ciência e a tecnologia, por outro; a so-
ciedade da informação; os direitos das mulheres; os direitos das crianças 
e dos/as jovens; o endividamento; a bioética; o ambiente e o urbanismo.                                                          
Este programa é um projeto científico e pedagógico transversal e 
inovador, orientado para o aprofundamento de valores da democracia, do 
desenvolvimento sustentável e da paz. 

PROGRAMA EM PARCERIA COM A FEUC E FDUC
Coordenação Científica: António Casimiro Ferreira,

José Manuel Aroso Linhares
Coordenação Executiva: Alexandra Aragão, António Casimiro Ferreira

www.ces.uc.pt/doutoramentos/direito
Língua de trabalho: Português



Law, Justice and                         
Citizenship in the 21st Century

IN PARTNERSHIP WITH FEUC AND FDUC
Scientific Coordination: António Casimiro Ferreira,
José Manuel Aroso Linhares
Executive Coordination: Alexandra Aragão, António Casimiro Ferreira

www.ces.uc.pt/doutoramentos/direito
Language: Portuguese

This PhD programme provides an interdisciplinary analysis of law in the 
21st century, through an integrated perspective. Combining the rationality 
of legal science and other social sciences law is seen both as a social 
phenomenon and as a science.
Recognizing the convergence between legal and societal dynamics, the 
PhD programme aims at stimulating a comprehensive reflection. Some 
examples of axes likely to aggregate the two interpretative dynamics 
are globalization; constitutionalism; multiculturalism; risk and safety;   
economic regulation and democracy; fundamental rights; labour; the rela-
tionship between law and society on the one hand, with science and tech-
nology, on the other; the information society; women’s rights; the rights of 
children and young people; indebtedness; bioethics; the environment and 
urban planning. This programme is a transversal and innovative scientific 
and educational project, aimed at deepening the values of democracy, 
sustainable development and peace.



Direitos Humanos nas                    
Sociedades Contemporâneas

Os direitos humanos (DH) tornaram-se, nas últimas décadas, uma das 
mais importantes áreas nos discursos académicos e jurídico-políti-
co-culturais. Este programa oferece uma abordagem interdisciplinar 
e intercultural não positivista à história, lutas culturais e políticas dos 
DH. Os/as estudantes tiram partido de um ambiente académico e de 
pesquisa dinâmico, com mais de 100 investigadores/as e 300 estudantes 
de doutoramento, e com diversos projetos e seminários internacionais em 
cada ano.  
Com um currículo inovador em DH, o programa promove a excelência aca-
démica e abordagens metodológicas que combinam apreensões teóricas 
e práticas dos DH com perspetivas críticas e transformativas, visando 
promover o garante dos DH em diferentes contextos. 
Este programa doutoral é financiado pelo Ministério da Educação                      
e Ciência, através da FCT, com 5 bolsas de doutoramento a tempo inteiro. 

EM PARCERIA COM O IIIUC
Coordenação Científica: Boaventura de Sousa Santos, José Manuel Pureza

Coordenação Executiva: Ana Cristina Santos, Bruno Sena Martins

www.ces.uc.pt/doutoramentos/humanrights
Língua de trabalho: Inglês



Human Rights                              
in Contemporary Societies

IN PARTNERSHIP WITH IIIUC
Scientific Coordination: Boaventura de Sousa Santos, José Manuel Pureza
Executive Coordination: Ana Cristina Santos, Bruno Sena Martins

www.ces.uc.pt/doutoramentos/humanrights
Language: English

Human rights (HR) have become one of the most important fields of 
academic and juridical-political-cultural discourses in recent decades. 
This programme offers an interdisciplinary and intercultural non-positivist 
approach to the history, cultural struggles and politics of HR. Students 
benefit from a lively academic and research setting, with over 100 
researchers and 300 doctoral students, and a variety of international 
projects and conferences taking place every year.
With a cutting-edge curriculum on HR, the programme promotes                 
academic excellence and methodological approaches that combine                                                                         
theoretical and practical understandings of HR with critical and               
transformative perspectives, aiming at the promotion and protection          
of HR in various contexts.
This doctoral programme is funded by the Portuguese Ministry                       
of Education and Science, through FCT, with 5 full doctoral grants.



Discursos: Cultura,                  
História e Sociedade*

O programa, oferecido em colaboração com as Faculdade de Letras e de 
Economia, tem uma organização transdisciplinar, abrangendo os estudos 
literários e culturais, a sociologia da cultura e a história contemporâ-
nea. O seu objetivo principal consiste na construção de conhecimento 
avançado 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. O programa 
visa, assim, a construção de conhecimento especializado no âmbito 
nomeadamente (a) da análise crítica do discurso, (b) do reconhecimento 
crítico das representações contemporâneas do passado, (c) da reflexão 
sobre a intervenção e a participação social e o exercício da cidadania e d) 
em geral, do desenvolvimento de instrumentos epistemológicos para uma 
reflexão sobre a contemporaneidade nos seus múltiplos aspetos.

PROGRAMA EM PARCERIA COM A FEUC E A FLUC
Coordenação Científica: António Sousa Ribeiro, Paula Abreu

www.ces.uc.pt/doutoramentos/discursos
Língua de trabalho: Português



Discourses: Culture,               
History and Society*

The programme, offered in cooperation with the Faculties of Arts and 
Humanities and of Economics is organised as a transdisciplinary pro-
gramme, covering the fields of literary and cultural studies, the sociology 
of culture and contemporary history. Its main aim is the construction of 
advanced knowledge on the problematics of discourse and its relation 
with contemporary practices. In the interplay of discourses and practices 
there emerges, poetically and socially, that which is named “the real”: 
history, the arts, identities, forms of power. The programme thus aims at 
the construction of specialized knowledge concerning namely a) critical 
discourse analysis, b) the critical recognition of contemporary rep-
resentations of the past, c) reflection on intervention and social participa-
tion and the practice of citizenship, and d) in general, the development 
of epistemological tools for a reflection on the multiple aspects of the 
contemporary.

IN PARTNERSHIP WITH FEUC AND FLUC
Scientific Coordination: António Sousa Ribeiro, Paula Abreu

www.ces.uc.pt/doutoramentos/discursos
Language: Portuguese

* Aguarda acreditação / Accreditation pending



Estudos
Feministas*

O doutoramento em Estudos Feministas tem um perfil marcadamente 
interdisciplinar, com o objetivo familiarizar as/os estudantes, provenientes 
de áreas disciplinares diversas, com o maior número possível de questões 
e de metodologias relevantes para os Estudos Feministas / Estudos 
sobre Mulheres / Estudos de Género. Os 6 seminários curriculares são de 
campos disciplinares diversos, incluindo-se globalmente nas áreas das 
Humanidades e das Ciências Sociais. 
O objetivo 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, 
tornando-se assim imperativa a aquisição da consciência dos discursos 
normativos que constroem imagens das mulheres que enquadram o seu 
comportamento e definem os seus papéis sociais. A análise de dados 
empíricos sobre a pluralidade de vivências das mulheres é articulada com 
instrumentos conceptuais indispensáveis à investigação avançada.

PROGRAMA EM PARCERIA COM A FLUC
Coordenação Científica:  Adriana Bebiano

www.ces.uc.pt/doutoramentos/estudosfeministas
Língua de trabalho: Português



Feminist
Studies*

The Ph. D. Programme in Feminist Studies defines itself as strongly inter-
disciplinary. Its major objective is to make students, coming from diverse 
disciplines, acquainted with as many as possible issues and methodolo-
gies with relevance to Feminist Studies/Women’s Studies/Gender Studies. 
The six required seminars focus on different disciplinary fields, broadly in 
the Humanities and Social Sciences.
The aim is to prepare the students for a world in which, in spite of all the 
progress achieved concerning sexual equity, sexual hierarchization and 
misogyny prevail, even if not always in an obvious way. It thus is imperative 
to understand the normative discourses constructing images of women 
and framing their social roles. The programme combines the analysis of 
empirical data on the variety of women’s experiences with conceptual 
tools required by advanced research.

IN PARTNERSHIP WITH FLUC
Scientific Coordination:  Adriana Bebiano

www.ces.uc.pt/doutoramentos/estudosfeministas
Language: Portuguese

* Aguarda acreditação / Accreditation pending



Governação,
Conhecimento e Inovação

O Programa de Doutoramento em ‘Governação, Conhecimento e Inovação’ 
é um programa de formação doutoral inovador, aliando diferentes 
abordagens nas ciências sociais, em particular os estudos de ciência e 
tecnologia (STS) e a economia institucionalista (correspondendo a dois 
perfis de formação distintos), para uma análise crítica, aprofundada, dos 
processos de governação, de coordenação dos diferentes atores, e de 
coprodução de conhecimento, economia e sociedade.
Os/As estudantes beneficiam de um ambiente fortemente interdisci-
plinar, desafiante, que alia um conjunto de seminários comuns – sobre 
instituições e políticas públicas, ciência, tecnologia e conhecimento em 
sociedade - com seminários específicos a cada um dos dois perfis de for-
mação do programa - ‘Conhecimento e Inovação’ e ‘Impactos Sociais da 
Ciência e Tecnologia’. Os seminários promovem o debate crítico, a análise 
de Políticas públicas e a participação ativa dos/as estudantes, em diálogo 
com uma equipa docente fortemente internacionalizada.

PROGRAMA EM PARCERIA COM A FEUC
Coordenação Científica:

José Reis, João Arriscado Nunes, Tiago Santos Pereira

www.ces.uc.pt/doutoramentos/gci
Língua de trabalho: Português



Governance,
Knowledge and Innovation

The Doctoral Programme on ‘Governance, Knowledge and Innovation’ is 
an innovative doctoral training programme, bringing together different 
approaches in the social sciences, namely science and technology 
studies (STS) and institutional economics (corresponding to the two inde-
pendent training streams) towards a critical analysis of the processes of 
governance, coordination between different actors, and coproduction of 
knowledge, society and the economy.
The students benefit from a challenging and strongly interdisciplinary 
environment, offering a set of common courses - on institutions and 
public policies and on science, technology and knowledge in contempo-
rary societies - with courses directed at each of the programme’s training 
streams - ‘Knowledge and Innovation’ and ‘Social Impacts of Science and 
Technology’. The courses promote critical debate, policy analysis, and 
the active participation of students, in strong interaction with a highly 
internationalised faculty.

IN PARTNERSHIP WITH FEUC
Scientific Coordination:
José Reis, João Arriscado Nunes, Tiago Santos Pereira

www.ces.uc.pt/doutoramentos/gci
Language: Portuguese



Patrimónios
de Influência Portuguesa

Patrimónios de Influência Portuguesa é um programa de doutoramento 
que entende os patrimónios sempre no plural e como construção, he-
rança e pertença em sentido lato. Influência abarca os diversos âmbitos 
e patamares da interculturalidade: formal e informal, administrativa ou 
espiritual, comercial ou migracional, colonial e pós-colonial.
A dimensão cultural da influência portuguesa no mundo ultrapassou os 
limites geopolíticos que o Império teve, produzindo transculturalidades 
intensas e difusas, celebradas e ocultas, ostensivas e sensíveis, que o 
pós-colonialismo vai fragmentadamente absorvendo, questionando e 
reformulando.
O DPIP só poderia funcionar numa base interdisciplinar e internacional, 
apresentando uma simbiose que combina: Arquitetura, Estudos Culturais, 
Estudos Literários, História, Antropologia e Sociologia. Este programa 
pretende criar uma massa crítica capaz de fundar um think tank na área 
de Patrimónios de Influência Portuguesa, enquanto conceito cultural e 
político.

PROGRAMA EM PARCERIA COM O IIIUC, UNIVERSIDADES DO ALGARVE, 
BOLONHA, PARIS-OUEST, FEDERAL FLUMINENSE, EDUARDO MONDLANE 

Coordenação Científica: Margarida Calafate Ribeiro, Walter Rossa

www.ces.uc.pt/doutoramentos/patrimonios 
Língua de trabalho: Português



Cultural Heritages                      
of  Portuguese Influence

Cultural Heritages of Portuguese Influence is a doctoral programme which 
understands the heritage always in plural and as a construction, heritage 
and belonging in a broad sense. The notion of Influence encompasses 
several intercultural scopes and levels: formal and informal, administrative 
or spiritual, commercial or migrational, colonial and post-colonial.
The cultural dimension of the Portuguese influence in the world exceeded 
the geopolitical limits which the Empire once had and produced intense 
and diffuse transcultural phenomena, sometimes celebrated others 
hidden, ostensive or sensitive, which post-colonialism will absorb in a 
fragmented way, with questions and reformulations.
The DPIP can only be executed on an interdisciplinary and international  
basis, presenting a symbiosis combining: Architecture, Cultural Studies, 
Literary Studies, History, Anthropology and Sociology. This programme 
aims at creating a critical mass capable of founding a “think tank” in 
the field of Heritages of Portuguese Influence as a cultural and political 
concept.

IN PARTNERSHIP WITH IIIUC, UNIVERSITIES OF ALGARVE, BOLOGNA, 
PARIS-OUEST, FEDERAL FLUMINENSE, EDUARDO MONDLANE
Scientific Coordination: Margarida Calafate Ribeiro, Walter Rossa

www.ces.uc.pt/doutoramentos/patrimonios 
Language: Portuguese



Política Internacional                 
e Resolução de Conflitos

O programa de doutoramento assenta no estudo interdisciplinar da 
política internacional e está voltado para a formação de competências 
avançadas de leitura da política internacional contemporânea, com um 
particular ênfase no estudo das dinâmicas de conflitualidade internacio-
nal, seja do ponto de vista das causas e sinais de emergência de conflitos, 
seja do ponto de vista dos instrumentos teóricos e técnicos de resolução 
de conflitos, procurando, pois, combinar as agendas de investigação dos 
conflict studies e dos peace studies. O Programa está integrado na rede 
europeia EDEN.
O programa oferece 12 bolsas de estudo numa base competitiva, enquan-
to Programa de Doutoramento FCT, para a edição 2015-2016. As bolsas 
são mistas, cobrindo propinas, incluindo um apoio mensal, e fundos 
adicionais para períodos de investigação no estrangeiro (até um máximo 
de dois anos). Duas bolsas adicionais Caspian Marie Curie ITN serão ainda 
atribuídas numa base competitiva para o mesmo programa e edição.

PROGRAMA EM PARCERIA COM A FEUC
Coordenação Científica: Maria Raquel Freire

www.ces.uc.pt/doutoramentos/polint 
Língua de trabalho: Inglês



International Politics              
and Conflict Resolution

The PhD programme focuses on the interdisciplinary study of interna-
tional politics, and is oriented towards advanced competency training in 
reading contemporary international politics, with special emphasis on 
studying the dynamics of international strife, be it from the viewpoint of 
causes and signs of emerging conflicts, or from the viewpoint of theore-                
tical and technical instruments for conflict resolution, thus endeavouring 
to combine the agendas of research in conflict studies and those of 
peace studies. This programme is integrated in the European network 
EDEN, with leading universities in this area.
The programme will offer 12 scholarships on a competitive basis, as FCT 
PhD Programme, for the 2015-2016 academic session. These are mixed 
scholarships covering tuition fees, including a monthly allowance and 
including funds for research periods abroad (up to a maximum of two 
years). Also, two additional scholarships – Caspian Marie Curie ITN – will     
be awarded on a competitive basis for the same programme session.

IN PARTNERSHIP WITH FEUC
Scientific Coordination: Maria Raquel Freire

www.ces.uc.pt/doutoramentos/polint 
Language: English



Pós-Colonialismos                     
e Cidadania Global

O programa aborda a herança colonial e os desafios pós-coloniais nas 
sociedades contemporâneas, com incidência especial no espaço de lín-
gua oficial portuguesa. O seu objetivo é proporcionar formação avançada, 
da perspetiva da crítica pós-colonial, sobre a complexidade das relações 
políticas, sociais e culturais no mundo de hoje. O seu horizonte episte-
mológico baseia-se na discussão sobre a possibilidade de novas formas 
de conhecimento suscetíveis de abranger a diversidade e a pluralidade 
híbrida das diferentes formas de estar no mundo. O pressuposto básico 
é que a narrativa da modernidade não só não esgota a complexidade               
e heterogeneidade do mundo e dos modos de conhecer o mundo como, 
historicamente, reprimiu e silenciou narrativas rivais remetendo-as                
a uma posição subalterna no quadro de relações de poder desiguais e, 
muitas vezes, violentas. A tarefa em mãos consiste, pois, na produção                     
de conhecimento contextual e posicional capaz de equacionar possibili-
dades alternativas, como base para o emergir de uma cidadania verdadei-
ramente global fundada na superação da injustiça cognitiva.
Oferece 10 bolsas de estudo numa base competitiva, enquanto Programa 
de Doutoramento FCT, para a edição de 2015/2016.

PROGRAMA EM PARCERIA COM A FEUC
Coordenação Científica: Boaventura de Sousa Santos,

António Sousa Ribeiro, Maria Paula Meneses

www.ces.uc.pt/doutoramentos/poscolonialismos
Língua de trabalho: Português



Postcolonialisms                    
and Global Citizenship

The programme focusses on contemporary colonial heritages and post-
colonial challenges, with special emphasis on the Portuguese-speaking 
countries. It aims at providing advanced training from the perspective of 
postcolonial critique in the core questions pertaining to the complexity 
of political, social and cultural relations in the world today. Its epistemolo- 
gical horizon is crucially informed by a discussion of the possibility of new 
forms of knowledge which are broad enough to encompass the diversity 
and hybrid plurality of different conditions of being in the world. Its start-
ing assumption is that the narrative of modernity not only by no means 
exhausts the complexity and heterogeneity of the world and the ways 
of knowing the world but has, historically, repressed and silenced other 
rival narratives by assigning them a subaltern position in the framework 
of uneven and often violent relations of power. The task that presents 
itself thus lies in the production of contextual, positional knowledge that 
is able to bring to the fore alternative possibilities, as the foundation for 
the emergence of a truly global citizenship based on the overcoming of 
cognitive injustice.
It offers 10 scholarships on a competitive basis, as FCT PhD Programme, 
for the 2015-2016 academic session.

IN PARTNERSHIP WITH FEUC
Scientific Coordination: Boaventura de Sousa Santos,
António Sousa Ribeiro, Maria Paula Meneses

www.ces.uc.pt/doutoramentos/poscolonialismos
Language: Portuguese



Relações de Trabalho,                                                                
Desigualdades Sociais                              
e Sindicalismo

Este programa de formação académica aprofundada em Sociologia é 
dirigido a licenciados/as e mestres que tenham concluído uma formação 
anterior na mesma área, quer aos/as candidatos/as de outras origens, 
com formação em sociologia ou áreas afins, ou com outra formação mas 
cujos interesses e curriculum académico ou profissional sejam conside-
rados adequados a este ciclo de estudos. 
De entre os objetivos do programa conta-se a formação teórica inovadora 
e uma análise aprofundada sobre as desigualdades sociais, os problemas 
laborais e os desafios que se colocam hoje aos campos laboral e sindical. 
As transformações que vêm perturbando o mundo do trabalho nas últi-
mas décadas serão abordadas à luz do contexto global, tomando como 
principais referências as realidades da Europa e da América Latina.
Para além de um corpo docente experimentado nacional e internacional-
mente, o programa conta ainda periodicamente com a colaboração de 
reputados/as conferencistas internacionais.

PROGRAMA EM PARCERIA COM A FEUC
Coordenação Científica: Elísio Estanque, Hermes Augusto Costa

www.ces.uc.pt/doutoramentos/trabalho
Língua de trabalho: Português



Labour Relations,                                                        
Social Inequalities                           
and Trade Unionism

This PhD programme, profoundly connected with Sociology, is aimed at 
graduates and master holders who have completed previous training in 
the same area, and also aimed at candidates from other knowledge areas, 
but whose interests and academic or professional CVs are considered 
suitable for this cycle of studies.
Among the objectives of the programme is the innovative theoretical 
training and a thorough analysis of social inequalities, labour problems 
and challenges facing today to labour and trade union fields. The changes 
that have been disturbing the working world in recent decades will be 
addressed at the global context, taking as main references the realities  
of Europe and Latin America.
In addition to an experienced national and international teaching staff, the 
programme also counts periodically with the collaboration of renowned 
international professors.

IN PARTNERSHIP WITH FEUC
Scientific Coordination: Elísio Estanque, Hermes Augusto Costa

www.ces.uc.pt/doutoramentos/trabalho
Language: Portuguese



Território, Risco                          
e Políticas Públicas

As Ciências do Risco, enquanto área disciplinar, têm adquirido nos 
últimos anos uma crescente visibilidade e institucionalização, sobretudo 
em agências de âmbito internacional como a UNESCO e o Conselho da 
Europa. O Doutoramento em Território, Risco e Políticas Públicas é um 
programa vocacionado para o desenvolvimento de competências de 
investigação científica e qualificações profissionais elevadas no âmbito 
das ciências do risco pensado para um público com formação superior, 
mas diversificado, indo das ciências sociais às ciências naturais e exatas 
e às tecnologias, permitindo uma visão integrada, e a quantificação da 
capacidade de resiliência e resistência das comunidades e indivíduos, 
baseada na consideração conjunta de diversas incertezas, e na seleção 
de variáveis relevantes para a avaliação e perceção do risco nas comuni-
dades humanas. É um programa interuniversitário oferecido em conjunto 
pelo Centro de Estudos Sociais (CES) e o Instituto de Investigação Inter-
disciplinar (III) da Universidade de Coimbra, pelo Instituto de Geografia 
e Ordenamento do Território (IGOT) e o Centro de Estudos Geográficos 
(CEG) da Universidade de Lisboa e pela Universidade de Aveiro.

PROGRAMA EM PARCERIA COM O IIIUC, A UA E A UL
Coordenação Científica: José Luís Zêzere,

José Manuel Mendes, Maria de Fátima Alves

www.ces.uc.pt/doutoramentos/territorio 
Língua de trabalho: Português



Territory, Risk                          
and Public Policies

Risk Sciences, as a research field, have gained, in the last years, an 
increasing visibility and institutionalization, mostly within international 
organizations, like UNESCO and the Council of Europe. The Doctoral 
Programme “Territory, Risk and Public Policies” aims at the development of 
high scientific research skills and professional abilities within the scope of 
risk sciences, and it is designed for a diversified higher education public, 
from social sciences to natural and exact sciences and technologies. It 
allows an integrated perspective, and the quantification of communities 
and individuals’ resilience and resistance, based on the joint consider-
ation of different uncertainties and the selection of relevant variants in 
order to assess and perceive risk within human communities. This is an 
inter-university programme, offered, in partnership, by the Centre for 
Social Studies (CES) and the Institute for Interdisciplinary Research (III) of 
the University of Coimbra, by the Institute of Geography and Land Planning 
(IGOT) and the Centre for Geographical Studies (CEG) of University of 
Lisbon and by the University of Aveiro.

IN PARTNERSHIP WITH IIIUC, UA AND UL
Scientific Coordination: José Luís Zêzere,
José Manuel Mendes, Maria de Fátima Alves

www.ces.uc.pt/doutoramentos/territorio 
Language: Portuguese




