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Descrição 

Os objetivos da disciplina traduzem se na aquisição de competências teóricas e 

metodológicas no âmbito das ciências sociais e nas humanidades. Visa-se, por um lado, o 

aprofundamento e contextualização de conceitos-chave; por outro lado, pretende-se a 

familiarização com as metodologias de investigação relevantes para a temática do programa 

de doutoramento. No final do seminário, os alunos deverão ter concluído o seu projeto de 

tese. 

 

Conteúdos 

Este seminário tem por objetivo proporcionar um contacto aprofundado com perspetivas 

teóricas e metodológicas relevantes para as várias áreas de investigação abrangidas pelo 

programa de doutoramento. Dar-se-á particular realce a uma reflexão sobre teorias da 

cultura, partindo de conceitos como: linguagem, identidade, nação, património, 

globalização, interculturalidade, diáspora, hibridação, memória, tradução, pós-colonialismo, 

entre outros. 

Ao mesmo tempo, responder-se-á à necessidade de orientação relativamente a aspetos de 

natureza prática ligados às metodologias de investigação nas ciências sociais e nas 

humanidades e à construção do projeto de dissertação. 

 

Metodologias de ensino e avaliação 

Os métodos de ensino são os adequados a um seminário de doutoramento e baseiam-se, no 

essencial, no debate e reflexão coletivos sobre tópicos e textos relevantes definidos no início 

do semestre. Tarefas específicas (p.ex.: apresentações orais; textos breves) irão sendo 

consignadas aos estudantes ao longo do semestre. 

No final do seminário os alunos deverão ter concluído o seu projeto de tese, incluindo a 

respetiva definição temática, a abordagem ao potencial orientador ou orientadores, a 

definição de cotutelas e do plano de mobilidade dentro da rede de universidades que 

colaboram com o programa ao abrigo do protocolo celebrado para o efeito que será 

defendido perante um júri nomeado para o efeito. 

O projeto de tese deverá ser entregue até o último dia do mês de janeiro do respetivo 

segundo semestre e deverá obedecer às seguintes regras: A4 com 3cm nas margens, espaço 



 

 

 

duplo, TimesNewRoman, Bookman ou Garamond 12. Na capa deverá constar apenas o 

seguinte: Universidade de Coimbra, Instituto de Investigação Interdisciplinar da 

Universidade de Coimbra, nome do programa, título do projeto, autor, orientador(es) e data 

de apresentação e ter um máximo de 75 mil caracteres (com espaços, incluindo todas as 

notas, referências bibliográficas e o plano de mobilidade). Vejam-se os pontos 9-19 das 

Normas (a leitura deste texto não dispensa a consulta das Normas). 
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