Programa Doutoral em Ciências da Educação
2020 – 2023
O Programa Doutoral em Ciências da Educação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do
Porto centra-se no desenvolvimento de investigação original nesta área científica em estreita articulação com projetos
desenvolvidos no Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE/FCT), nas suas várias linhas e projetos, mantendo
uma estreita relação com o Mestrado em Ciências da Educação com um aprofundamento da formação desenvolvida nesse
curso.
Os candidatos podem consultar a página www.fpce.up.pt/ciie para obterem informação sobre projetos de investigação em
curso e perfil dos potenciais orientadores. No entanto, o primeiro semestre do programa propicia oportunidades de contacto
com as linhas de investigação, projetos e investigadores do CIIE.

O Programa Doutoral em Ciências da Educação tem como objetivos:
1.
2.
3.
4.

5.

aprofundar e estruturar conhecimentos avançados nos domínios académico e profissional;
produzir conhecimentos interdisciplinares adequados à análise e intervenção de situações de educação e formação
marcadas pela complexidade;
promover o exercício de investigação caracterizada por padrões de excelência académica e de inovação;
estimular a sistematização contínua e a produção de conhecimentos originais e a sua disseminação nacional e
internacional em comunidades científicas/académicas com créditos reconhecidos nos domínios da
educação/formação;
criar oportunidades de contacto com investigadores/as e investigações reconhecidas e que promovam a inovação.

Pretende desenvolver as seguintes competências:
1.
2.
3.
4.

capacidade de compreensão sistemática na área de Ciências da Educação;
competências, aptidões e métodos de investigação nesta área;
capacidade para conceber, projetar, adaptar e realizar uma investigação significativa, respeitando as exigências
impostas pelos padrões de qualidade e integridade académicas;
capacidade para realizar trabalhos de investigação original que contribuam para o alargamento de fronteiras do
conhecimento nas Ciências da Educação/Ciências Sociais e Humanas.

É dentro destas preocupações e orientações que se projeta a estrutura curricular e a distribuição de ECTS de acordo com
documentos europeus e legislação.

Diretora do Curso:
Prof. Doutora Isabel Menezes
Comissão Científica:
Prof.ª Doutora Isabel Menezes, Prof.ª Doutora Amélia Lopes, Prof. Doutor António Magalhães e Prof.ª Doutora Elisabete
Ferreira e Prof. Doutor Tiago Neves

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto
Rua Alfredo Allen, 4200-135 Porto, Portugal
Tel. +351 226 079 700 | fpce@fpce.up.pt | http://www.fpce.up.pt

Plano de Estudos e Estrutura Curricular

Semestre
1º e 2º

3º e 4º

5º e 6º

Unidades Curriculares

ECTS

Estruturas e Dinâmicas do Trabalho de Investigação

20

Seminário de Investigação I (em regime tutorial)

20

Questões e Problemáticas na Educação Contemporânea

20

Seminário de Investigação II (em Regime Tutorial)

35

Seminários Temáticos

10

Seminário de Escrita Científica

10

Apresentação de Trabalhos de Pesquisa em Congressos

5

Seminário de Investigação III: elaboração da tese de doutoramento

55

Apresentação de Trabalhos em Congressos

5

O curso de doutoramento estrutura-se em unidades curriculares, sobretudo alocadas no 1º e 2º semestres. Essa carga
curricular é significativamente menor no 3º e 4º semestres, para maior concentração no desenvolvimento da pesquisa e
elaboração da tese, sendo os 5º e 6º semestres inteiramente destinados a esse trabalho.
O primeiro ano (1º e 2º semestres) concretiza-se nas unidades curriculares:
Estruturas e Dinâmicas do Trabalho de Investigação visa propiciar conhecimentos aprofundados e capacidade de análise
crítica sobre metodologias de investigação em educação, atendendo particularmente ao processo através do qual são
tomadas decisões relativas às metodologias de investigação
Seminário de Investigação, onde são desenvolvidos os projetos de investigação que se articulam com os grupos de
investigação do CIIE: KIDE - Conhecimento, Inovação e Diversidades em Educação e PCP – Políticas, Comunidades e
Participação (ver em www.fpce.up.pt/ciie). Este Seminário pretende contribuir para a formulação e desenvolvimento do
Projeto de Tese, nas suas diferentes dimensões, visando promover capacidades de conceber e desenvolver projetos de
investigação, mobilizar e fundamentar quadros metodológicos e projetos inovadores adequados à compreensão da
complexidade das situações educacionais e sociais. O seu desenvolvimento compreende sessões de trabalho coletivo, com
todo o grupo de doutorandos, e sessões tutoriais individuais.
Questões e Problemáticas na Educação, foca grandes temas e interrogações no campo educativo – Teorias sociais e da
educação; Educação e mudança social; Educação e a formação de identidades numa era de transição; Conhecimento(s),
políticas e práticas curriculares e organizacionais; Educação e formação de jovens e adultos/as – na finalidade de os
transformar em problemas de investigação com recurso a mais avançados e especializados saberes e de contribuir para o
alargamento das fronteiras do conhecimento.
No final do 2º semestre, há uma prova de qualificação em que o/a doutorando/a apresenta o projeto de tese, com discussão
por um júri. São consagradas horas para a respetiva elaboração, no contexto do Seminário de Investigação.
Nos 3º e 4º semestres, o curso compreende, para além do Seminário de Investigação em regime tutorial – com um número
de ECTS mais elevado do que o do ano anterior –, seminários temáticos, um seminário de escrita e a apresentação de
trabalhos de pesquisa em congressos. Mais especificamente, este 2º ano estrutura-se com a finalidade de focalizar, com
maior incidência, o projeto de investigação em desenvolvimento, e de permitir um maior contacto tutorial e mais
oportunidades de sistematização do conhecimento e sua disseminação.
O Seminário de Escrita Científica incide sobre formas de aprofundamento de escrita académica, apoiando o desenvolvimento

de competências para a realização de comunicações, artigos para publicação em revistas com peritagem e outro tipo de
publicações científicas.
O Seminário de Investigação do 2º ano, no aprofundamento do que ocorre no ano anterior, desenvolve-se em regime
tutorial, centrado no desenvolvimento da investigação, adequada e consistentemente articulada com o quadro teórico de
referência e com os processos de construção metodológica.
Os Seminários Temáticos têm como finalidade, por um lado, aprofundar problemáticas que atravessam o projeto de
pesquisa, e, por outro, ampliá-las e reelaborá-las, apoiando-se a sua concretização em seminários desenvolvidos no quadro
de redes de investigação com investigadores/as e professores/as convidados/as, nacionais e estrangeiros.
A Apresentação de Trabalhos de Pesquisa em Congressos pretende estimular estudantes de doutoramento a disseminar a
investigação produzida, no que ela concretiza de inovador e de significativo.
No 3º ano, trata-se, sobretudo, da elaboração e escrita da tese de doutoramento, para a realização da sua versão final,
apoiada num seminário de investigação tutorial. Espera-se que, ao longo dos dois últimos anos, cada doutorando/a possa ter
apresentado 3 comunicações em congressos nacionais e/ou internacionais e produzido pelo menos 1 artigo em jornais com
peritagem.

Vagas
Nº total de vagas para 2020/2021: 25 (destas, 5 são destinadas a candidatos com bolsas)
1ª fase: 10
2ª fase: 10 + vagas sobrantes
3ª fase: não aplicável

Nº mínimo de estudantes para funcionamento: 5

Formalização da candidatura (online)




Certificado de habilitações com classificação
Curriculum Vitae detalhado (de acordo com o modelo divulgado em www.fpce.up.pt/candidaturas)
Justificação do interesse na candidatura (de acordo com o modelo divulgado em www.fpce.up.pt/candidaturas)

Condições de acesso:
Conforme o estipulado no artigo 5º do Regulamento Geral dos Terceiros Ciclos de Estudos da Universidade do Porto.

Critérios de seleção e seriação e respetiva ponderação:
Classificação obtida pela análise do CV, documento escrito sobre os interesses no Doutoramento e, eventualmente,
entrevista.
Ponderação:
Atividades de formação: 15 pontos
Atividades de investigação: 35 pontos

Carta de motivação: 50 pontos

Observações:
a) Candidatos com cotação inferior a 22,5 pontos nas atividades de investigação e de formação serão excluídos
b) Candidatos com cotação inferior a 45 pontos serão excluídos

Calendarização das candidaturas para estudantes nacionais e internacionais
1ª fase:
Candidatura

03/02/2020 a 28/02/2020

Afixação dos resultados provisórios

16/03/2020

Audiência prévia

17/03/2020 a 30/03/2020

Afixação dos resultados definitivos

31/03/2020

Reclamações

01/04/2020 a 22/04/2020

Publicação da decisão de reclamações

27/04/2020

Matrículas/inscrições

28/04/2020 a 08/05/2020

Pedido de creditação de formação

28/04/2020 a 08/05/2020

anterior/experiência profissional

2ª fase:
Candidatura

12/05/2020 a 29/05/2020

Afixação dos resultados provisórios

12/06/2020

Audiência prévia

15/06/2020 a 29/06/2020

Afixação dos resultados definitivos

30/06/2020

Reclamações

01/07/2020 a 21/07/2020

Publicação da decisão de reclamações

24/07/2020

Matrículas/inscrições

27/07/2020 a 07/08/2020

Pedido de creditação de formação

27/07/2020 a 07/08/2020

anterior/experiência profissional

3ª fase: não aplicável

Taxa de candidatura para estudantes nacionais e internacionais: 55,00 €
Modo de notificação dos candidatos:
1) Os resultados provisórios são divulgados na página da FPCEUP em “candidaturas” na secção “resultados das
candidaturas”.
2) Os resultados definitivos são publicados/divulgados através notificação, encaminhada por email diretamente para
cada candidato.

Valor anual das propinas

Estudantes Internacionais:

Propinas para estudantes internacionais regulares a tempo integral

5 500,00 €

Propinas para estudantes internacionais CPLP a tempo integral*

3 025,00 €

* Mediante pedido de redução de 50% da propina dirigido à Senhora Diretora da FPCEUP

Estudantes Nacionais:

Propinas para estudantes nacionais a tempo integral

2 750,00 €

Horário
Início ano letivo: setembro de 2020
Dias de funcionamento: quinta, sexta e sábado (preferencialmente)
Horário: Quinta e Sexta-feira: 17:30h às 20:30h | Sábado: 10:00h às 13:00h

Legislação a consultar
Decreto-Lei nº 65/2018
Regulamento do 3º Ciclo da Universidade do Porto
Regulamento do 3º Ciclo em Ciências da Educação
Regulamento de propinas dos cursos de pós-graduação da FPCEUP
Normas para a apresentação de teses

Informação e divulgação
Serviço Académico

Serviço de Pós-Graduações

Email: s_academico@fpce.up.pt

Email: spg@fpce.up.pt

Telefone: (+351) 22 042 89 00 / (+351) 22 607 97 00

Telefone: (+351) 22 042 89 20

