COLÓQUIO
3º Ano
do Programa de Doutoramento
em Sociologia

16 de Maio de 2011
Aud. B203
(Ed. II, ISCTE-IUL)
PROGRAMA
10h00

Abertura - Fernando Luís Machado – Coordenador do Programa de Doutoramento
SESSÃO 1 - Moderador: Fernando Luís Machado
“Classes sociais e voto partidário em Portugal”, Nilton Godoy
“Pelos caminhos do cinema português. Como compreender o cinema português e as suas imagens”, Susana Freire

10h15 – 11h15

“Motivações e Projectos de Adultos que “Regressam à Escola” – uma primeira análise dos resultados de um percurso de
investigação em desenvolvimento”, Luísa Delgado
“As Políticas de Categorização Étnica”, Nuno Oliveira

11h15 – 11h30

Intervalo
SESSÃO 2 - Moderador: Rita Espanha
"A qualificação e certificação de imigrantes laborais em Portugal - um olhar sobre os números de imigrantes envolvidos em
cursos de educação e formação de adultos", Sofia Castro Pereira
“Afinal, a opinião dos leigos conta?”: a participação pública em ciência e tecnologia”, Teresa Duarte

11h30 – 12h30

Interacção jornalistas-cientistas: da entrevista ao escrutínio dos leitores”, Helena Mendonça
“O papel das redes sociais nos modos de produção e circulação de conhecimento em áreas intensivas em tecnologia: o caso
da biotecnologia e nanotecnologia”, Pedro Videira
“"Comparabilidade da sociedade da Informação entre Brasil e Portugal - Indicadores sociais e de tecnologia”, Alcimar
Queiroz

12h30 – 14h30

Intervalo para almoço
SESSÃO 3 - Moderador: Renato Miguel do Carmo
"Patrimónios Normativos e Sexualidade: continuidades e mudanças numa perspectiva geracional", Dulce Neves
“Sem Abrigo no Feminino”, Fernanda Carvalho

14h30 – 15h45
“Novos Media e família: a regulação e monitorização parental”, Tiago Lapa
“O consumo de marcas de vestuário e calçado e a construção identitária social juvenil”, Cristina Santos
15h45 – 16h00

Intervalo
SESSÃO 4 - Moderador: João Ferreira de Almeida
“Uma interferência da Sociologia no conhecimento da segurança – a construção de um percurso teórico e o isolamento de
dimensões a observar”, José Vegar
“Significados-tipo nas organizações – Uma aplicação aos gestores das burocracias modernas. “Desempenho profissional e
contexto social”, Gabriel Henriques

16h00 – 17h30

“Contributos Para a compreensão dos Processos de transição para a Reforma em Portugal.”, Teresa Câncio
“Novas formas de governança na política nacional da água: o caso da região hidrográfica do Tejo” Miguel Rodrigues
"Flexibilidade no trabalho nos tribunais, que especificidades? Apresentação dos primeiros resultados provisórios", Serafim
Camalhão

Para mais informações: doutoramentos.cies@iscte.pt / 210 464 192

