SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

Escola Doutoral de Outono

A publicação da investigação realizada é, cada vez mais, uma necessidade em todos os campos
da ciência. É dela que - em boa parte - dependem as carreiras, a obtenção de projetos
financiados e o reconhecimento pelos pares. Não é de estranhar, portanto, que na formação
avançada – designadamente ao nível do doutoramento – se dedique cada vez mais atenção à
escrita científica. É também certo que tal necessidade tem sido objeto de análises críticas, que
se estendem da constatação da hegemonia anglo-saxónica à já famosa máxima “publish or
perish” (curiosamente, ela própria tornada universal em língua inglesa...).
É neste quadro que a Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação vem convidar à
participação na sua Escola de Outono, este ano dedicada à escrita científica. Nesta Escola de
Outono, estudantes de doutoramento que já estejam em fase de escrita dos seus trabalhos
poderão beneficiar de uma tutoria intensiva e de proximidade realizada por especialistas na
área. Centrada mais na componente prática da escrita do que na análise crítica do contexto
global do mercado das publicações, espera-se que esta Escola de Verão possa dar um contributo
útil para o desenvolvimento dos projetos de doutoramento.
A Escola de Outono decorrerá em três dias intensivos, num total de 15 horas, na Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, de 27 a 29 novembro de 2019,
envolvendo docentes das Universidades de Aveiro, Coimbra, Lisboa, Minho e Porto, com
experiência na orientação de doutoramentos.
As pessoas interessadas devem fazer a sua candidatura para o email
spce.escoladeprimavera@gmail.com até 15 de outubro, indicando alguns dados pessoais (nome
completo, contacto telefónico e e-mail, universidade e programa doutoral que está a
frequentar, orientadores) e um sumário de 200 palavras sobre o seu projeto (com referência ao
tema, ao “problema” e à metodologia). No caso de a sua candidatura ser aceite, deverá enviar
um texto – com um máximo de 8000 palavras – que esteja a produzir no âmbito do
doutoramento (parte de um capítulo da tese, artigo, etc.) até 10 de novembro.
Propina (inclui dois almoços, um jantar e coffee-breaks):
INSCRIÇÕES/PÚBLICO
SÓCIOS

NÃO SÓCIOS

ATÉ 31.10.2019

100€

175€

APÓS 31.10.2019

125€

200€

