O PhD Club IS-UP é um grupo de doutorandos em Sociologia da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, focado na dinamização de atividades científicas.
Os seus membros são Bolseiros de Doutoramento FCT (investigadores integrados
do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto - IS-UP) e outros doutorandos
inscritos no 3.º Ciclo em Sociologia na FLUP.
O PhD Club IS-UP desenvolve as suas atividades em articulação com a Direção do
Doutoramento em Sociologia e o IS-UP.

Principais objetivos:
o

Desenvolver atividades (e.g. seminários, workshops) que visem diversificar
e complementar as experiências científico-formativas dos doutorandos, no
que concerne a dimensões teóricas, metodológicas e epistemológicas.

o

Reforçar as abordagens sociológicas na interconexão com outras
ciências/domínios, numa lógica de transdisciplinaridade.

o Desenvolver competências ao nível da organização e dinamização de
encontros científicos, assentes no trabalho de equipa sinérgico.
o

Consolidar uma cultura colaborativa entre os doutorandos, entre estes e
outros investigadores do IS-UP, bem como com outros investigadores,
docentes e convidados de instituições externas e outras áreas profissionais

2021 | Atividades

A. 1º Ciclo de Conferências Online

1º Ciclo de Conferências Online: “Metodologias Qualitativas: potencialidades e
desafios”
Comissão Organizadora:

Gonçalo Marques; Inês Maia; Rute Lemos; Tainara

Machado; Vanessa Rodrigues.
Participação livre.

1ª Sessão: 7 abril | Etnografia e Métodos Visuais
“O Círculo Cultural como uma experiência antropológica compartilhada”
Emiliano Dantas (CRIA-IUL)

2ª Sessão: 14 abril | Ética na investigação
"Para quem escrevemos quando publicamos? Acesso aberto, ética e integridade"
Paulo Peixoto (CES/UC)

3ª Sessão: 21 abril | Fiabilidade dos dados
“Reflexividade, Posicionalidade e Fiabilidade: relevância metodológica desta tríade
na produção e análise de dados qualitativos”
Vítor Sérgio Ferreira (ICS-UL)

4ª Sessão: 28 abril | Usos dos discursos
"A construção do sentido em entrevistas de investigação: tópicos, estratégias
discursivas e envolvimento conversacional”
Carla Aurélia de Almeida (IS-UP)

2022 | Atividades

A. 2º Ciclo de Conferências Online

2 º Ciclo de Conferências Online: “Metodologias Visuais”
Comissão Organizadora: Eduardo Silva; Inês Maia

1ª Sessão: 2 de março | Introdução às metodologias visuais
“Reflexões em torno do uso da imagem. Contextos empíricos online e offline”
Ricardo Campos (CICS.Nova)

2ª Sessão: 8 de março | Fotografia
"A Cidade do Futebol. Fotografia e Ciências Sociais"
Nuno Domingos (ICS-UL) e Paulo Catrica (IHC-FCSH)

3ª Sessão: 15 de Março | Narrativas visuais
“Narrativas visuais a partir de encontros culturais na intervenção contra a violência
(CEINAV)”
Raquel Felgueiras (FBAUP), Rita de Oliveira Braga Lopez (J.F.K. University/FPCEUP)
e Maria José Magalhães (FPCEUP/CIIE/CIEG)

4ª Sessão: 22 de março| Documentário etnográfico
"Cenas do Gueto: metodologias visuais num bairro da periferia de Lisboa”
Otávio Raposo (CIES/ISCTE-IUL) e Filipe Ferraz (CRIA-ISCTE)

B. Sessões de Trabalho
o As Sessões de Trabalho do PhD Club IS-UP são
um

espaço

de

encontro

entre

os

doutorandos/as em Sociologia da FLUP e
investigadores, docentes e outros convidados/as, com o objetivo de
instigar a reflexão e o alargamento de conhecimentos teóricometodológicos. Pretende-se que estas Sessões sejam espaços informais
para explorar diferentes propostas teóricas, desafios metodológicos e
debates contemporâneos.
Comissão Organizadora: Inês Maia; Rute Lemos; Vanessa Rodrigues
Participação livre

Sessão de Trabalho 1 - 25 de janeiro (FLUP)
“Discussão em torno da proposta teórica de Bruno Latour” com Luciano Moreira
(FEUP/CIQUP)
Sessão organizada por Maria Manuela Restivo (IS-UP)

Sessão de Trabalho 2 - 25 de fevereiro (online)
“Perspectiva crítica, teórica e metodológica do Curso de Vida” com Magda Nico
(ISCTE-IUL/CIES)

Sessão de Trabalho 3 - 29 de março (FLUP)
“Possibilidades do photovoice em pesquisas participativas” com Inês Barbosa (ISUP)

Sessão de Trabalho 4 - 28 de Abril (online)
“A Sociologia Pública de Michael Burawoy: aplicações no âmbito dos Estudos da
Deficiência” com Paula Campos Pinto (ODDH e CIEG/ISCSP- ULisboa)
Sessão organizada por Sofia Sousa (IS-UP)

Sessão de Trabalho 5 - 29 de março (FLUP)
“Clube de Cinema de Campanhã: Reflexões em torno da experiência de
implementação de um projeto colaborativo de intervenção cívica e social” com
Tânia Leão (FLUP/IS-UP), Gil Fesch (IS-UP/CESEM) e Beatriz Lacerda (FLUP)

C. Outras atividades

o

GENTES, RITUAIS, QUOTIDIANOS: fotografias sociais do Grande Porto
Exposição coletiva de fotografia do IS-UP

Integram a comissão organizadora da exposição Eduardo Silva e Vanessa Rodrigues

o

Conferência - “Você é um adolescente?" Entrada no campo, aceitação e
posicionalidade na pesquisa etnográfica com crianças” com Thiago BogossianPorto (Universidade de Surrey) (31 de maio de 2022 /FLUP e online)
Sessão moderada por Vanessa Rodrigues

