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DOUTORAMENTO EM
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O Doutoramento em Antropologia da Universidade de Lisboa é um programa conjunto do
Instituto de Ciências Sociais (ICS) e do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
(ISCSP), com a colaboração do Centro de Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras
(CEC/FLUL).
Destina-se a estudantes que desejem desenvolver investigação antropológica inovadora recorrendo a metodologias variadas, do trabalho de campo à pesquisa em arquivo.
Encorajamos também a pluralidade de temáticas e abordagens teóricas, dentro do
património da antropologia e nos seus cruzamentos com outras ciências sociais e
humanidades.
No DANT.ULISBOA os estudantes encontram uma comunidade científica dinâmica e
internacionalizada, e desfrutam da circulação de investigadores e das redes de investigação estabelecidas com várias universidades de relevo internacional na área da antropologia e das ciências sociais em geral.
Visamos formar antropólogos qualificados, capazes de mobilizar o capital cognitivo da
disciplina, a sua exposição à diversidade cultural e a sua criatividade metodológica de
modo a responder aos desafios contemporâneos, identificando problemas, equacionando programas de pesquisa e desenvolvendo ou mediando intervenções com impacto
social.
O grau de Doutor em Antropologia é atribuído nas especialidades de Antropologia da
Cultura Material, Antropologia da Economia do Trabalho, Antropologia da Etnicidade e do
Político, Antropologia da Religião e do Simbólico, Antropologia da Saúde, Antropologia do
Parentesco e do Género, e Antropologia e História.

O Doutoramento em Antropologia tem uma
duração total de 8 semestres a que correspondem
240 créditos ECTS.
O primeiro ano, propedêutico e probatório, tem
uma componente letiva que acompanha o trabalho
de consolidação do projeto de tese, sob supervisão individual. Os anos subsequentes são destinados ao desenvolvimento da pesquisa e à elaboração da tese, incluindo apresentação e discussão
regular do trabalho em curso e resultados nos
seminários de investigação.
PLANO DE ESTUDOS 2018/2019

1.º ANO, 1.º SEMESTRE
História e Teoria da Antropologia
José Manuel Sobral e Nuno Domingos
Metodologias da Investigação Etnográfica
Fátima Amante e Simone Frangella
Projeto de Investigação em Antropologia I
Orientação individual
Seminário de Investigação em Antropologia I
João Vasconcelos, Patrícia Ferraz de Matos, Sónia
Frias, Susana Garcia
Seminário de Estudos Pós-Graduados
Coord. Paulo Granjo

1.º ANO, 2.º SEMESTRE
Corpo e Sociedade: Perspectivas da Antropologia
Chiara Pussetti e Cristiana Bastos
Vivências Indígenas e Processos Coloniais
Ricardo Roque e Susana de Matos Viegas
Projeto de Investigação em Antropologia II
Orientação individual
Seminário de Investigação em Antropologia II
Catarina Casanova, Clara Saraiva, Irene Rodrigues,
João Vasconcelos
Seminário de Estudos Pós-Graduados
2.º, 3.º E 4.º ANOS
Dissertação
Seminário de Investigação em Antropologia
Seminário de Estudos Pós-Graduados
As aulas e os seminários decorrem nas instalações do ICS, na Av.
Prof. Aníbal de Bettencourt, 9, campus da Cidade Universitária.

Coordenação: João Vasconcelos
Comissão Diretiva: Celeste Quintino, João
Vasconcelos, José Manuel Sobral
Comissão Científica: Cristiana Bastos, Elsa Peralta,
Fátima Amante, João Vasconcelos, Paulo Castro
Seixas, Ricardo Roque

Os professores, orientadores e doutorandos do DANT.ULISBOA realizam
pesquisas em diversos territórios de
África, Américas, Ásia e Europa, sobretudo, mas não em exclusivo, em países
com relações históricas com Portugal e
nas respetivas diásporas.
A investigação que fazemos privilegia
a prática etnográfica teoricamente informada e o estudo comparado, bem
como a atenção à historicidade da vida
social, às dinâmicas de poder e diferenciação e aos processos de transformação sociocultural, passados e
contemporâneos.
CANDIDATURAS 2019/2020 *
FASE 1
15 de fevereiro a 15 de março de 2019

FASE 2
1 de abril a 5 de julho de 2019
FASE 3
29 de julho a 6 de setembro de 2019
* O ano letivo 2019/2020 começa em 30 de
setembro de 2019 e termina em 15 de julho de
2020.

Website
http://dant.ulisboa.pt/
Email
doutoramento.antropologia@grupos.ulisboa.pt

Doutoramento
acreditado por 6 anos
em 3 de julho de 2015.

DOCENTES E ORIENTADORES

Carlos Piteira (ISCSP)
Catarina Casanova (ISCSP)
Celeste Quintino (ISCSP)
Chiara Pussetti (ICS)
Clara Saraiva (CEC/FLUL)
Cláudia Vaz (ISCSP)
Colette Le Petitcorps (ICS)
Cristiana Bastos (ICS)
Elsa Peralta (CEC/FLUL)
Fátima Amante (ISCSP)
Filipa Fernandes (ISCSP)
Francesco Vacchiano (ICS)
Inês Ponte (ICS)
Irene Rodrigues (ISCSP)
João Vasconcelos (ICS)
José Manuel Sobral (ICS)
Luís Batalha (ISCSP)
Marcos Cardão (CEC/FLUL)
Maria José Lobo Antunes (ICS)
Marina Pignatelli (ISCSP)
Marta Vilar Rosales (ICS)
Nuno Domingos (ICS)
Patrícia Ferraz de Matos (ICS)
Paulo Castro Seixas (ISCSP)
Paulo Granjo (ICS)
Ricardo Roque (ICS)
Simone Frangella (ICS)
Sónia Frias (ISCSP)
Susana Araújo (CEC/FLUL)
Susana de Matos Viegas (ICS)
Susana Garcia (ISCSP)
Tânia Ganito (ISCSP)
Virgínia Henriques Calado (ICS)

Fundamentação da recomendação de acreditação da Comissão Externa de
Avaliação da A3ES:
«A oferta curricular em áreas estratégicas de especialização, a qualificação
académica e os muito bons indicadores de produção e investigação
científica da equipa docente, uma cultura de aprendizagem orientada para a
progressiva autonomização científica e internacionalização de diferentes
perfis de doutorandos, as excelentes condições materiais e de debate
intelectual oferecidas, bem como a elevada satisfação com o ambiente de
trabalho manifestada pelos docentes, alunos e funcionários não deixam
qualquer dúvida sobre a avaliação fortemente positiva deste ciclo de
estudos.»

http://dant.ulisboa.pt/
doutoramento.antropologia@grupos.ulisboa.pt

