
ICPD- SUMMER 
DOCTORAL CONSORTIUM
(INTEGRADO NA INICIATIVA: UNIVERSIDADE DE 
VERÃO 2011 – UNIVERSIDADE DO PORTO)

6,7 e 8 de Julho 2011

COORDENAÇÃO GERAL: 
Armando Malheiro (FLUP) e Óscar Mealha (UA)

LOCAL: 
Arouca



APRESENTAÇÃO

Em articulação com a unidade curricular Seminário II do Progra-
ma Doutoral Informação e Comunicação em Plataformas Digitais 
- ICPD, programa doutoral promovido conjuntamente pela Univer-
sidade do Porto e pela Universidade de Aveiro, pretende-se que 
o Summer Doctoral Consortium represente um contributo para 
avaliação dos projectos dos estudantes e a discussão crítica do 
ponto de situação do trabalho de investigação de cada um dos es-
tudantes inscritos no 2º ano do ICPD, em que poderão participar 
todos os inscritos. 
Pretende-se, ainda, estimular um bom convívio formal e informal 
entre docentes, investigadores e estudantes.

DESTINATÁRIOS 

São fortemente estimulados a participar neste Summer Doctoral 
Consortium os estudantes de doutoramento, nacionais e estran-
geiros, da àrea de Ciências da Informação e Comunicação. 

FUNCIONAMENTO

Os dias serão divididos em blocos de quatro horas de trabalho de 
manhã e de tarde, das 9h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00. Cada 
um destes blocos será constituído por duas sessões de 2 horas 
de trabalho, cada uma com o seu júri e 4 estudantes em avaliação.

PROGRAMA 

Nos dois dias e meio de simpósio os estudantes do Programa Dou-
toral irão apresentar publicamente o estado da sua pesquisa, ha-
vendo um momento para arguição e defesa, em que qualquer um 
dos três membros do júri poderá intervir. Eventuais questões, co-
mentários e sugestões mais profundas serão anotadas e remeti-
das para o espaço de convívio.
Os participantes deste simpósio terão oportunidade de assistir a 
estas sessões de apresentação e participar nos debates e conví-
vios organizados. 
Para as noites reservam-se actividades de índole cultural e/ou 
sessões dedicadas ao debate de questões específicas.



CANDIDATURAS

As candidaturas deverão efectuar-se até ao dia 22 de Maio de 
2011, através do envio da ficha de candidatura, disponível no sitio 
da U.Porto (www.up.pt > Universidade de Verão U.Porto), junta-
mente com o curriculum vitae (CV) e fotocópia do BI (para efeitos 
de certificados) , para o e-mail educacao.continua@reit.up.pt ou 
por correio para:

Reitoria da Universidade do Porto
Unidade de Educação Contínua 
Praça Gomes Teixeira
4099-002 Porto 

A seriação dos candidatos terá em consideração a ordem de che-
gada das fichas de candidatura e o CV.

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A participação no módulo tem o custo total de 150! e inclui des-
locações Porto – Arouca – Porto e material de apoio ao curso/
módulo, bem como almoço e coffee-breaks. 
O alojamento ficará a cargo dos participantes, podendo a sua re-
serva ser realizada pela U.Porto. Caso os candidatos optem por 
esta opção, ao valor da propina acresce o custo de alojamento, que 
varia de acordo com a escolha do participante. 
Os candidatos admitidos deverão efectuar o pagamento do valor 
da inscrição até dia 12 de Junho de 2011, por transferência ban-
cária para: 003506510047582703071, ou por cheque em nome de 
Universidade do Porto.

Para mais informações, contactar: 

Unidade de Educação Contínua
E-mail: educacao.continua@reit.up.pt 
Tel.: 220 408 198 
Fax: 220 408 362
http://www.up.pt -> Universidade de Verão da U.Porto
http://www.facebook.com/EducacaoContinuaUPorto


