O Programa Doutoral em História, Filosofia e
Património da Ciência e da Tecnologia, iniciado em
2008/2009, é da responsabilidade do Departamento
de Ciências Sociais Aplicadas, da Faculdade de
Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa.
Registo e Acreditação
DGES: Registo n.º R/A-Ef 3079/2011 em 18/03/2011
A3ES: Acreditação em 22/11/2013, por 6 anos

Contactos
Para um maior detalhe de informações sobre a inscrição no curso
poderá visitar o nosso website em https://www.fct.unl.pt/ensino/
curso/doutoramento-em-historia-filosofia-e-patrimonio-da-cienciae-da-tecnologia, ou entrar em contato connosco:
Isabel Amaral (Coordenador)
Email: pdhfpct.coordenador@fct.unl.pt

Este programa pretende oferecer aos seus
doutorandos um conjunto de competências, que
lhes permita:
• Fomentar uma cultura científica e tecnológica partindo de uma
matriz histórica, que permita compreender a importância e a
influência da ciência e da tecnologia na sociedade europeia;
• Compreender e contextualizar as conjunturas em que a
inovação tecnológica foi promovida e tem evoluído na sociedade
portuguesa;
• Reconhecer e identificar o património científico e tecnológico
português sendo capaz de o contextualizar no espaço e no tempo,
tendo em consideração a história da ciência e da tecnologia em
Portugal, e o contexto histórico em que ocorrem;
• Estudar, valorizar e divulgar o património científico e tecnológico
português, procurando a sua preservação.
Os candidatos serão acolhidos no Centro Interuniversitário de
História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia (CIUHCT), unidade
de investigação de reconhecido mérito nacional e internacional.

Secretariado:
Telefone.: +351 212 948 503
Fax: +351 212 948 326

Programa Doutoral em

História, Filosofia
e Património
da Ciência
e da Tecnologia

Saídas profissionais
• Investigação
• Qualificação de docentes dos ensinos
básico e secundário
• Qualificação a nível superior de
quadros das autarquias locais, pelo
desenvolvimento de competências para
a aferição do património científico,
tecnológico e industrial local, e suas
possibilidades de conservação

1.º Ano
1.º SEMESTRE
Filosofia da Ciência e da Tecnologia
História da Ciência
História da Tecnologia
Historiografia
2.º SEMESTRE
História da Europa
Património Científico, Tecnológico e Industrial
Representações da Tecnociência
História da Ciência e da Tecnologia em Portugal
Projecto de Tese

2.º Ano
Dissertação

Docentes
Maria Paula Diogo, Ana Carneiro, Palmira Fontes da Costa,
José Luís Câmara Leme, Isabel Amaral, Christopher
Auretta, e outros colaboradores.

Condições de Acesso

Os candidatos deverão submeter uma carta de
motivação e duas cartas de recomendação.
O desempenho e a motivação serão também

1. Titulares do grau de mestrado do 2.º ciclo

avaliados pela Comissão Científica, a partir de uma

ou equivalente legal, por instituições de ensino

entrevista realizada com cada um dos candidatos.

superior portuguesas ou estrangeiras, legalmente

Os candidatos deverão apresentar também um texto

reconhecidas.

com um número máximo de 5 páginas, indicando

2. Titulares de grau de licenciado e detentores

o tema de investigação que está interessado em

de um currículo escolar ou científico especialmente

aprofundar.

relevante que seja reconhecido como atestando

As candidaturas estão abertas a candidatos de

capacidade para a realização deste ciclo de estudos

qualquer nacionalidade. As candidaturas são

pelo Conselho Científico;

submetidas eletronicamente através do sistema

3. Detentores de um currículo escolar, científico ou

online da FCT-UNL.

profissional, que seja reconhecido como atestando

Este curso poderá ser lecionado através de uma

capacidade para realização deste ciclo de estudos

plataforma de e-learning, para poder acolher os

pelo Conselho Científico da Faculdade de Ciências

candidatos estrangeiros que manifestem dificuldade

e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

em participar em todas as aulas presenciais.

