
 
 
 

1. Onde param as mulheres? Uma incursão pelos Estudos de Género  

 

Responsável: Gestão CESNOVA 
 

Nº Alunos: 4      Anos: 10º/11º/12º      Área Sociologia 
Data: de 01-07-2014 a 14-07-2014      Horário: Manhã + Tarde 
Investigador(es): Isabel Lousada (Coord.) 

 
Descrição: Propomos uma viagem pelos vários ramos do saber à descoberta 
dos conceitos, obras e testemunhos de e acerca das mulheres. Afinal, onde 
param as mulheres? Procurar sabê-lo revelar-se-á no desafio 
simultaneamente ao encontro com as fontes e as possibilidades na defesa 
da igualdade e no combate à estereotipia de género. 

 
Plano de Trabalhos 
 
O estágio está dividido em três fases: 
 
1ª Fase: 1 e 2 de Julho 
Conhecer o CESNOVA e o e-GEO, duas Unidades de Investigação da FCSH/NOVA (Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa), e o contexto universitário 
envolvente. 
 
Participação em sessões de iniciação às Ciências Sociais com diversos investigadores: 
 

 “O que é um@ Cientista Social?” 

 “Métodos e Técnicas de Recolha e Análise de Dados em Ciências Sociais?” 

 “Entre Disciplinaridades: Integrando Ciências Naturais e Exatas e Ciências 
Sociais e Humanas” 
 

2ª Fase: de 3 a 11 de Julho 
Preparação e desenvolvimento de um projeto de investigação sobre a temática do estágio. 
 

 Apresentações de diversas representantes de ONGs (Organizações Não 
Governamentais) focadas no tópico da igualdade. 

 Participação em workshop orientado pela AMONET- Associação Portuguesa 
de Mulheres Cientistas. 

 Elaboração de questionário para diagnóstico “barómetro da igualdade no 
ensino superior”. 

 Aplicação de inquéritos e análise dos inquéritos realizados. 

 Preparação do relatório de estágio e da apresentação final em formato 
PowerPoint. 
 

Nesta 2ª fase irão ainda participar numa sessão prática sobre comunicação de ciência, que 
tem por objetivo apoiá-los na preparação da fase final do estágio. 
 
 
 



 
 
 
3ª Fase: 14 de Julho 
 
Apresentação dos resultados da investigação na sessão dos WORKSHOPS CESNOVA: 
“Ocupação Científica de Jovens nas Férias – Apresentação de resultados por alunos do 
Ensino Secundário” 
 
Observações: Atividade dirigida a alunos de qualquer área de estudos. Os trabalhos irão 
realizar-se no espaço da FCSH/NOVA. O estágio contempla refeições (na cantina da 
FCSH/NOVA ou equivalente).  
 
Estágio oferecido numa parceria CESNOVA e e-GEO. 
Conhece-nos em: http://cesnova.fcsh.unl.pt/ e http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/ 
 
1º dia de estágio 
Local de encontro: FCSH/NOVA, Edifício ID (Portaria) - Av. de Berna, 26 C, 1069-061 
 Lisboa    Hora: 10:30 
Pessoa de contacto: Marta Luís Pereira 
 [Estágios nesta instituição] 
 

 
 

http://cesnova.fcsh.unl.pt/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/
http://www.cienciaviva.pt/estagios/jovens/ocjf2014/inscricao.asp?accao=showentidadedetail&id_entidade=224
http://www.cienciaviva.pt/estagios/jovens/ocjf2014/inscricao.asp?accao=showcandidaturaform&id_accao=3116

