CICLO DE CONFERÊNCIAS
2014/2015
1. Unidade curricular:
a) Designação: Seminário CRIA – Debates Contemporâneos da Antropologia
Name: CRIA Seminar – Contemporary Debates in Anthropology
b) Número de vagas: 25
2. Código da unidade curricular: [Não Preencher]
3. Faculdade: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
4. Unidade de Investigação: CRIA (http://cria.org.pt/site/)
5. Curso: Opção livre aberta a todos os cursos de DOUTORAMENTO
6. Nível do curso: 3.º ciclo
7. Carácter da unidade curricular: Opcional
8. Tipo da unidade curricular: Seminário
9. Percentagem de aulas práticas: Não aplicável
10. Ano do plano de estudos: 1.º ano
11. Semestre: anual
12. Número de créditos: 10 ECTS
13. Investigador responsável: Sónia Vespeira de Almeida
14. Número de horas por sessão: 2
Periodicidade: quinzenal
Período de funcionamento: 13 de outubro de 2014 – 11 maio de 2015
15.
Objectivos da unidade curricular:
a) Aprofundamento do conhecimento e da compreensão crítica dos referenciais teóricometodológicos da Antropologia e da sua aplicação em contextos etnográficos diversificados;
b) Capacidade de argumentar as investigações em discussão, incluindo as respectivas
implicações teórico-metodológicas e éticas;
c) Capacidade de comunicar argumentos e críticas de modo rigoroso, segundo cânones
académicos.
Learning outcomes of the curricular unit
a) to develop knowledge of the main theoretical and methodological debates in Anthropology and its
uses in diverse ethnographic contexts
b) to develop the ability to analyse the theoretical, methodological and ethical implications of the
investigations under discussion
c) to develop the ability to communicate according to academic canons.
16. Competências gerais do grau: a); b), c), e), f)
17. Competências específicas do curso: Não aplicável.
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18. Requisitos de frequência: Não aplicável.
19.
Conteúdo da unidade curricular (máx. 200 palavras):
O seminário está organizado sob a forma de um ciclo de conferências sobre os aspectos teóricometodológicos da investigação em Antropologia, por investigadores nacionais ou estrangeiros.
Os conteúdos temáticos específicos variarão ao longo do tempo em função das contribuições dos
convidados.
The seminar is organized in a series of lectures by national and international researchers. CRIA
Seminar explores the methodological and theoretical issues associated with anthropological research.
The anthropological themes will vary over time according to the researchers' contributions.
20.
Bibliografia recomendada
Main bibliography
1. SEGAL, D. A; YANAGISAKO; S. J. (eds), 2005, Unwrapping the Sacred Bundle: Reflections on
the Discipline of Anthropology, EUA, Duke University Press.
2. FOX, R., 2002, Anthropology beyond Culture, Oxford, New York, Berg.
3. DRESCH, P., PARKIN, D., JAMES, W., (eds.), 2000, Anthropologists in a Wider World, Oxford,
Berghan Publishers.
4. CLIFFORD, J., 1997, Routes: Travel and translation in 20th century, Cambridge, Harvard
University Press.
Obs: em cada sessão será recomendada bibliografia específica
21. Métodos de ensino:
- Conferências por investigadores convidados
- Acompanhamento tutorial dos estudantes
Teaching methodologies
- Lectures by invited researchers
- Tutorials
22. Métodos de avaliação:
- Avaliação contínua da frequência e qualidade da participação dos estudantes nas conferências e
nas discussões.
- Ensaio escrito reflectindo sobre a temática do seminário baseado nas conferências e na bibliografia
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recomendada.
Evaluation
- Regular attendance at seminars and active participation and debate.
- Essay about the seminars and the main bibliography
23. Língua de ensino: Português. Algumas conferências poderão ser realizadas em inglês, francês
ou castelhano.
Teaching language
Portuguese. Some seminars can be in English, French or Spanish.
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