DOUTORADO EM CIENCIAS SOCIAIS
Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas
Univeridade Estaudual De Campinas (UNICAMP)
Ofrece principalmente las líneas:
3: Cuerpo, saberes y tecnologías.
4: Procesos sociales y culturales: subjetividad institucionalidad y políticas
OBJETIVOS
Recrutar candidatos com formação em distintas áreas do conhecimento, que já dominem a
prática de pesquisa e os paradigmas de suas respectivas disciplinas de origem, e que
possam, tanto assimilar conhecimentos mais avançados quanto aprofundar conhecimentos
específicos das distintas áreas temáticas;
Oferecer a oportunidade de desenvolvimento de uma reflexão interdisciplinar, teóricometodológica e empírica, bem como possibilitar a exploração de questões inovadoras
localizadas nas fronteiras disciplinares;
Treinar cientistas sociais altamente qualificados, capazes de proporcionar uma contribuição
significativa no ensino, na pesquisa e na disseminação do conhecimento.
ORGANIZACIÓN
Integralização
O curso de Doutorado em Ciências Sociais deverá ser integralizado em um mínimo de 24
meses e máximo de 61 meses. Em Ciências Sociais, de acordo com o regimento do curso.
Para os alunos bolsistas, o prazo de integralização é definido pela Coordenação da
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Subcomissão de Pós-Graduação do Doutorado
Estrutura Curricular:
Para obter o título de Doutor em Ciências Sociais o aluno deverá cumprir o total de 15
créditos em disciplinas exigidos no Regulamento do Programa; ser aprovado no Exame de
Qualificação e ter demonstrado aptidão em pelo menos duas línguas estrangeiras.
A Linha de Pesquisa, que é aquela na qual o aluno elaborará sua Tese de Doutorado,
constitui-se de dois componentes: o Componente Comum e o Componente Específico.
O Componente Comum tem caráter obrigatório e abrange os domínios da teoria e da
metodologia em Ciências Sociais, compreendendo as seguintes disciplinas:
HS611 - Seminário de Teoria Metodológica em Ciências Sociais I -3hs semanais/15
semanas = 45hs/semestrais - 3 (três) créditos
HS613 – Seminário de Tese -3hs semanais/15 semanas = 45hs/semestrais - 3 (três)
créditos.
O Componente Específico é constituído por um elenco variável de disciplinas eletivas, dentre
as quais o aluno deverá cursar três (3), em comum acordo com seu orientador de
programa, em razão de sua inserção numa das áreas de pesquisa.
Dessas disciplinas, uma deverá ser obrigatoriamente cursada dentre as oferecidas pela área
temática na qual o aluno ingressou e uma poderá ser feita fora do Programa.
Carga horaria:
Cada disciplina possue uma carga horária de 3hs semanais distribuídas em 15 semanas
letivas totalizando 45hs por disciplina/semestre (Informação obtida junto à secretaria do
Curso de PosGraduação em Ciências Sociais)
Líneas de Investigación:
2. Estudos de Gênero
Criada em 1993, como área de Família e Relações de Gênero e a partir de 2004 com nova
denominação, esta área tem como objetivo geral fornecer instrumentos para o refinamento
teórico e metodológico a partir de uma perspectiva interdisciplinar, visando a formação
discente e constituição de grupos de pesquisa. Levando em conta as variadas manifestações
presentes no mundo social, esta área concentra esforços em dar inteligibilidade às
articulações entre gênero e outras categorias de diferenciação, tais como raça, idade, classe
e etnia.
Os cursos e as pesquisas em andamento estão organizados em torno das seguintes
temáticas:




Corporalidades, Ciência & Tecnologia;
Sexualidade: erotismo, pornografia, mercados do sexo, trabalho sexual, diversidade
sexual, políticas sexuais, tecnologias reprodutivas;
Curso da vida e gerações;
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 Produção Cultural: produção artística; mídia;
 Violência; práticas jurídicas; Instituições penitenciárias; tráfico de pessoas
 Relações familiares: conjugalidade; parentalidade; parentesco;
 Intimidade; relacionamentos amorosos;
 Arenas de agenciamento e ação política;
 Relações de trabalho;
 Migração e transnacionalidade.
Importante mencionar que essa área mantém uma rica interlocução e parceria com centros
e núcleos de pesquisa da universidade, em particular, com o Pagu (Núcleo de Estudos de
Gênero), cujos professores estão asociados
Professores Plenos:
Regina Facchini(Responsável), Adriana Grascia Piscitelli, Ângela Maria Carneiro Araújo, Guita
Grin Debert, Heloisa Pontes, Karla Adriana Martins Bessa, Maria Conceição da Costa, Maria
Filomena Gregori, Maria Lygia Quartim de Moraes, Mariza Corrêa, Marko Synésio Alves
Monteiro.
Professores Colaboradores:
Maria Margaret Lopes e Richard Miskolci Escudeiro.
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