
  
      

 

 
3º Ciclo / Doutoramento 

Estudos em Comunicação para o Desenvolvimento 
 

Acreditado pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) (criada 
pelo Estado Português em 2007) 

 
Universidade Lusófona do Porto (ULP) 

 
 
Apresentação 
O presente curso de doutoramento inscreve-se na ampla área das Ciências da Comunicação, 
onde se situam desde as teorias do espaço público aos estudos sobre o jornalismo, sobre as 
redes tecnológicas e as novas expressões jornalísticas, e no extenso campo das Ciências Sociais 
onde se colocam diferentes problemáticas que vão do desenvolvimento, à economia social e ao 
empreendedorismo, passando pelos movimentos sociais e questões do Direito.  
 
Objetivos 
. Aquisição de conhecimentos, capacidades e competências nas áreas do jornalismo, dos novos 
media e das novas expressões jornalísticas (videojornalismo, documentário online, 
reportagens web; rádios comunitárias; etc.), da Comunicação para o Desenvolvimento 
(Communication for Development / C4D) e para o Empoderamento.  
. Desenvolver o estudo dos movimentos sociais, das redes, do netativismo, da cultura digital. 
. Analisar e avaliar o impacto e as consequências da utilização das tecnologias digitais, das 
redes sociais e de novas formas de jornalismo, articulando com as questões de inovação, 
mudança e participação sociais.  
. Desenvolvimento de competências comunicacionais para a produção e/ou gestão de projetos 
no âmbito da comunicação digital, da economia social e do desenvolvimento. 
 
Perfil académico e científico 
. Formação avançada de comunicadores, jornalistas, media workers, animadores sociais, 
agentes do terceiro setor e outros atores sociais (sociólogos, economistas, cineastas, 
consultores, educadores, etc.) para novas formas de jornalismo, para produção e gestão de 
projetos de comunicação para o desenvolvimento (C4D), de inovação, participação e 
intervenção societal, de desenvolvimento e sustentabilidade.  
. Formação de investigadores e especialistas em novas expressões jornalísticas, em programas 
comunicacionais de desenvolvimento e inovação em causas ecológicas, humanitárias, sociais, 
educacionais, de cooperação internacional, de novos modelos de negócio, com uso das novas 
tecnologias. 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_digital


  
      

 

 
Plano de estudos 
 
1º ano, 1º semestre 
. Espaço Público, Media e Acontecimento 7.5 ECTS 
. Ligações Tecnológicas e Novos Fenómenos Sociais 7.5 ECTS 
. Economia Social e do Desenvolvimento 7.5 ECTS 
. Metodologias de Investigação e Participativas 7.5 ECTS 
 
1º ano, 2º semestre 
. Novas Expressões Jornalísticas e Modelos de Negócio 7,5 ECTS 
. Empreendedorismo Social e Redes 6 ECTS 
. Direito  Aplicado a Projetos de Comunicação 6 ECTS 
. Seminário de Projeto 16,5 ECTS 
 
2º ano, 3º e 4º semestres 
Tese I 60 ECTS   
 
3º ano, 5º e 6º semestres 
Tese II  60 ECTS   
 
 
Secretariado 
fcaati@ulp.pt - Prof. Dr.ª. Elisabete Pinto da Costa 
f3247@ulp.pt - Dr.ª Patrícia Pinto 
 
Funcionamento: 
1º ano : ano curricular com sessões de aulas doutorais de contacto/presenciais a 
decorrer na Universidade Lusófona do Porto 
Abertura: início Novembro de 2016 
Encerramento: 22 de julho de 2017 
 
2º e 3º anos : Elaboração da Tese 
 
 
Candidaturas: 
27 de junho a 27 de julho de 2016 
 
Observação: Serão aceites candidaturas após o prazo fixado sempre que existam condições de integração 
dos candidatos. 

 
Consultar Regulamentos do doutoramento e de atribuição de bolsas www.ulp.pt 
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