WORKSHOPS PARA A INVESTIGAÇÃO
Sextas-feiras | 9h30m – 13h | Colégio Espírito Santo

Datas
23
novembro
30
novembro
7
dezembro
14
dezembro
21
dezembro

Temáticas

Salas

Dinamizador

Acesso à B-on: Bases Referenciais

205

João Garcia

Escrita Científica – 1ª parte

110

Eduardo Esperança

Escrita Científica - 2ª parte

110

Eduardo Esperança

Iniciação ao trabalho com Mendeley

205

João Garcia

Gestão de Projetos com o Mproject

131

Lucas Freitas

“Acesso à B-on: Bases Referenciais” - 23 de novembro, sala 205
João Garcia
Biblioteca Geral da UÉvora|CICS.NOVA.UÉvora

Objetivo geral:
Identificar e selecionar os referenciais de informação mais eficazes, disponibilizados
pela B-on, como suporte à investigação científica.
Competências a desenvolver:
1) Identificação de recursos de informação mais significativos na área das Ciências
Sociais;
2) Utilização de estratégias de pesquisa e seleção de informação.

Os participantes devem levar computador portátil.

Escrita Científica |Ler, Escrever & Publicar
Eduardo Esperança
Departamento de Sociologia da ECS|UÉvora|CICS.NOVA.UÉvora

1ª Parte de Escrita Científica - 30 de novembro, sala 110
Objetivos
Observar facilidades e resistências que se deparam a quem se inicia na publicação de artigos
académicos e científicos, nos vários níveis em que este trabalho se opera;
As diferentes morfologias de escrita e revisão; a gestão da oficina de escrita e os estilos.

Programa

1. As condições de trabalho para a pesquisa
a) Balanço do que se tem e do que se precisa;
b) A motivação e as motivações – um trabalho interior
c) Saber ler, saber o que ler e como ler;
d) Saber outras línguas para ampliar a pesquisa – traduzir ou não;
e) O exercício da disciplina de trabalho e da criação de rotinas;
f) A concentração e o «deep work» num mundo de distrações e solicitações in-evitáveis;

2. O que Pesquisar
a) O Filme da Escrita – fazer o que faz um Produtor de cinema;
b) A diferença entre «Pergunta de partida» e «Objeto de estudo»;
c) Como saber exatamente o que se quer saber?
d) Procurar, procurar o quê: a diferença entre este «jogo» e um videogame;
e) Tem que ser socialmente relevante em quê, porquê?
f) O Recorte do Espaço de investigação e a delimitação dos campos de pesquisa –
dimensões, fronteiras e limiares.
3. Como Escrever
a) Um modelo de expressão diferente – a culpa de Occam;
b) Os Estilos e as sedimentações;
c) As formas de representação;
d) Os argumentos e as ligações;
e) Retórica, que Retórica? – persuasões à parte;
f) Os Conceitos, as relações e as teorias;
g) As Demonstrações;
h) Cristal Clear Writing – um sentido claro como água, treina-se.

2ªParte de Escrita Científica - 7 de dezembro, sala 110
Eduardo Esperança
Departamento de Sociologia da ECS|UÉvora|CICS.NOVA.UÉvora
4. As Divisões da Exposição
a) Para onde vai isto que acabei de escrever? – as caixinhas;
b) Os campos pré-formados;
c) O Puzzle final.
5. As Revisões
a) O que é preciso rever;
b) O software auxiliar de revisão;
c) A capacidade de fazer delete;
d) Nota de rodapé sobre as notas de rodapé;
e) Origem da não aceitação de projetos ou artigos para publicação;
f) Ter as referências no sítio.

“Iniciação ao Mendeley: A Gestão das referências bibliográficas” - 14 de
dezembro – sala 205
João Garcia
Biblioteca Geral da UÉvora|CICS.NOVA.UÉvora

Objetivo geral:
Facultar ferramentas que contribuem para o aumento do conhecimento na área da
literacia de informação e para a eficácia na produção académica e científica.
Competências a desenvolver:
1) Instalar e configurar o Mendeley ;
2) Importar documentos;
3) Configurar diferentes estilos bibliográficos;
4) Inserir automaticamente citações e referências bibliográficas;
5) Diferenciação das principais regras de formatação entre os estilos Harvard e o
Vancouver;
6) gestão e formatação de vários recursos, e.g., livro, capítulo de livro, periódico, segundo
a APA 6ª ed.

Os participantes devem levar computador portátil.

Iniciação à Gestão de Projetos com o Mproject - 21 de dezembro

sala 131

Lucas Freitas
Instituto de Estudos SocioEconómicos de Brasília|Doutorando em Sociologia |UÉvora
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Configurações iniciais;
A criação de um novo plano de projeto;
Estabelecimento de Recursos;
Recursos por tarefa;
Custos do projeto distribuídos no tempo;
Acompanhamento da progressão do projeto;
Cronograma avançado.

Os participantes devem levar computador portátil.

Público-alvo
Os workshops são dirigidos a estudantes, docentes, não docentes e publico em geral que
necessitem de iniciar-se e/ou desenvolver competências nestas áreas.

Preços
alunos de mestrado e doutoramento em Sociologia da Universidade de Évora: livre
outros públicos: 15€ por workshop
50€ na totalidade dos workshops

Contato
cics.nova@uevora.pt

Organização:



Comissão Executiva e de Acompanhamento do Doutoramento em Sociologia [Eduardo
Esperança, Dir.]
Comissão Executiva e de Acompanhamento do Mestrado em Sociologia [Maria da
Saudade Baltazar, Dir.; Ema Pires, Adj. Dir.;]

