Sobre o CIDEHUS-UE

Organização

O CIDEHUS.UE é uma unidade de
investigação que se propõe promover
projectos interdisciplinares no domínio
das Ciências Humanas e Sociais.
Tendo sido criado em 1994, é um cen-

Apoio

SEMINÁRIO

tro que agrupa especialistas e formandos que estudam as problemáticas da
Europa do Sul e do Mediterrâneo numa

Epistemologia das

perspectiva essencialmente comparada.
Os seus investigadores provêm de dife-

Ciências da

rentes áreas do saber, organizam-se
em três grandes grupos de trabalho e

Informação:

têm revelado um crescente dinamismo
na articulação entre pesquisa, elabora-

Aproximações e

ção teórica, formação avançada e apoio
à comunidade.

problemáticas

Sobre o CEFAGE-UE
O Centro de Estudos e Formação Avançada em Gestão e Economia da Universidade de Évora (CEFAGE-UE) foi criado
em Junho de 2006, por investigadores
dos Departamentos de Gestão e Economia da Universidade de Évora, estando
vocacionado para a investigação científica e para a divulgação e aplicação do
conhecimento nos diversos domínios da
Gestão e Economia. O CEFAGE-UE é

CIDEHUS-UE
Palácio do Vimioso

financiado pela Fundação para a Ciên-

Apartado 94

cia e Tecnologia (FCT) desde 2009, ano

7002-554 Évora

em que foi classificado como

E-mail: cidehus@uevora.pt

"Excelente" por esta instituição.

Telefone: (+351) 266 706 581

Actualmente, as principais áreas de
investigação do CEFAGE-UE são as
seguintes: Crescimento Sustentado,
Econometria, Economia do Território,
Economia do Trabalho, Economia e
Política Agrícola, Economia Internacional, Finanças, Gestão dos Recursos
Ambientais, Inovação e Empreendedorismo, Marketing e Comportamento do
Consumidor e Organização Industrial.

Fax: (+351) 266 744 677
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Programa
Destinatários
Este seminário é organizado em
primeiro lugar para os estudantes
do 2º e 3º Ciclo de Ciências da
Informação e Documentação da
Universidade de Évora.
Contudo, serão bem vindos todos
os estudantes e investigadores das
áreas das Ciências Sociais, desta
ou de outra Universidade, que
procedam à sua inscrição.

A

palavra ciência vem do latim scire que significa
conhecimento ou sabedoria.
Faz parte da natureza humana buscar conhecimentos, ou seja, tentar explicar os fatos e

As inscrições são gratuitas e serão
processadas por ordem de entrada. O número de participantes é
limitado ao número de lugar disponíveis.
Pode fazer a sua inscrição por
telefone, fax, email ou presencialmente, bastando para tanto indicar os seguintes elementos:
Nome,
Instituição a que está ligado(a),
Endereço de email
Número de telefone ou telemóvel
As inscrições devem ser feitas
através dos contactos do CIDEHUS.

Recepção dos participantes

09.45-10.00

Boas vindas e abertura

10.00-10.45

Ana Maria Cardoso [CIDEHUS, Univer-

fenómenos que acontecem no mundo. Tem sido assim
desde o princípio, como mostram os primeiros registos da

sidade de Évora]

história da humanidade.

A construção da ciência em foco

Diz-se que uma pessoa tem conhecimento (ou está ciente) de algum aspecto da realidade quando detém alguma
informação ou saber em relação a ele. Existem diferentes

Inscrições

09.15-09.30

10.45-11.30

Malheiro

da

Silva

[Faculdade de Letras, Universidade do

formas de abordar a realidade, portanto diferentes for-

Porto]

mas de conhecimento: o senso comum (voltado ao ime-

Epistemologia da Ciência da Informação: questões e reflexões

diato), o filosófico, o teológico, o artístico, o científico.
Cada um deles supõe modos ou caminhos de orientação
do pensamento.

Armando

11.30-12.30

Debate

12.30-14.00

Intervalo para almoço

14.00-14.30

José António Calixto [CIDEHUS, Uni-

Sem dúvida, pela importância que teve/tem para o
desenvolvimento humano e social, o conhecimento científico é percebido como a forma mais adequada e elevada
de entendimento do mundo real.
O conhecimento científico tem determinadas característi-

versidade de Évora]

cas em relação às demais formas de conhecimento.

A elaboração de projectos de investigação: significado e prática

Assim, pretende ser crítico, isto é, busca sempre julgar a
correcção de suas próprias produções; procura as causas
dos acontecimentos; aspira a ser aplicável em situações
semelhantes; utiliza um método (caminho) para fazer

14.30-15.00

de Évora]

Métodos quantitativos em Ciências
Sociais

avançar o conhecimento.
As Ciências Sociais constituem um campo de conhecimento dedicado à investigação de factos e problemas que
dizem respeito às relações e interacções humanas. Sendo

Cesaltina Pires [CEFAGE, Universidade

15.00-15.15

Pausa para café

15.15-15.45

Ana Maria Cardoso e José António

assim, necessitam de métodos específicos que permitam
abordar, analisar e interpretar a realidade humana, dinâmica e evolutiva por excelência. Inúmeros são os méto-

Calixto [CIDEHUS, Universidade de

dos científicos utilizados actualmente, e a determinação

Évora]

Métodos qualitativos em Ciências
Sociais

de qual deve ser adoptado numa investigação depende do
objecto a ser estudado.
O objectivo do presente Seminário é a discussão das vantagens e desvantagens da adopção dos principais méto-

15.45-17.00

Debate

17.00

Encerramento

dos quantitativos e qualitativos, utilizados em investigações no campo das Ciências Sociais, com destaque para
as Ciências da Informação.

