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PROGRAMA/ORADORES/TEMAS: 

14h00 – 14h10 Abertura  – apresentação dos oradores 

14h10 – 14h30 

 

Professora Doutora Esperança Cardeira – Docente do 
Departamento de Linguística Geral e Românica da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

 

Irá tratar o tema de forma genérica: em que devemos pensar 
quando elaboramos uma tese? o que devemos evitar? o que é 
uma tese? 

14h30 – 14h40 Período para esclarecimento de dúvidas 

14h40 – 15h00 

 

Professora Doutora Anabela Gonçalves – Docente do 
Departamento de Linguística Geral e Românica da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

 

Desenvolverá o tema focando-se nas características do texto 
científico e na respectiva estrutura para publicação em revistas 
científicas. 

15h00 – 15h10 Período para esclarecimento de dúvidas 

15h10 – 15h30 Professora Doutora Maria João Alcoforado – Docente do 
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território e 
Directora da FINISTERRA - REVISTA PORTUGUESA DE 
GEOGRAFIA 

Irá tratar o tema: “Submissão de artigos a revistas científicas". 

15h30 – 15h40 Período para esclarecimento de dúvidas 

15h40 – 16h00 Dr. Paulo Madeira - Jornalista do Jornal “O Público” 

 

Irá centrar a sua apresentação sobre os dois aspectos: 

 

- textos que os cientistas/académicos podem elaborar para apoio 
à divulgação do seu trabalho junto da comunicação social ou em 
textos de opinião ou outros que possam submeter para publicação 
em órgãos de informação. 

 

- os contactos que os jornalistas e cientistas/académicos podem 
manter sobre temas de actualidade, e que podem também ajudar 
à divulgação do seu trabalho académico. 

16h00 – 16h20 Período para esclarecimento de dúvidas 

 


