
No dia 04 do presente mês realizou-se o primeiro almoço convívio do Dou-

toramento, na Consolação, seguido de uma reunião de trabalho. 

Estiveram presentes a maioria dos Doutorandos que, esperam que este tenha 

sido o primeiro de muitos almoços, ainda por vir! 

Primeiro Almoço Convívio! 

E surgiu a Tertúlia…. 

No seguimento da reunião realizada após o almoço convívio, o colega Nuno 

Boavida sugeriu a criação de uma Tertúlia.  

Esta sugestão foi muito bem recebida pelo Director do Doutoramento, bem 

como pelos colegas presentes. 
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Teve lugar na Consolação, o primeiro almoço convívio dos Doutorandos do 

Doutoramento de Avaliação de Tecnologia.  

O almoço correu como esperado, com muita alegria e boa disposição!  

Foi notória a vontade de todos os participantes em repetirem a experiência! 

Fica um agradecimento expresso em nome de todos os alunos do Doutora-

mento, ao Director do Doutoramento, Professor Brandão Moniz, por ter dis-

ponibilizado a sua casa para a realização deste evento! Muito Obrigada! 

 

A reunião que se seguiu ao almoço, teve a seguinte ordem de travalhos: 

  Fim do 1º Ano: 

  - estabelecimento dos orientadores; 

  - finalização dos relatório de Projecto I e II; 

  - Planos de Tese; 

  - Formalização das Comissões de Acompanhamento de Tese; 

  - Working Papers; 

  - Criticas e Sugestões. 

  Inicio do 2º Ano: 

  - A “Escola de Inverno” - Projecto III 

  - Novas disciplinas 

  - Publicações 

Almoço Convívio e Reunião de Trabalho 
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E assim nasceu uma Tertúlia …. 

 

Os Doutorandos do I Doutoramento vão formar uma TERTÚLIA ! 

A sugestão foi bem acolhida pelos colegas e pelo Professor Brandão Moniz, Director do 

Doutoramento. 

Deste modo, o grupo de trabalho irá passar a encontrar-se regularmente, num horário 

ainda não estabelecido mas aberto a sugestões! 

A Tertúlia não foi no entanto, ainda baptizada….. Assim, colegas,. Aceitam-se sugestões! 

Nestas sessões, irão realizar-se sessões de debates sobre artigos, na sua maioria sugeridos 

pelo Professor Brandão Moniz, bem como serão discutidos os trabalhos desenvolvidos das 

diversas cadeiras do Doutoramento, bem como o trabalho realizado por cada um na sua 

respective tese. 

Esperemos que todos consigam organizer e gerir da melhor forma o seu tempo pessoal, de 

modo a termos uma adesão de 100% de todos os colegas! Podemos sempre recorrer ao 

Skype! 

A “Escola de 

Inverno” 

aproxima-se…. 



 

 

Está marcado para o dia 06 do presente mês, a 1ª reunião da nossa Tertúlia! 

A ordem de trabalhos para a reunião é: 

 

 - Normalização das apresentações para a “Escola de Inverno”; 

 - Discutir a recensão critica do livro da “História da Tecnologia”; 

 - Discutir os artigos para recensão crítica da “História da Tecnologia”; 

 - Discutir prazo de entregas das recensões; 

 - Iniciar discução dos artigos sugeridos pelo Professor Brandão Moniz. 

Encontro marcado! 

A nossa newsletter… 
 

 

Por achar que este seria uma forma INOVADORA de transmitir a 

NOSSA informação, pus mãos à obra e criei esta NEWSLETTER ! 

 

Espero que gostem e enviem as vossas sugestões e criticas! 

 

Um bom trabalho a todos, sempre cheio de MOTIVAÇÃO ! 

 

Maria João Maia 
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“UM POR 

TODOS E 

TODOS 

POR 

UM !” 


