
 

PROVA DOS 9+1 

 
1. Provas de Doutoramento de JULIANA CARDOSO RIBEIRO 

2. Provas de Doutoramento de ANDREIA SOFIA RAMOS DOS SANTOS NEVES VILHENA 

3. Prova de Mestrado em História Contemporânea do Licenciado Alexandru Casian 

4. Provas de Doutoramento MARIA GABRIELA RODRIGUES DA SILVA FERREIRA 

5. Provas de Doutoramento de LUÍS MANUEL PIMENTEL TRIGO 

6. Provas de Doutoramento de RAFAELLA CAPELA LEÃO 

7. Provas de Doutoramento ÁLVARO ANTÓNIO CÚRIA FONSECA CARDOSO LIMA 

8. Prova de Mestrado em Ensino de Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico 

9. Prova de Mestrado em Estudos Literários Culturais e Interartes do Licenciado Gil Clemente Teixeira 

 

10. Provas para o Título Académico de Agregado da Professora Doutora SOFIA ALEXANDRA SOARES DE MIRANDA 

FERREIRA CRUZ 

11. Provas de Doutoramento de ANA CAROLINA BRUN TAVARES 

12. Provas de Doutoramento de FILIPE CANTANHEDE AQUINO 

13. Provas de Doutoramento de MARIA JOANA CORTE REAL LENCART E SILVA MIRANDA 

14. Provas de Doutoramento de MARTA DIANA NUNES BRANDÃO 

15. Provas de Mestrado em Riscos, Cidades e Ordenamento do Território de BIANCA 

16. Prova de Mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual 

17. Prova de Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 

18. Provas de Doutoramento de MARK JOHN RICHARD WAKEFIELD 

 

19. Provas de Doutoramento de ANNA GOGELASHVILI 

20. Provas de Doutoramento de MATILDE FERREIRA NEVES 

21. Provas de Doutoramento de JACQUELINE APARECIDA DE SOUZA 

22. Provas de Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos da Lic.ª Estelle Justine Brugel 

23. Provas de Doutoramento de MARIA DULCE DE ALMEIDA PINTO SOARES 

24. Provas de Doutoramento de ANETTE KIND 

25. Provas de Mestrado em Ciências da Comunicação de MARGARIDA MELO SOARES 

26. Provas de Mestrado em Ciências da Comunicação de CÁTIA SOFIA PINTO DA COSTA 

27. Provas de Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação da Lic.ª Snothile Mkhize 

 

28. Provas de Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação do Lic.º Cristhofer Weiland 

29. Provas de Mestrado de JOANA CATARINA OLIVEIRA PINTO 

30. "Retornados - Representações Sociais na Integração (1974-79)" 

31. "As lendas da Amazônia como recurso no ensino-aprendizagem intercultural de Português Língua Estrangeira" 

32. Provas de Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação do Lic.º Tomás Álvaro Moreira da Silva Hogg 

33. Provas de Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos da Lic.ª Ana Filipa Fernandes Pereira 

34. "Exploring policies made by the democratic new South African government with regard to gender and race in the context of 

inequality in the workplace" 

35. "Ordenamento do território no Concelho de Espinho e indicadores de monitorização" 

36. "Disposicionismo Austero: uma proposta para a filosofia da perceção a partir de Gottlob Frege" 

 

37. «Analysis Land use and Land cover changes and the driving forces in Kaysone Phomvihan district, Laos.» 

38. "Um olhar sobre as modalidades extra-futebol no jornalismo desportivo - relatório de estágio no jornal O Jogo" 

39. "Violência de gênero: Como as campanhas #ChegadeFiuFiu, #MeuPrimeiroAssédio e #VamosJuntas? utilizam o 

ciberespaço para pautar os portais de notícias" 

40. Provas de Mestrado em História e Património 

41. Provas de Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos da Lic.ª Marta Fialho Arroja Teixeira Marques 

42. "Metamorfoses da Baixa do Porto. Dinâmicas Económico-sociais e Estratégias Públicas e Privadas em Contexto Urbano 

na Última Década" 

43. "Família e Património fundiário: o exemplo dos de Baião nos séculos XII e XIII" 

44. "O Silêncio do Valor - Um estudo sobre a natureza do ético e do estético no pensamento de Wittgenstein" 

45. "Discurso, media e construção de identidade: As mulheres que lutam pela posse da terra no estado do Pará sob a ótica do 

jornal diário do Pará" 

 

46. "Fazer a paisagem no Alto Douro Vinhateiro. Desafios de um território-museu" 

47. Provas de Mestrado de CARINA ALEXANDRA PEREIRA PIMENTA 

48. Provas de Mestrado de MARIA JOÃO MARQUES MOURA 



 

49. "Memória Descritiva da identidade Visual da Árvore - Cooperativa de Atividades" 

50. "Arte no Metropolitano de Lisboa. o Caso da Estação Entre-Campos: as obras de Bartolomeu Cid dos Santos" 

51. «O infotainment enquanto expressão do jornalismo desportivo em Portugal» 

52. «O uso dos diretos televisivos pelos três canais generalistas» 

53. «Perceção e elaboração de cartografia temática em turmas dos Ensinos Básico e Secundário» 

54. «O contributo dos SIG aplicados aos Planos de Coordenação para Eventos de Nível Municipal: As Festas de Vizela 2018» 

 

55. «O impacto da rede social em Oliveira de Azeméis» 

56. «A Reportagem no Jornal de Notícias» 

57. Provas de Mestrado de ANTÓNIO MARIA PIMENTA PIZARRO MAGALHÃES DAMÁSIO «A flexibilidade curricular. História 

e Cultura das Artes, um caso de estudo» 

58. Provas de Mestrado em História Contemporânea do Lic.º Luís Miguel Carvalho da Silva 

59. Provas de Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação da Lic.ª Cláudia Gabriela Caldas Coelho 

60. Provas de Mestrado em História Contemporânea da Lic.ª Daniela Cristina da Costa Ribeiro 

61. Provas de Mestrado em História Contemporânea da Licenciada Ana Catarina Oliveira Tavares 

62. «A inclusão social do deficiente - o caso do municipio de Benguela» 

63. «A Visibilidade na Esfera Pública: um estudo exploratório sobre os Movimentos Sociais emergentes no Porto» 

 

64. "Se não podem ver filmes, leiam-se as revistas. Uma abordagem da imprensa cinematográfica em Portugal (1930-1960)" 

65. «A Concentração dos Media e a Homogeneidade de Conteúdos: Estudo de caso comparativo entre o Diário de Notícias e 

o Jornal de Notícias» 

66. «O contributo do mundo digital para o jornalismo cultural: O Jornal de Notícias em análise» 

67. "O Sistema de Informação da Diocese de Lamego" 

68. «Margarida sobre Margarida: escrita e reescrita da vida de Soror Clara do Santíssimo Sacramento» 

69. «Hannah Arendt e o contexto do totalitarismo no século XX» 

70. «'História é como os números, quando começamos nunca mais acabamos': A perceção dos alunos sobre a disciplina de 

História A» 

71. "Tráfico de pessoas para exploração sexual: o papel das ONGs" 

72. "Brexit: Retrato das implicações na segurança e defesa na União Europeia" 

 

73. «A leitura no ensino e aprendizagem de PLE na Universidade de Hanói - dificuldades e soluções» 

74. «Guilherme Dantas Leitor de Sterne» 

75. «Cobertura Noticiosa e Comunicação Política do Presidente da República: a perceção mediática sobre Marcelo Rebelo de 

Sousa» 

76. «As Múltiplas viagens de Jan Morris» 

77. «Representações e Comportamentos na Saúde Feminina em Comunidades Rurais: estudo descritivo em Suco Aidaba 

Leten, Posto Administrativo Atabae, Bobonaro, Timor-Leste» 

78. «Partidos políticos, media e opinião pública moçambicana: Uma abordagem sobre o uso dos media para a formação e 

influência da opinião pública» 

79. «Relações de poder em Milan Kundera e Gonçalo M. Tavares» 

80. «Relatório de Estágio na Empresa Expressão, Lda» 

81. «A existência de práticas do «Ritual Ancia» (Queima das ervas) na Comunidade de Tapo - (Estudo etnográfico sobre a 

existência de práticas do «ritual ou tradição Ancia» (queima das ervas) na comunidade de Tapo, Município de Bobonaro, 

Díli, Timor-Leste)» 

 

82. «Os fundamentos filosóficos do anarcocapitalismo rothbardiano» 

83. «O Instituto Moçambicano e o Estado Social dentro da FRELIMO»» 

84. «Rebellion, Dublin, 2016: o centenário da Revolta da Páscoa sob o viés da representação de seus espaços, historicidade 

e questões de gênero» 

85. «O Fact-Checking Luso-Brasileiro: Uma Análise dos Fact-Checkings credenciados no Brasil e em Portugal pelo 

International Fact-Checking Network» 

86. «Tempos e espaços vistos a partir da frente urbana ribeirinha do Douro, em Vila Nova de Gaia» 

87. «Variações temporais e espaciais da temperatura da superfície em Vila Nova de Gaia: análise com base em imagens de 

satélite Landsat 7 e 8» 

88. «'Oh stôra, isso conta para a nota?!' - Contributo para uma avaliação de sucesso na disciplina de História» 

89. «O Brasil no século XXI: uma análise crítica dos governos de esquerda (2003-2016)» 

90. «The open technologies in the global era - a Sociology of Open Access» 

 

91. «Relatório de Estágio na Empresa Expressão, Lda» 

92. «A Guerra Colonial - O olhar do jovem estudante português» 

93. «A participação dos alunos no programa Parlamento dos Jovens» 

94. «O cinema na aula de História: a ficção como recurso» 



 

95. «Comunicação Política: a construção de mensagens e de políticos» 

96. «Jornalismo Desportivo: análise comparativa das versões online pagas dos três diários portugueses» 

97. «O Arquivo da Junta de Freguesia: do sistema de informação à memória social. O caso da Junta de Freguesia do Muro, 

concelho da Trofa» 

98. «Imagens e Memórias em Reconstrução: do Palácio de Cristal Portuense ao Pavilhão Rosa Mota» 

99. «O Protesto Operário e o socialismo em Portugal, 1882-1894» 

 

100. «Comemoracionismo Republicano durante o Estado Novo (1955-1974)» 

101. «Muros que erguem causa - barragens e património. Os casos de Picote, Côa e Tua» 

102. «Estação de Laticínios de Paços de Ferreira: contributos para a sua história» 

103. «As migrações de informação entre TV e Online - o caso do Porto Canal» 

104. «O Jornalismo Desportivo: a (im)parcialidade na abordagem aos principais clubes de futebol em Portugal» 

105. «Marcas de Fé e Poder: o legado patrimonial da Ordem de Santo Agostinho do Mosteiro de Grijó» 

106. «Ensinar História hoje: a voz dos professores» 

107. «Quem me lembro de isto: a criação do Eu na poesia de Manuel António Pina» 

108. «Entrar no quadro para contar a história: experiências de dramatização a partir da pintura nas aulas de História A» 

 

109. «Lembrar Guimarães: A História Local e o seu Património Imaterial no Ensino da História» 

110. «Recriação Histórica e Didática» 

111. «A Empatia como estratégia para o ensino-Aprendizagem em História» 

112. «Políticas e serviços de proximidade em Portugal: o caso do Gabinete de Inserção Profissional» 

113. «Oupa que não temos medo! O fortalecimento das culturas juvenis através do hip hop e do rap» 

114. «De volta à Cidade. Impactos da reabilitação física e requalificação social do Mercado do Bolhão» 

115. «A Comunicação da Cidade do Porto» 

116. «Do telejornal para a web: análise da transposição do Jornal Nacional da emissora Globo Brasil para a internet» 

117. «Retratando o artista enquanto jovem problemáticas para o estudo do cinema de Xavier Dolan» 

 

118. «Sound and Vision: a videografia de David Bowie (1969-2017). Contributos para o estudo do videoclipe» 

119. «O Arquivo da Família Sottomayor e Menezes/Magalhães da Silva: estudo orgânico e tratamento arquivístico» 

120. «Luta de classes e divisões étnicas no Estado de Israel. O caso dos Panteras Negras de Israel em 1971-1972» 

121. «As Tecnologias Digitais Imersivas aplicadas à comunicação do Património Cultural: Desvendar Viseu - o Rossio de Santa 

Cristina» 

122. «Paranhos e a sua Morfologia Urbana. O estudo da Forma Urbana para a compreensão e salvaguarda do Património da 

freguesia» 

123. «Notas para uma Rota de Monumentos Militares, Religiosos e Civis de Viana do Castelo» 

124. «A teoria da abstração no Comentário de Petrus Hispanus ao De anima de Aristóteles» 

125. «O Feminismo para as Mulheres: Uma Análise Discursiva das Revistas Femininas Brasileiras Online» 

126. «A Imagem da China mostrada na agenda mediática das versões chinesa e inglesa do jornal Global Times» 

 

127. «Factual vs Investigação: A Pauta do Ciberjornalismo no contexto Brasil e Portugal» 

128. «Relatório de Estágio» 

129. «Urbanização das Fontainhas Século XVIII-XIX» 

130. «A publireportagem na imprensa portuguesa» 

131. «Ver e Refletir sobre a alimentação nos programas de História» 

132. «A aula invertida em História: a perceção dos alunos» 

133. «Contributos para uma Prática Avaliativa Diferenciada em História no Ensino Secundário» 

134. «Desempenho dos pais versus sucesso dos filhos: uma leitura também geográfica» 

135. «Marcadores de reformulação parafrásticos no género artigo científico» 

 

136. «O texto em verso no desenvolvimento da competência lexical em PLE» 

137. «Rotinas de produção no Jornal de Notícias: uma observação do Grande Porto e do Online» 

138. «O recurso à sociedade hospedeira como complemento do manual nas aulas de Português Língua Segunda: estudo de 

caso no nível A2» 

139. «Leitura e Expressão Oral nas Aulas de Português e Espanhol (7.º - 9.º) - Um Caso de Estudo no Agrupamento de Escolas 

de Pedrouços» 

140. «Estudo do Material Cerâmico e os seus contextos na Plataforma Superior Norte do Crasto de Palheiros (Murça)» 

141. «O bilinguismo e o controlo cognitivo: ilações a retirar da aplicação do testeStroop a crianças bilinges do 1º ciclo do ensino 

básico» 

142. «Literatura e cinema no Brasil: O caso de Machado de Assis» 

143. «A Música e a Geografia: uma aprendizagem em comum» 

144. «O Museu em Tempo de Crises. O papel dos museus na resposta à crise dos refugiados na União Europeia do séc. XXI » 



 

 

145. «A estereotipia em manuais didáticos: presença de representações estereotipadas em manuais de Português Língua 

Estrangeira» 

146. «A influência dos media na participação política do público jovem em contexto Europeu» 

147. «O Cerco é a minha casa! Apropriações e identidades face ao espaço habitado» 

148. «António Sena. À procura de códigos para iniciar diálogos (im)prováveis» 

149. «Salão Jardim da Trindade: Um cinema Palimpsesto (1912-2017)» 

150. «O documento audiovisual em apoio às competências de compreensão e expressão do oral, no ensino aprendizagem do 

PLE» 

151. «Comic strips as a multimodal teaching tool to promote literacies» 

152. «Desenvolvimento da expressão e interação escrita em PLE: algumas estratégias» 

153. «Lógicas de ação social numa Junta de Freguesia. O caso de Leça do Balio» 

 

154. «Argumentação e Retórica: a pertinência do seu estudo para a disciplina de Filosofia» 

155. «Da Epistemologia: uma proposta atual para o estudo de filosofia no Ensino Secundário» 

156. «A distribuição dos recursos vegetais na Idade do Bronze no Noroeste de Portugal: uma perspetiva espacial» 

157. «Os Sistemas de Moagem do Mundo Romano: O sul do conventus bracaraugustanus» 

158. «Rapport de stage chez Sogedicom: traducyion juridique et équivalence» 

159. «As potencialidades do uso de materiais autênticos no ensino do português na prisão para a prevenção da violência 

doméstica contra as mulheres» 

160. «Afonso de Bragança Duque do Porto. O último príncipe herdeiro da Monarquia» 

161. «Domingos Pinho - Panejamentos 1970-1980...a representação ....a imagem da imagem, uma - metafísica do silêncio - ou 

uma inabarcável solidão....» 

162. «Pens'ARTE e educ'ARTE - contributo da arte no desenvolvimento da sensibilidade estética na disciplina de História» 

 

163. «Impacte da Hakea sericea no Ecossistema da ZIF do Marão: Situação Atual e Cenários evolutivos» 

164. «'Da Nossa Terra': uma resposta eficaz para uma atividade economia alternativa? - Estudo sobre a agricultura do concelho 

de Penafiel» 

165. «Novas Igrejas Evangélicas no contexto urbano portuense: estudos de caso sobre as comunidades Hillsong e Surf Church» 

166. «Sobre a Semântica dos Adjetivos Adverbais Modais em Português Europeu» 

167. «O Concepto do poético en Alberto Pimenta e Antón Reixa» 

168. «Escaping the Narrative: The Postmodern Myth of America and Don Delillos Work» 

169. «Motivar para a gramática: implementação de técnicas da Dramagrammatik na sala de aula de língua estrangeira» 

170. «Formação Profissional: proposta de intervenção baseada numa visão sociológica» 

171. «Sobre conduzir os alunos na direção da tomada de consciência de comportamentos, atitudes e valores através dos 

conteúdos programáticos» 

 

172. «A Federação Maximalista Portuguesa e a sociogénese do Partido Comunista Português» 

173. «The Human in the Fantastic» 

174. «Comunicação Ambiental - Um estudo sobre os efeitos do framing da saúde» 

175. «Fake news e social media em Portugal: conceitos, realidades e hipóteses. O caso da página 

176. «Cultura como eixo de desenvolvimento de um território. Breve estudo comparativo entre Porto e Gaia» 

177. «Linguagem visual e linguagem verbal: contributos para o ensino do português e do espanhol» 

178. «A leitura literária baseada em questionário pedagógico: reflexão sobre uma experiência letiva no ensino secundário» 

179. «Reflexões em torno da democratização e obrigatoriedade do ensino» 

180. «A Comunicação Integrada em Contexto Empresarial: o Caso da Altran Portugal» 

 

181. «Relatório de Estágio: Instituto Marquês de Valle Flôr» 

182. «A Comunicação Organizacional : o Caso da Universidade do Porto» 

183. «Quanto mais viajo mais aprendo Geografia: ensaios no EBS» 

184. «A aplicação da Teoria de Inteligências Múltiplas de Howard Gardner no Ensino de Geografia» 

185. «O ensino de Português Língua Estrangeira através da cultura: experiências com hispanofalantes» 

186. «Cooperativas de consumo: um estudo de caso à luz da economia solidária e do consumo consciente» 

187. «A Regionalização do ponto de vista do poder local na Área Metropolitano do Porto» 

188. «Relatório de Estágio na Empresa TIPS» 

189. «Impacto das novas tecnologias de informação e comunicação na família contemporânea: um estudo sobre as relações 

entre pais e filhos» 

 

190. «O medo do que não se conhece, ou a essência do terrorismo. O mito da construção do Estado Islâmico» 

191. «Museus de Empresa em Portugal. Estimar o passado como defesa do futuro» 



 

192. «Interpretar a Paisagem - Poposta de um Centro Interpretativo para a Sede de Petrópolis do Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos» 

193. «Queering Translation: Queerizar o aleijado ou aleijar o queer» 

194. «Os audiovisuais na aula de Português Língua Estrangeira: contributo para o desenvolvimento da interação oral no nível 

A1.2» 

195. «A gestão dos incêndios rurais no município de Arouca: a relevância do conceito de defensabilidade» 

196. «Atualização da base de dados de eixos de via com base em traking de viaturas e informação disponibilizada por Câmaras 

Municipais» 

197. «Metodologias de conversão CAD/SIG na produção da cartografia homologada: problemas atuais, potencialidades e 

desafios» 

 

198. «Gestão de estágios numa grande empresa: representações de ex-estagiários e orientadores» 

199. «Os profissionais de Recursos Humanos: o caso de uma empresa multinacional» 

200. «Relação entre tecnologias de informação/ comunicação e participação cultural: o caso do 'Dias do Património a Norte'» 

201. «A gamificação em contexto turístico: o caso 'Dias do Património a Norte'» 

202. «Desirability of Immortality: An Analysis of the Arguments» 

203. «Some Considerations on the Conceptualization of Time in Nyungwe (Bantu N43 Mozambique» 

204. «O intercâmbio escolar como estratégia no ensino de Português língua materna: uma experiência pedagógico-didática» 

205. «Estudo da influência do relevo na orientação dos ventos à superfície em contexto de incêndio florestal» 

206. «Aspetos sintáticos e semânticos das construções ditransitivas no Português» 

 

207. «O culto a Santa Joana Princesa em Aveiro - memórias e percursos» 

208. «O Arquivo: Professor Mendes Correia da Biblioteca da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (1921-1967)» 

209. «O Texto Literário em Línguas Estrangeiras como promotor da competência leitora nas aulas de Inglês e de Espanhol no 

ensino secundário» 

210. «Dramatização na Sala de Aula - como ferramenta didática nas relações interpessoais» 

211. «União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo: roteiro das freguesias e storymaps de apoio à divulgação e gestão do 

território» 

212. «A utilização de histórias para desenvolver a produção escrita, nomeadamente a escrita de narrativas, dos alunos de Inglês 

do 8º ano do Ensino Básico» 

213. «A utilização da imagem como suporte e fator motivacional na produção linguística» 

214. «Morfologia urbana da Matola: tendências de crescimento da cidade» 

215. «Atividades específicas para a redução da influência da língua materna na pronúncia de línguas estrangeiras» 

 

216. «O meandro de Monte Meão no território do Alto Douro: barcas de passagem e organização do espaço» 

217. «(Re)Pensando o conceito de política com Hannah Arendt e a importância do seu conhecimento nos conteúdos abordados 

no Ensino Secundário» 

218. «Religião e Espiritualidade em William S. Burroughs» 

219. «O Porto liberal: roteiros de educação Patrimonial a partir da utilização de tecnologias digitais» 

220. «Práticas de recrutamento e seleção organizacionais com incidência sobre a mobilidade: um estudo de caso numa empresa 

multinacional portuguesa» 

221. «O papel dos cursos de aprendizagem na construção de um futuro para os jovens» 

222. «Coleções de artefactos brasileiros em museus de Portugal» 

223. «Relatório de Estágio na Jaba Translation» 

224. "Dimensões identitárias: uma abordagem sobre o papel da figura feminina no cenário da pesca do bacalhau em Portugal" 

 

225. «Gestão de Risco em Contexto de Circulação de Bens Culturais em Instituições Museológicas. O caso do Museu de 

Machado de Castro» 

226. «Contributo para a Conservação Preventiva dos Livros da Biblioteca da Casa Museu de José Régio, em Vila do Conde» 

227. «Um diamante por lapidar. Espaços de Poder, Paisagens de Representação e Lugares de Prática de um jovem jogador 

africano de futebol em Portugal» 

228. «Leitura e interpretação de textos de caráter fantástico na aula de língua estrangeira: redação de textos criativos» 

229. «Motivar para o desenvolvimento da competência comunicativa» 

230. «A inclusão dos desportistas no ensino» 

231. «Estratégias para o aperfeiçoamento do discurso oral: a prática de escrita e o estímulo artístico» 

232. «A imagem de Portugal na História Compostellana (século XII)» 

233. «O reino de Portugal em Lucas de Tuy e em Rodrigo Jiménez de Rada» 

 

234. «Educação patrimonial e criatividade» 

235. «Documentação e estudo da coleção de livros e edições de Artista da Fundação Serralves, Museu de Arte Contemporânea» 

236. «Famílias nos museus da CMP: Atividades e experiências» 

237. «Desafios e práticas: a população sénior em Museus» 



 

238. «O uso dos Novos Media pela Polícia de Segurança Pública em Portugal - Estudo de caso: Análise do uso do Facebook 

pela PSP» 

239. «O papel dos materiais adaptados no ensino inclusivo de línguas estrangeiras para alunos com deficiência visual» 

240. «A curta-metragem como recurso didático na aula de Português Língua Estrangeira» 

241. «Políticas culturais locais e coletividades culturais: estudo exploratório sobre a União de Freguesias de Sandim, Olival, 

Crestuma e Lever» 

242. «Emprego de material autêntico no ensino de PLE: uma experiência em Leipzig» 

 

243. «O insucesso escolar de minorias: um estudo sociológico sobre as trajetórias escolares de mulheres ciganas residentes 

num empreendimento social da periferia do Porto» 

244. «Interdisciplinaridade: uma possível aplicação à Filosofia e à Biologia por meio da análise conceptual» 

245. «As Organizações do Terceiro Setor: estudo de caso na Santa Casa da Misericórdia do Porto» 

246. «As empresas como instrumento de inclusão e responsabilidade social» 

247. «Cheias e inundações no Vale da Vilariça (Torre de Moncorvo): áreas inundáveis, danos causados em áreas agrícolas e 

gestão do risco» 

248. «A 2nd Chance for Santa Clara, um projeto de salvaguarda e reativação urbana. Estágio na Porto Vivo» 

249. «A minha casa és tu: Miragaia e a envolvente ribeirinha. Contributos para um estudo do património edificado» 

250. «A ilusão maya - na doutrina filosófica indiana Advaita Vedanta. Uma tentativa de compreensão da realidade como parte 

do autoconhecimento» 

251. «Inclusão vs. Integração dos alunos com necessidades educativas especiais no ensino regular» 

 

252. «O Significado e o Uso do Conceito de Autenticidade na Conservação e Preservação do Património Vivo: as Práticas na 

China - o paradigma da Antiga Aldeia de Hongcun» 

253. «Políticas públicas e narrativas sobre a ciência: Perspetivas sobre o papel da ciência na transformação das sociedades» 

254. «Alterações acústicas e percetivas introduzidas nas vozes de indivíduos gémeos e devidas ao canal telefónico - uma 

discussão de impacto na análise forense» 

255. «Guy Debord e as aventuras do sujeito» 

256. «Do ateliê para o museu. Interseções e articulações entre o espaço de criação e o espaço de exposição» 

257. «O pensamento estético de Theodor W. Adorno. Um estudo em torno das relações entre Filosofia, Arte e Subjetividade» 

258. «Renovação Arquitetónica dos Mosteiros e Colégios da Congregação de São Bento de Portugal (Séculos XVI-XIX)» 

259. «Entre o Camuflado e o Desvelado Potencialidades da Mediação da Arte Contemporânea ao Ar Livre» 

260. «Histórias da e para a vida das coleções osteológicas do Núcleo de Antropologia do Antigo Museu de História Natural da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto» 

 

261. «O futebol português no tempo da I República (1910-1926)» 

 


