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Paulo Peixoto é novo
presidente da Associação
Portuguesa de Sociologia

Paulo Peixoto é docente da FEUC e provedor do estudante

APS Paulo Peixoto, professor
associado com agregação da
Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra
(FEUC) foi eleito novo presidente da Associação Portuguesa de Sociologia (APS), da
qual é membro da direcção
desde 2016.
O docente de Sociologia da
FEUC e provedor do estudante
da UC foi eleito esta quartafeira durante a Assembleia-Geral da APS, que decorreu durante o XI Congresso Nacional
da associação.
Além de Paulo Peixoto foram, assim, eleitos como membros dos órgão sociais da associação para o biénio 2021/
/2023 da APS, outros docentes
da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, como Sílvia Portugal, presidente
do Conselho de Deontologia, e
ainda Carlos Fortuna e Elísio
Estanque, membros do Conselho Consultivo.
Ex-coordenador do núcleo
de Sociologia da FEUC e do
mestrado de Sociologia da Universidade de Coimbra, Paulo
Peixoto é membro do Institute
of Research and Action on
Fraud and Plagiarism in Aca-

demia, tendo sido também presidente da direcção do SNESup
- Sindicato Nacional do Ensino
Superior (2006-2008), director
executivo do Centro de Estudos
Sociais da Universidade de
Coimbra (2008-2010) e subdirector da FEUC (2011-2013).
Neste momento, coordena
projectos de investigação cientifica e de extensão universitária, estando «os seus interesses
de investigação, presentemente, direccionados para os domínios da sociologia urbana e
da sociologia da educação».
Aliás, Paulo Peixoto é, neste
momento, entre outras funções, coordenador - em representação do Centro de Estudos
Sociais da UC - do Observatório das Políticas de Educação e
Formação.
Fundada em 1985, a APS pretende «promover o desenvolvimento da Sociologia e a actividade profissional dos sociólogos; dinamizar a investigação
e o debate nas suas várias áreas
científicas; divulgar junto das
instituições e da opinião pública análises sobre a realidade
portuguesa e promover a sua
integração na comunidade sociológica internacional».|

