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01 - Constituição da nova Unidade de Investigação CICS.NOVA e concurso projetos FCT | qua 07-01-2015 09:23
Car@s Investigadores,
Como é certamente do vosso conhecimento estamos a iniciar o processo de constituição da nova Unidade de Investigação
CICS.NOVA e da extinção das 3 UI’s em fusão (CESNOVA, CICS e e-GEO), de acordo com a candidatura que submetemos à FCT
em dezembro de 2013 em anexo.
Vimos solicitar que a partir desta data todos os contatos passem a ser feitos para este endereço: cicsnova@fcsh.unl.pt
Aproveitamos para reenviar os documentos de apoio ao Concurso FCT para Projetos de IC&DT - investigação científica e
desenvolvimento tecnológico em curso e colocamo-nos à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Com os votos de Bom Ano!
Início
02 - Resultados avaliação UI 2013 e Jornadas CICS.NOVA | qui 08-01-2015 12:03
Caros Colegas,
É com muita satisfação que vos transmitimos a informação, publicada no site da FCT no passado dia 22 de Dezembro, que a
candidatura CICS.NOVA obteve a classificação de Muito Bom. Apesar da atribuição financeira para a gestão da nossa Unidade
de Investigação no período 2015-20 estar, comparativamente com outras, muito longe do desejável, assunto sobre o qual
iremos pedir um esclarecimento à Fundação para a Ciência e para a Tecnologia, é motivo de grande entusiasmo termos sido
reconhecidos entre as principais UI de Ciências Sociais do País.
Teremos agora que iniciar muito rapidamente todos os procedimentos que conduzam da candidatura à concretização em
Unidade de Investigação activa, o que implica a aprovação de estatutos, eleição dos órgãos de gestão, organização da vida
interna do Centro, nomeadamente na definição dos serviços e das regras de apoio aos investigadores, e interacção com os
respectivos polos autónomos de investigação. Todo este processo deverá estar finalizado no final do primeiro semestre de
2015 de modo a não prejudicar o normal funcionamento do nosso trabalho.
Seguindo a proposta de candidatura que submetemos em Dezembro de 2013 e de modo a iniciar o referido processo, os
coordenadores das 3 UI’s em fusão (CESNOVA, e-GEO e CICS) tomaram a decisão mesmo antes do conhecimento dos
resultados da avaliação de convocar umas Jornadas, já do vosso conhecimento, para desencadear uma dinâmica de trabalho
conjunto que leve ao interconhecimento de toda a equipa, tornando o nosso potencial científico numa realidade efectiva. No
passado dia 18 de Dezembro os directores das 3 UI’s reuniram com os 5 coordenadores dos grupos de investigação do
CICS.NOVA e aprovaram a seguinte proposta:





Realização de um evento designado “Jornadas CICS.NOVA” nos próximos dias 22 e 23 de Janeiro entre os
investigadores integrados da nova unidade de investigação. Este evento visa lançar as bases para o trabalho futuro
intra e inter grupos de investigação (RGs). O encontro será organizado na base da investigação desenvolvida pelos
investigadores integrados, não estando excluída a possibilidade de participação de outros colaboradores caso seja
considerado pertinente pelo coordenador do respectivo grupo, ouvidos os coordenadores das equipas;
Este evento terá ainda o objectivo de esclarecer os membros da equipa CICS.NOVA do processo de
institucionalização da nova UI e das datas previstas para o efeito;
O esquema de funcionamento previsto para os 2 dias será o seguinte:

JORNADAS CICS.NOVA (FCSH-NOVA, Edifício ID, Avenida de Berna)
1º DIA – 22 de Janeiro
Início
Manhã
- Sessão plenária de Boas-vindas, com apresentação dos objectivos do evento e sumário da proposta de candidatura à FCT.
- Reuniões das equipas de investigação (RT) que constituem cada grupo de investigação (RG). As equipas de investigação de
cada grupo reunirão de acordo com o constituído previamente na proposta de candidatura e discutirão as suas áreas de
investigação, com apresentação de projectos em curso e perspectivas futuras. Deverá ser elaborado um documento síntese

de acordo com um formulário a fornecer. Cada reunião será dinamizada por um coordenador de equipa, ou já definido no
momento da candidatura ou a definir com o coordenador do grupo.
Tarde
- Reuniões dos Grupos de Investigação (RG). Os grupos de investigação reunirão, no mesmo local onde reuniram de manhã,
as equipas de investigação (RT). Irão apresentar as conclusões do trabalho efectuado durante a manhã. Deverá ser elaborado
um documento síntese de acordo com um formulário a fornecer. Cada reunião será coordenada pelo coordenador de grupo
indicado na candidatura, ou alguém em sua substituição.
2º Dia – DIA 23 de Janeiro
Manhã
- Plenário – Apresentação dos Grupos de Investigação. Em sessão plenária os responsáveis de cada grupo irão apresentar os
resultados do trabalho efectuado em cada grupo, existindo um tempo de debate para cruzamento de ideias
Tarde
- Plenário – Lançamento do CICS.NOVA 2015. Será feito uma síntese dos dois dias de trabalho, com apresentação das ideias
que deverão nortear as acções futuras, nomeadamente no que diz respeito a:




Projectos/ parcerias a privilegiar (internacionais, inter-regionais e nacionais)
Estratégia de Comunicação e site do UI
Eleições dos órgãos

Existem alguns aspectos que são cruciais para o sucesso das jornadas dos dias 22 e 23. Em primeiro lugar considerar este
evento como um ponto de partida para criar sinergias, conhecimento entre os vários elementos das equipas e dos grupos.
Pretende-se que este seja um primeiro momento de arranque e interconhecimento. Em segundo lugar é importante que os
coordenadores dos grupos dinamizem e incentivem a preparação das jornadas, de modo a que daqui resultem resultados
práticos galvanizadores de trabalho futuro que sejam objectivos e quantificáveis.
É fundamental que todos os participantes nas Jornadas tenham presente que a base para a nossa discussão é a candidatura
submetida em Dezembro de 2013, que enviamos em anexo, e que poderá agora ser melhorada em função precisamente dos
contributos que sejam trazidos para esta reflexão.
Oportunamente será enviada, através dos coordenadores dos Grupos de Investigação, mais informação sobre a organização
e funcionamento do evento.
Os Coordenadores das UI’s em fusão (CESNOVA, e-GEO e CICS) os coordenadores dos Grupos de Trabalhos
Luís Baptista (CESNOVA)
Carlos Pereira da Silva (e-GEO)
Ana Paula Marques (CICS)
Manuel Lisboa (RG 1)
Miguel Chaves (RG 2)
Maria José Roxo (Pelo Coordenador do RG 3)
Rui Pedro Julião (Pelo Coordenador do RG 4)
Ana Fernandes (RG 5)
Início
03 - CICS.NOVA | Sessão de Debate: MAR PORTUGUÊS. Contributo para o Ordenamento Espacial | Carlos Pereira da Silva
(CICS.NOVA); Margarida Pereira (CICS.NOVA); Adelaide Ferreira (CICS.NOVA); Catarina Fonseca (C)ICS.NOVA) | 16 de
Janeiro de 2015 | FSCH-UNL | Lisboa | seg 12-01-2015 14:13
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
O CICS.NOVA, e o Centro de Investigação em Biodiversidade-CIBIO, promovem o debate: “MAR PORTUGUÊS. Contributo
para o Ordenamento Espacial” no dia 16 de Janeiro, a partir das 14h no Anfiteatro 1 -FCSH-UNL da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; a sessão será sobre a Lei de Bases do Ordenamento e Gestão do Espaço
Marítimo e sua regulamentação (LBOGEM) e o objectivo deste encontro é o de expandir a participação e sobretudo
contribuir para a presente proposta de regulamentação da (LBOGEM).
Ver Programa

ENTRADA LIVRE SUJEITA A INSCRIÇÃO ONLINE - AQUI
Início
04 - Divulgação: A Economia Política das Ciências Sociais e das Humanidades - 17 de Janeiro de 2015 - programa completo
Miguel Vale de Almeida (CICS.NOVA) | qua 14-01-2015 15:32
Caros Investigador@s,
Por solicitação do Prof. Doutor João Sedas Nunes, Investigador Integrado do CICS.NOVA, vimos divulgar o evento "A
Economia Política das Ciências Sociais e Humanidades" no dia 17 de janeiro na Biblioteca Nacional cujo programa anexamos.
Início
05 - Portugal 2020 - Abertura de Candidaturas DLBC: Estratégias para o Desenvolvimento Local | qui 15-01-2015 15:10
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminhamos mensagem do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação sobre a “Abertura de
Candidaturas DLBC: Estratégias para o Desenvolvimento Local - Portugal 2020”:
Com os melhores cumprimentos,
Caros membros das Unidades de Investigação,
Estão abertas as pré-candidaturas no âmbito do Portugal 2020 para as estratégias de Desenvolvimento Local de Base
Comunitária (DLBC), até 14 de fevereiro de 2015.
O DLBC visa promover, em territórios específicos, a concertação estratégica e operacional entre parceiros, orientada para o
empreendedorismo e a criação de postos de trabalho, em coerência com o Acordo de Parceria – Portugal 2020 - e no quadro
da prossecução dos objetivos da Estratégia Europa 2020.
Áreas temáticas do concurso?
Este concurso destina-se a três vertentes do DLBC: rurais, costeiras e urbanas, sendo esta última vertente uma novidade do
novo Quadro Comunitário.
Nas DLBC urbanas, o objetivo é apoiar a criação de empresas, o desenvolvimento de viveiros de empresas e atividades por
conta própria, assim como reduzir e prevenir o abandono escolar precoce, promover a igualdade de acesso ao ensino
infantil, primário e secundário de qualidade e promover a inclusão ativa.
Quem pode apresentar candidaturas?
As candidaturas são apresentadas por uma parceria de instituições que deverá ser representativa dos seus diferentes
agentes socioeconómicos, bem como dos agentes públicos que nele interagem, de modo a conseguir abranger as diferentes
realidades existentes e a dinamizar os diferentes segmentos de atuação. A FCSH-UNL poderá ser entidade parceira nestes
projetos.
Qual a estrutura da candidatura?
O documento deverá estar estruturado da seguinte forma:
A. Vertente do DLBC a que a candidatura diz respeito;
B. Tipologia e limites do território de atuação;
C. Caraterização da parceria e modelo organizacional;
D. Diagnóstico da situação do território de incidência;
E. E. Proposta de Estratégia e Resultados Esperados;
F. F. Processo de envolvimento com as Comunidades Locais.

Como apresentar candidaturas?
As candidaturas devem ser apresentadas em suporte eletrónico através do Balcão PT2020
(www.portugal2020.pt/Balcao2020).

O processo decorrerá em duas fases: uma primeira de pré-qualificação e uma segunda de seleção das estratégias a
desenvolver.
Em https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas pode encontrar o anúncio destas candidaturas, assim
como o acesso ao portal de submissão das mesmas e outros esclarecimentos.
Conheça estas e outras oportunidades de financiamento em http://www.scoop.it/t/fcshunl
Início
06 - Sessão de Lançamento do Programa URBACT III |qui 15-01-2015 15:20
Caros/as Investigadores/as do COCS.NOVA,
Reencaminhamos mensagem do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação sobre a “Sessão de
Lançamento do Programa URBACT III”.
Com os melhores cumprimentos,
Caros membros das Unidades de Investigação,
No dia 21 de janeiro de 2015 irá realizar-se em Lisboa a Sessão de Lançamento do Programa URBACT III, que visa promover
a constituição de redes de cidades que se empenhem na procura de soluções comuns para os desafios urbanos
contemporâneos, reafirmando a sua posição chave face à complexidade crescente dos problemas e na prossecução de
objetivos de desenvolvimento urbano sustentável.
A participação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia, pelo que agradecemos o preenchimento e envio do respectivo
formulário, até ao próximo dia 19 de janeiro.
O Programa apoia as cidades no desenvolvimento de soluções pragmáticas, inovadoras e sustentáveis que integrem as
dimensões económicas, sociais e ambientais. Nesse âmbito, é promovida a partilha de boas práticas e aprendizagem entre
todos os profissionais envolvidos nas políticas urbanas através da Europa. O URBACT envolveu até hoje 290 cidades, 29
países e cerca de 5.000 participantes ativos. Portugal é membro do URBACT e tem a sua participação assegurada através da
DGT, como Autoridade Nacional, e através de um representante nacional no Comité de Monitorização.
Toda a informação está disponível em http://urbact-ndp.dgterritorio.pt e na página do Ponto de Disseminação Nacional do
URBACT encontra-se disponível toda a documentação técnica do Programa, as formas de participação do programa e
convocatórias à submissão de projetos, assim como notícias relativas a eventos internacionais e nacionais, incluindo a
Newsletter em Português.
Com os melhores cumprimentos,
Início
07 - Oportunidades de financiamento e Especialização Inteligente - Portugal 2020 | qui 15-01-2015 15:26
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminhamos mensagem do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação sobre o novo Quadro de
apoio comunitário para 2014-2020 “Portugal 2020”.
Com os melhores cumprimentos,
Caros membros das Unidades de Investigação,
PORTUGAL 2020 é o novo Quadro de apoio comunitário para 2014-2020 que sucede ao QREN. Portugal vai receber 25 mil
milhões de euros até 2020 e para tal definiu objetivos temáticos organizados em quatro domínios temáticos:
- Competitividade e Internacionalização;
- Inclusão Social e Emprego;
- Capital Humano;

- Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.
Existem, no âmbito destes objetivos temáticos e noutros objetivos traçados de natureza transversal, oportunidades de
financiamento destinadas à investigação, internacionalização e inovação, que poderão ser capitalizadas pelas Unidades de
Investigação e seus investigadores.
Para tal, serão divulgadas recorrentemente as candidaturas abertas, para as quais sugerimos que estejam também atentos
no Portal Portugal 2020.
Está disponível na intranet da FCSH uma nova pasta na secção "Investigação" intitulada "Especialização Inteligente", onde
podem encontrar:
Estratégia de investigação e inovação para a especialização inteligente - ENEI (muito importante para as
candidaturas ao Horizonte 2020 - Programa Widening)
Diagnóstico do sistema de investigação e inovação: Desafios, forças e fraquezas rumo a 2020 (FCT-2013)
Acordo de parceria Portugal 2020 - texto integral
Acordo de parceria Portugal 2020 - apresentação resumida
Plano de Acção Regional Lisboa 2014-2020
Outros planos operacionais do país
Caso precise de mais informações sobre estas e outras candidaturas, não hesite em contactar-nos.
Cumprimentos,
Início
08 - Call for papers CAP Conference | seg 19-01-2015 10:17
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminho mensagem de divulgação referente ao “Call for papers CAP Conference” que terá lugar em Lisboa em
Junho de 2015.
Com os melhores cumprimentos,
The 8th Annual Conference of the Comparative Agendas Project (CAP)
June 22-24, 2015
ISCTE – University Institute of Lisbon & University Nova of Lisbon, Lisbon, Portugal
The 8th annual Comparative Agendas Project (CAP) conference will be hosted jointly by two Portuguese Universities: ISCTE –
University Institute of Lisbon & University Nova of Lisbon. It will take place in Lisbon on June 22-24th, 2015.
The CAP is an ever expanding network of more than a dozen national agendas projects. There is no central structure or
membership, but a shared interest and methodological approach to the study of policy attention. We
welcome paper submissions in all areas related to the study of political agenda-setting. Comparative work is encouraged.
Paper proposals can be submitted here before February 15, 2015 (http://www.comparativeagendas.info/?page_id=267).
Decisions on acceptance will be sent out by the end of February 2015. If you have any questions, please do not hesitate to
contact us via cap2015lisbon@gmail.com.
Início
09 - Candidaturas abertas para "Uses of the Past" - 9 abril de 2015 | seg 19-01-2015 11:40
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminho mensagem do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH sobre a abertura de
candidaturas para "Uses of the Past" - 9 abril de 2015.
Com os melhores cumprimentos,

Caros membros das Unidades de Investigação,
Estão abertas as candidaturas para a convocatória "Uses of the Past" que irá financiar projetos transnacionais no âmbito da
HERA - Humanities in the European Research Area.
Que tipo de projetos?
Serão apoiados projetos transnacionais com a participação de, pelo menos, quatro países HERA, com a duração máxima de
36 meses e financiamento máximo de 1.2M€ por projeto.
Todos os países participantes definiram regras de participação das suas equipas, pelo que para Portugal o financiamento está
limitado em 250.000 euros caso o projeto seja coordenador pela equipa portuguesa e 150.000€ caso sejamos participantes
(ver pág.s 34 e 35 do documento
)
Que países podem participar na HERA?
Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Estónia, Finlândia, Irlanda, Islândia, Itália, Letónia, Lituânia,
Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.
Que áreas de foco?
Aqui estão descritos os temas e o âmbito do concurso, que se exemplificam com as seguintes questões-problema:
1. Alterações nos usos do(s) (diferentes) passado(s)? Como é criado, definido e validado o conhecimento histórico? O
que constitui o "uso incorrecto" do passado? Quais são as dinâmicas e as consequências das múltiplas narrativas
competitivas sobre o passado? Usos do passado para a construção da identidade e incorporação institucional de
normas e valores. Como o uso do passado constrói identidades, tanto ao nível individual como coletivo? Como são
formadas as normas, valores, instituições e comportamentos pelos usos conscientes e inconscientes do passado?
2. Usos do passado na media, património cultural e espaço público. Quais são as formas materiais do conhecimento
histórico? Como estão as formas materiais e media relacionados com a utilização destes conhecimentos históricos?
Qual é o significado e uso (económico) do património? Como é que o passado se materializa em objetos (por
exemplo, peças de arte ou de mercadorias) e espaços?
3. 4. Usos do passado: dimensões transnacionais / internacionais / nacionais e regionais, incluindo a globalização. Quais
são as relações entre as memórias e histórias europeias e mundiais? Quais são as relações entre as memórias e
histórias europeias e regionais? Como usos do passado tem impacto sobre o papel da Europa como um actor
(global)? Quais são as dinâmicas transnacionais ou transregionais de memória histórica?
4. 5. Usos do passado: impacto na resolução dos problemas atuais, tomada de decisões e políticas futuras. Qual é o
papel do conhecimento do passado dentro de uma "sociedade do conhecimento"? Pode novo conhecimento do
passado ser utilizado para a construção de confiança e solidariedade para uma Europa integrada? De que forma o
conhecimento do passado é uma fonte de criatividade contemporânea e inovação? De que forma esse
conhecimento pode dar a conhecer a natureza e os efeitos desses processos (resolução de problemas atuais, tomada
de decisões e políticas futuras)?
Qual a calendarização?
As propostas serão apresentadas em duas fases:
Data limite da 1ª-fase: 9 de abril de 2015 (18h)
Resultados da 1ª-fase deverão ser divulgados em julho de 2015, com listagem das propostas que passaram à 2ª-fase
Data limite da 2ª-fase: outubro de 2015
Início dos projetos: junho de 2016
Todas as informações encontram-se acessíveis aqui, assim como o formulário de submissão da cadidatura e link para a
plataforma onde fazê-lo. Pode partilhar a sua ideia de projeto e/ou conhecer outras ideias e pedidos de colaboração nestas
candidaturas registando-se aqui.
Com os melhores cumprimentos,
Início
10 - Apresentação Pública Livro: "Prostituição e Tráfico de Mulheres para fins de exploração sexual. Um contributo para a
sua delimitação conceptual e aproximação ao contexto português" | 23 Janeiro | 18h00 | FCSH/UNL | Lisboa | Manuel

Carlos Silva (CICS.NOVA.UMinho); Fernando Bessa Ribeiro (CICS.NOVA.UMinho); anuel Lisboa (CICS.NOVA) | seg 19-012015 18:40
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Segue em anexo o convite a propósito da Apresentação Pública do Livro “Prostituição e Tráfico de Mulheres para fins de
exploração sexual. Um contributo para a sua delimitação conceptual e aproximação ao contexto português” e que ocorrerá
em 23 Janeiro, pelas 18h00 na FCSH/UNL – Lisboa.
Com os melhores cumprimentos,
Outras datas de Apresentação: Braga, Livraria 100ª Página, 19 de Janeiro, 18h30
Início
11 - Programação das jornadas do CICS.NOVA | Mensagem do DIRECTOR do CICS.NOVA, Luís Baptista | terça-feira, 20 de
Janeiro de 2015 14:30
Caros Colegas Coordenadores dos Grupos de Investigação (RG) do CICS.NOVA,
Na sequência das conversas que fomos estabelecendo é chegada a altura de afinar os últimos pormenores. Agradeço
antecipadamente a vossa disponibilidade para a difícil tarefa de articular o trabalho de colegas que em muitos casos ainda
não se conhecem. Deste modo, não é de esperar que exista um modelo único de organização e de gestão dos Grupos
embora seja necessário definir critérios mínimos na apresentação da investigação.
Antes de mais chamo a vossa atenção para o facto das salas onde decorrerão as nossas actividades não serem no edifício ID
mas na Torre A da FCSH. Poderão todos os membros integrados que não são membros da FCSH solicitar o uso do
estacionamento nos dois dias das Jornadas. Deverão para o efeito enviar para o secretariado do CICS.NOVA a indicação do
vosso nome e da matrícula do automóvel.


Em relação ao formulário que tínhamos discutido, a informação deve ser transmitida do modo mais simples e mais
claro que fôr possível.



O que deve estar garantido na apresentação de 6ª feira, dia 23, é:
dar a conhecer: a) os projectos em curso; b) as ideias de projectos que estão ser preparados para este concurso da
FCT ou para outros concursos competitivos e c) as propostas de organização que sugerem para a melhor relação
dentro e entre os Grupos e a Direcção do CICS.NOVA.



Quanto à forma, poderão os colegas também livremente acertar com os membros dos respectivos RG's se
pretendem que haja a) uma única apresentação conjunta feita apenas por uma pessoa; b) uma apresentação por
equipa de investigação (RT) ou c) uma selecção das investigações mais emblemáticas, assim como das propostas de
futuro;



As salas para o dia 22, 5ª feira estão reservadas na Torre A na seguinte ordem entre as 09h00 e as 19h00:
RG 1 - Auditório 001, piso -1
RG 2 - sala 02, piso 0
RG 3 - Auditório 002, piso -1
RG 4 -sala 03, piso 0
RG 5 - sala 04, piso 0



Os Grupos organizarão o trabalho da forma que lhes parecer mais rentável. Poderão seguir a nossa proposta de
reuniões de equipas (RT) de manhã e de todo o grupo (RG) de tarde ou seguir qualquer outra metodologia desde que
tenham presente que a apresentação do trabalho do RG será feita no dia seguinte, dia 23;



A proposta de apresentação dos RG's é a seguinte:
a) cada RG tem 45 minutos para apresentar o que referimos em 1., havendo ainda 15 minutos para debate por RG;

b) todo o trabalho deste dia é feito em sistema de plenário, pelo que só utilizaremos 1 auditório (Torre A, auditório
001) onde decorrerão todas as apresentações. As restantes salas continuarão requisitadas caso sejam necessárias
para a preparação das intervenções.
c) Calendário:
Dia 23:
9h-10h (RG 1)
10.15h-11.15h (RG 2)
11.30h- 12.30h (RG 3)
14h-15h (RG 4)
15.15h-16.15h (RG 5)
16.15h-17.15h Debate Geral
17.30h-19h Debate sobre o futuro funcionamento do CICS.NOVA (Critérios para atribuição de verbas, calendário Eleitoral,
Elaboração dos Estatutos e Estratégia de Comunicação)
Com os melhores cumprimentos,
Luís Baptista
Início
12 - Concurso Projetos FCT - Reenvio descrição da FCSH e do CICS (short version) | ter 20-01-2015 18:04
Caro/a Investigador/a,
Reenviamos em anexo, ficheiro com a descrição da FCSH e do CICS.NOVA, observando a dimensão máxima prevista para o
texto a incluir no formulário das candidaturas ao Concurso FCT para Projetos de IC&DT.
Com os melhores cumprimentos,
Início
13 - Sessão de apresentação do Programa de Bolsas Fulbright: Bolsas para estudantes, professores e investigadores nos
EUA | ter 20-01-2015 18:08
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminho mensagem do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH sobre a: “Sessão de
apresentação do Programa de Bolsas Fulbright”
Com os melhores cumprimentos,
Caros membros das Unidades de Investigação,
No próximo dia 26 de janeiro, pelas 14h30, irá realizar-se na FCSH/NOVA uma sessão de apresentação do Programa de
Bolsas Fulbright: Bolsas para estudantes, professores e investigadores nos EUA.
Esta sessão de informação irá apresentar a todos os interessados o programa de bolsas Fulbright, que oferece a estudantes e
investigadores portugueses a oportunidade de estudar e investigar em instituições de ensino superior ou centros de
investigação nos Estados Unidos da América.
Organização: Instituto de História Contemporânea (IHC), com o apoio do Gabinete de Planeamento da FCSH/NOVA.
Local: Sala Multiusos 2, no piso 4 do edifício ID da FCSH/NOVA
A participação está aberta a todos os interessados, mas sujeita à disponibilidade de lugares. O registo deve ser efetuado para
o email research@fcsh.unl.pt, indicando o nome, a Instituição/ Unidade de Investigação e o contacto de email.

Programa:
14h30
14h40 – 15h20

Boas vindas e introdução ao tema da sessão
Apresentação do programa de bolsas Fulbright – oportunidades para
estudantes e investigadores

15h20 – 15h40

Paula Lemos, Comissão Fulbright
Testemunho
de

15h40-16h20

Fulbrighter
Espaço para perguntas sobre as apresentações

16h20

Encerramento da sessão

Ana

Catarina

Garcia

Mais informações sobre o Programa de Bolsas Fulbright:
As bolsas anunciadas pela Comissão Fulbright destinam-se exclusivamente aos EUA.
Informações sobre o programa de bolsas Fulbright para mestrados, doutoramentos e investigação:
http://goo.gl/MEBGrd
Informações sobre estudar nos EUA aos vários níveis: http://www.fulbright.pt/articles/category/estudar-nos-eua
Página da Comissão Fulbright Portugal: www.fulbright.pt
Com os melhores cumprimentos,
Início
14 - Programação das jornadas do CICS.NOVA 22 e 23 de janeiro | qua 21-01-2015 13:04
Car@s investigadores,
Solicita-me o Professor Luís Baptista, na qualidade de coordenador da candidatura do CICS.NOVA, que informe que está
prevista a realização de uma pequena sessão de abertura das jornadas para amanhã dia 22 de janeiro pelas 10h00 no
Auditório 001 no piso -1 da torre A.
Gostaríamos de contar com a participação de quem estiver em Lisboa e ou na FCSH.
Com os melhores cumprimentos,
Início
15 - 4º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa - 4º Congreso Iberoamericano en Investigación Cualitativa
| qua 21-01-2015 17:56
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminho mensagem da Comissão Organizadora do CIAIQ2015 sobre o “4º Congresso Ibero-Americano em
Investigação Qualitativa”.
Com os melhores cumprimentos,
Português/Español
Caro Membro da Comissão Científica,
Em nome da Comissão Organizadora sensibilizamos para a divulgação do 4º Congresso Ibero-Americano em Investigação
Qualitativa e ao 6º Simpósio Internacional de Comunicação e Educação. Para a divulgação os cartazes enviados em anexo e
texto abaixo apresentado.
Cumprimentos,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estimado miembro de la Comisión Científica,
La Comisión Organizadora solicita su apoyo en la divulgación del 4er Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa
Y 6er Simposio International de la Educación y la Comunicación por sus contactos personales e institucionales. Para hacerlo
enviamos en anexo los carteles y puede usar el texto que abajo se presenta.
Saludos cordiales,
António Pedro Costa
Comité Organizador/Comissão Organizadora do CIAIQ2015
http://www.ciaiq.org
info@ciaiq.org
CIAIQ2015_ES
CIAIQ2015_PT
Início
Español/Português,
A Comissão Organizadora do CIAIQ2015 convida a comunidade a submeter propostas ao 4º Congresso Ibero-Americano em
Investigação Qualitativa e ao 6º Simpósio Internacional de Comunicação e Educação, a realizar em Aracaju (Brasil), nas
instalações da Universidade Tiradentes, nos dias 5, 6 e 7 de agosto de 2015. Os autores poderão submeter propostas de
apresentação de trabalhos que se enquadrem nos objetivos e nas temáticas do Congresso, nomeadamente artigos científicos
originais abordando revisões do estado da arte e novas perspetivas de investigação, soluções e/ou aplicações para
problemas reais, trabalhos empíricos e/ou de avaliação, entre outros.
Podem ser submetidos trabalhos cujo os Campos de Aplicação abranjam as seguintes áreas:
1.

Investigação Qualitativa na Saúde (ênfase nos processos de investigação nas áreas de Medicina, Enfermagem,
Geriatria, Gerontologia, Psicologia, etc.)
2.
Investigação Qualitativa na Educação (ênfase nos processos de Investigação nas diversas áreas do Ensino Superior,
Ensino básico, Avaliação, Currículo, Didáticas, Ensino de Ciências, Línguas, História, Tecnologia, etc.)
3.
Investigação Qualitativa nas Ciências Sociais (ênfase nos processos de Investigação nas áreas da Comunicação,
Artes, Linguística, Sociologia, Antropologia, Administração, Marketing, Gestão e Economia, etc.)
4.
Investigação Qualitativa na Engenharia e Tecnologia (ênfase nas metodologias de suporte baseadas em
computador e no software para investigação qualitativa e na investigação qualitativa nas áreas da Engenharia e
Tecnologia, Sistemas de Informação e Educação em Engenharia)
TEMÁTICAS CIAIQ2015
A) Fundamentos
1. Fundamentação e Paradigmas de Investigação Qualitativa (estudos teóricos, reflexão crítica sobres as dimensões
epistemológicas, ontológicas e axiológicas)
2. Sistematização de estudos com Abordagens Qualitativas (revisão da literatura, integração de resultados, agregação
de estudos, meta-análise, meta-análise qualitativa, meta-síntese, meta-etnografia)
3. Investigação Qualitativa e Métodos Mistos (ênfase em processos de investigação que se apoiem em metodologias
mistas mas com prioridade às abordagens qualitativas)
B) Operacionalização
1. Tipologias de Análise de Dados (análise de conteúdo, análise do discurso, análise temática, análise de narrativas,
etc.)
2. Processos inovadores de Análise Qualitativa de Dados (desenho de análise, articulação e triangulação de diversos
fontes de dados – imagens, áudios, vídeos)
3. Investigação Qualitativa em Contexto Web (eResearch, etnografia virtual, análise de interações, corpus
latent na internet, etc.)
4. Análise Qualitativa com Apoio de Software Específico (estudos de usabilidade, user experience, impacto
do software na qualidade de investigação e da análise)
TEMÁTICAS SIEC
1. Proposições e experiências de docência, uso e gestão na escola (ênfase na apresentação de estudos e pesquisas
sobre a formação de professores e a gestão das com as TIC)
2. Resultados de estudos e pesquisas (sobre as mídias e tecnologias digitais na aprendizagem)

DATAS IMPORTANTES
Submissão de textos de propostas de artigos: até 15 de março 2015
Notificação aos autores: até 25 de abril 2015
Submissão dos textos definitivos para publicação: até 9 de maio 2015
Inscrição sem sobretaxa: até 9 de maio 2015
CIAIQ2015: 5 a 7 de agosto de 2015
Início
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Comisión Organizadora del CIAIQ2015 y SIEC invita a la comunidad científica a presentar propuestas para el 4er Congreso
Iberoamericano de Investigación Cualitativa Y 6er Simposio International de la Educación y la Comunicación que se celebrará
en Aracaju (Sergipe, BRASIL), en las instalaciones de la Universidad de Tiradentes, en los días 5, 6 y 7 de Agosto de 2015.
Los autores podrán enviar propuestas para la presentación de trabajos que cumplan con los objetivos y temas del Congreso y
Simposio, incluyendo artículos científicos originales que aborden revisiones del estado del arte y nuevas perspectivas de
investigación, soluciones y / o aplicaciones a problemas reales, trabajos empíricos y / o de evaluación, entre otros.
Campos de Aplicación CIAIQ2015:
1. Investigación Cualitativa en Salud (Enfoque en los procesos de investigación en las áreas de Medicina, Enfermería,
Geriatría, Gerontología, Psicología, etc.).
2. Investigación Cualitativa en Educación (Enfoque en los procesos de investigación en diversas áreas de Enseñanza
Superior, Enseñanza no superior, Evaluación, Currículo, Didácticas, Enseñanza de las Ciencias, Idiomas, Historia,
Tecnología, etc.).
3. Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales (Enfoque en los procesos de investigación en las áreas de
Comunicación, Lingüística, Sociología, Antropología, Administración, Marketing, Gestión y Economía, etc.).
4. Investigación Cualitativa en Ingeniería y Tecnología (énfasis en los procesos de investigación en las áreas de Ciencias
de la Computación, Sistemas de Información, Ingeniería Electrotécnica, Ingeniería de Software y en la Educación en
Ingeniería).
Início
TEMÁTICAS CIAIQ2015:
A) Fundamentación
1. Marcos Teóricos y Paradigmas de Investigación Cualitativa (Estudios teóricos, reflexión crítica sobres las dimensiones
epistemológicas, ontológicas y axiológicas).
2. Sistematización de estudios con abordaje cualitativo (Revisión de la literatura, integración de resultados, agregación
de estudios, meta-análisis, meta-análisis cualitativo, meta-síntesis, meta-etnografía).
3. Investigación Cualitativa y Métodos Mixtos (Enfoque en procesos de investigación apoyados en metodologías mixtas
pero con prioridad en abordajes cualitativos).
B) Operacionalización
1. Tipologías de Análisis de Datos (Análisis de contenido, análisis de discurso, análisis temático, análisis de narrativa,
etc.).
2. Procesos innovadores de Análisis Cualitativo de Datos (Diseño de análisis, articulación y triangulación de diversas
fuentes de datos: imágenes, audios, vídeos, etc.).
3. Investigación Cualitativa en Contexto Web (eResearch, etnografía virtual, análisis de interacciones, “Corpus latent”
en Internet, etc.).
4. Análisis Cualitativo con apoyo de software específico (Estudios de usabilidad, “User experience”, impacto del
software en la calidad de la investigación y del análisis).
TEMÁTICAS SIEC:
1. Propuestas y experiencias de enseñanza, uso en la escuela (énfasis en la presentación de estudios e investigaciones
sobre la formación del profesorado y lagestión escolar de/con las TICE).
2. Resultados de estudios e investigaciones (sobre los medios de comunicación y las tecnologías digitales en el
aprendizaje).
FECHAS IMPORTANTES
Remisión de propuestas de artículos: hasta 15 de marzo de 2015

Notificación a los autores: hasta 25 de abril de 2015
Remisión de artículos definitivos para publicación: hasta 9 de mayo de 2015
Inscripción: hasta 9 de mayo de 2015
CIAIQ2015: 5 a 7 de agosto de 2015
Saudações Académicas/Cordiales Saludos
Comissão Organizadora/Comité Organizador do CIAIQ2015
http://www.ciaiq.org
Início
16 - Candidaturas abertas para Projetos de Desenvolvimento do Ensino Superior | qua 21-01-2015 18:03
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminho mensagem do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH/UNL sobre as
abertura de candidaturas para Projectos de Desenvolvimento do Ensino Superior
Com os melhores cumprimentos,
Caros membros das Unidades de Investigação,
A Fundação Calouste Gulbenkian abriu candidaturas para o seu Programa "Projetos de Desenvolvimento do Ensino
Superior".
Qual o âmbito dos projetos a submeter?
Projetos inovadores que visem a modernização do funcionamento destas instituições e a melhoria do ensino e aprendizagem
neste nível educativo.
Prazos de candidatura
O prazo limite de apresentação de candidaturas é 12 de fevereiro de 2015. No entanto, e dado que uma mesma entidade só
poderá submeter um único projeto, pede-se aos investigadores da FCSH/NOVA interessados para manifestarem o seu
interesse até ao dia 26 de janeiro (próxima 2ª-feira) para o email da Sub-diretora para a Investigação, Professora Susana
Trovão (subinvestigacao@fcsh.unl.pt)
Para mais informação sobre o concurso, consulte a página
Caso tenha alguma questão, não hesite em contactar o Núcleo de Apoio à Investigação através deste email.
Com os melhores cumprimentos,
Início
17 - Candidaturas a projetos de recuperação, tratamento e organização de acervos documentais | qua 21-01-2015 18:07
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminhamos mensagem do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH sobre a
abertura de “Candidaturas a projetos de recuperação, tratamento e organização de acervos documentais”.
Com os melhores cumprimentos,
Caros membros das Unidades de Investigação,
Estão abertas de 19 de janeiro a 19 de fevereiro as candidaturas a projetos de recuperação, tratamento e organização de
acervos documentais com relevante interesse histórico, cultural e científico.
As candidaturas deverão ser apresentadas por pessoas coletivas, instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos,
legalmente reconhecidas, considerando-se Entidade Beneficiária do financiamento, a instituição que apresenta a candidatura
e que fica responsável pela execução do projeto. Toda a informação está disponível aqui.

Com os melhores cumprimentos,
Início
18 - Jornadas do CICS.NOVA 23 de janeiro - MUDANÇA DE SALA | qui 22-01-2015 16:09
Car@s investigadores,
Informo que todas as atividades marcadas para amanhã, dia 23 janeiro, irão decorrer no Auditório 1, torre B, 1,º piso.
Com os melhores cumprimentos,
Início
19 - VIII Congresso sobre Planeamento e Gestão das Zonas Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa | Carlos Pereira
da Silva (CICS.NOVA) | sex 23-01-2015 14:57
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Entre 14 e 16 de Outubro de 2015, realizar-se-á o VIII Congresso sobre Planeamento e Gestão das Zonas Costeiras dos Países
de Expressão Portuguesa. O Congresso terá lugar na Universidade de Aveiro.
(…) Enquadramento e objectivos:
O Congresso sobre Planeamento e Gestão das Zonas Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa é já uma tradição. As sete
edições anteriores do Congresso iniciadas em 2001 possibilitaram uma enriquecedora partilha de experiências que
certamente vai prosseguir e consolidar-se na sua oitava edição. (…)
Ver mais informação
Com os melhores cumprimentos,
Início
20 - I Jornadas CICS.Nova: Slides RG 4 para verificação | sex 23-01-2015 17:37
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA GI4,
Transcrevo mensagem e anexo pptx, a pedido do Coordenador do GI 4 CICS.NOVA, professor Rui Pedro Julião:
“Meus Caros,
Na sequência das anteriores mensagens e do trabalho colectivo desenvolvido nos últimos dias, junto segue a
apresentação hoje efectuada no âmbito das I Jornadas CICS.Nova.
Agradeço que tenham o cuidado de ver com a tenção os slides e remeter aos coordenadores das RT as vossas
sugestões de correcções/alterações até 28 de Janeiro.
Para facilitar aqui ficam os respectivos contactos:
 RT1 – José António Tenedório (ja.tenedorio@fcsh.unl.pt) e Rui Pedro Julião (rpj@fcsh.unl.pt)
 RT 2 – Margarida Pereira (ma.pereira@fcsh.unl.pt)
 RT3 – Dulce Pimentel (dpimentel@fcsh.unl.pt)
Agradeço o escrupuloso cumprimento do prazo para dar tempo aos coordenadores da RT efectuarem a compilação
das correcções/alterações.
Após este processo a apresentação segue para publicação.
Com os melhores cumprimentos.
RPJ
Obrigado e um abraço.
RPJ”

Com os melhores cumprimentos,
Início
21 - Desafio GBIF Ebbe Nielsen 2015 e Prémio GBIF para Jovens Investigadores 2015 | seg 26-01-2015 09:26
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminhamos mensagem do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH sobre os
concursos promovidos pelo GBIF (Desafio GBIF Ebbe Nielsen 2015/Prémio para Jovens Investigadores 2015).
Com os melhores cumprimentos,
Caros colegas do CICS.NOVA,
Reencaminhamos esta divulgação do Prémio e Desafio GBIF Ebbe Nielsen, que poderá interessar a investigadores que
trabalham em modelação de dados.
Com os melhores cumprimentos,
Cristina Oliveira
Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação
Planning Department | Research Support Office
Conheça novas oportunidades de financiamento aqui
Bom dia,
Remetemos informação sobre os seguintes concursos promovidos pelo GBIF, disponíveis para a comunidade nacional:
1 - Concurso Desafio GBIF Ebbe Nielsen 2015;
O desafio GBIF Ebbe Nielsen substitui o habitual prémio Ebbe Nielsen. Este desafio tem por objetivo inspirar os cientistas,
informáticos, modeladores de dados, cartógrafos e outros especialistas a inovar e criar novas aplicações na área dos dados
de biodiversidade de livre acesso, numa competição por um 1° prémio de 20000€ e 2° prémio de 5000€.
2 - Concurso GBIF para Jovens Investigadores 2015.
Prémio que visa destacar trabalhos de investigação inovadores, desenvolvido por alunos em estudos de mestrado ou
doutoramento, no domínio da Informática para a Biodiversidade. Serão atribuídos dois prémios, um para alunos de
mestrado e outro para alunos de doutoramento, no valor de 4 000€ cada.
Mais informação relevante para cada um dos concursos poderá ser consultada nos seguintes endereços:
Desafio GBIF Ebbe Nielsen - http://gbif.challengepost.com/
Prémio GIF para Jovens Investigadores - http://www.gbif.org/page/64110
Com os melhores cumprimentos,
Início
22 - Convite - Centro de Informação Urbana de Lisboa | qui 29-01-2015 11:16
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminhamos mensagem do Núcleo de Marketing e Comunicação (NMC) da FCSH/NOVA relativa ao convite do
Centro de Informação Urbana de Lisboa.
Com os melhores cumprimentos,
Caro Membro da FCSH/NOVA,
Vimos, por este meio, convidá-lo a assistir a apresentação da nova missão e assinatura de protocolos de parceria do Centro
de Informação Urbana de Lisboa que terá lugar no dia 29 de janeiro, às 16h30, no Centro de Informação Urbana de Lisboa.
Ver convite
Início

23 - Exposição fotopoética "Imagens de Imaginar" | sex 30-01-2015 11:16
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminhamos convite da Investigadora do CICS.NOVA, Larissa Malty para a “exposição foto poética Imagens de
Imaginar” que ocorrerá entre 02 a 27 de Fevereiro 2015 em Lisboa, no Espaço de Exposições Groupama.
Ver pf ficheiro anexo.
Com os melhores cumprimentos,
Assunto: Re: FW: 6 Fev 2015 - 2ª Mesa Redonda Interdisciplinar de estudos sobre a diversidade linguística - CES de Lisboa
Gostaria de convidar a todos para a exposição fotopoética Imagens de Imaginar, que terá sua abertura no dia 02 de fevereiro
de 2015, e ficará até o dia 27, das 10h as 18h, conforme convite anexo.
(…) (…)
Grata,
Larissa Malty
Início
24 - Call for Papers | Everyday Life in the 21st Century City - Florence, July'15 | sex 30-01-2015 12:13
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
A pedido do Investigador Pedro Miguel Almeida do CICS.NOVA, divulgamos a Call for Papers | Everyday Life in the 21st
Century City - Florence, July'15.
Ver pf ficheiro anexo.
Com os melhores cumprimentos,
Início
25 - Summer school on Maritime Spatial Planning and Management - Call for applications | seg 02-02-2015 09:52
Caros/as Investigadoras/as do CICS.NOVA,
Reencaminhamos mensagem/Call for applications da Université de Nantes - Institut de Géographie et
d'Aménagement (IGARUN) para Summer school on Maritime Spatial Planning and Management que terá início no
princípio de Junho 2015, em Nantes.
Com dos melhores cumprimentos,
Call for applications
Dear all,
You will find enclosed and hereafter a call for applications regarding a Summer school on Maritime Spatial Planning and
Management, which will be held in Nantes in the very beginning of June 2015 :
http://coselmar.fr/evenements/summer-school-maritime-spatial-planning-and-management.html
Thank you in advance to forward it in your networks.
Best regards.
Cher tous,
Vous trouverez c-joint et ci-après un appel à candidatures pour une école d'été sur la planification de l'espace maritime qui se
tiendra à Nantes au début de juin 2015 :
http://coselmar.fr/evenements/summer-school-maritime-spatial-planning-and-management.html

Je vous remercie par avance de bien vouloir le diffuser sur vos réseaux.
Bien cordialement.
For the Selection Committee,
Pour le comité de sélection,
Brice
Início
26 - Call for papers: Revista Configurações - nº temático 15 (PT/EN) | Ana Maria Brandão (CICS.NOVA.UMinho) e José
Resende (CICS.NOVA) | seg 02-02-2015 09:52
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminhamos a Call for papers da Revista Configurações - nº temático 15 (PT/EN).
Com os melhores cumprimentos,
Revista Configurações
Número temático 15: Corpos, sexualidades e (des)afetos
Coordenadores: Ana Maria Brandão (CICS.NOVA – Pólo UMinho) e José Resende (CICS.NOVA)
O estudo do corpo e das sexualidades tem tratado de forma marginal a sua ligação aos (des)afetos. Todavia, é também
através do nosso corpo e da nossa sexualidade que expressamos esses (des)afetos. O toque físico, o abraço, o beijo – ou,
pelo contrário, a sua rejeição e a manutenção de uma certa distância entre corpos – são manifestações das ligações afetivas
que mantemos, ou não, com quem que nos rodeia. Há, no entanto, diferentes formas de experimentar e entender esta
relação, umas normativamente aceites, outras situadas – por vezes, pretendendo mesmo situar-se – nas margens. Este
número temático da Configurações pretende contribuir para esta reflexão. Os artigos poderão ser provenientes de qualquer
domínio das ciências sociais e poderão reportar-se a investigações empíricas, devendo apoiar-se numa reflexão teórica
robusta. Os artigos devem ser enviados para cics@ics.uminho.pt até ao dia 15 de março de 2015 e devem conformar-se às
normas da revista.
Instruções para os autores:
Os artigos submetidos para publicação passarão por uma triagem inicial por parte da Comissão Editorial da revista que
decidirá da sua pertinência face ao âmbito temático do número em causa. Os artigos enquadráveis no número temático
serão subsequentemente submetidos ao parecer de dois revisores científicos especialistas na área em causa, em sistema de
blind refereeing.
Os textos submetidos para publicação devem conformar-se às seguintes normas:
1. Todos os textos devem vir acompanhados da identificação do(s) autor(es), respectiva filiação institucional e
endereço(s) de e-mail.
2. Os textos não devem exceder, no total e exceptuando os resumos, 35.000 caracteres, incluindo espaços.
3. Cada artigo deve ser acompanhado de três resumos (em português, em inglês e em francês), gravados em
ficheiro autónomo, com o máximo de 750 caracteres por resumo. O resumo em português deve integrar o ficheiro
principal (corpo do artigo).
4. Os ficheiros, em formato Word, devem ser enviados por correio electrónico.
5. Todas as citações devem ser traduzidas.
6. Todos os originais devem:
a) Conter a versão final do texto, pronta a publicar, devidamente revista de gralhas;
b) Vir acompanhados de um título;
c) Conter a indicação de 4 ou 5 palavras-chave, indicadas a seguir ao resumo e nas três línguas indicadas.
7. Na composição e formatação dos textos deve ter-se em conta as seguintes orientações:
a) A utilização de, no máximo, dois níveis de titulação, sem numeração nos casos da Introdução e Conclusão e
com numeração árabe para o corpo do texto;

b) As transcrições deverão abrir e fechar com aspas, quando não excederem 4 linhas; no caso de citações mais
longas, estas devem ser entalhadas e transcritas sem aspas;
c) Os vocábulos noutras línguas que não a portuguesa devem ser formatados em itálico;
d) Os elementos não textuais devem ser organizados em quadros, gráficos ou figuras, identificados com
numeração árabe contínua para cada um destes tipos de elementos;
e) Nas chamadas de notas, que devem ser colocadas em rodapé, devem utilizar-se apenas números sem
parênteses;
f) As referências bibliográficas devem ser indicadas entre parênteses no corpo do texto, de acordo com o
seguinte padrão: (Rodrigues, 1993: 103); (Costa e Almeida, 1991: 80-84); (Greenwood, 1997a); (Greenwood, 1997b);
g) No final do artigo, deve incluir-se a lista de obras citadas, apresentada da seguinte forma:
- APELIDO, nome próprio (ano), Título do livro, local de edição, editora.
- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo”, Título da revista, volume (número), número da
primeira e última páginas.
- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo/ capítulo”, in Nome próprio e Apelido (org.), Título da
colectânea, local de edição, editora, número da primeira e última páginas.
- Documento na Internet: APELIDO, nome próprio (ano), Título do documento [Online], disponível em:
endereço [consultado em: data].
- Locais na Internet e páginas pessoais ou de instituições: Nome [Online], disponível em: endereço
[consultado em: data].
- Publicações em revistas na Internet: APELIDO, nome próprio (ano), “Título do Artigo”, Título da Revista,
volume (número), número da primeira e última páginas [Online], disponível em: endereço [consultado
em: data].
Início
Revista Configurações
Thematic Number 15: Bodies, sexualities and (dis)affections
Coordinators: Ana Maria Brandão (CICS.NOVA – Pólo UMinho) and José Resende (CICS.NOVA)
Studies on the body and sexualities have given marginal importance to the link with (dis)affections. However, it is through
our body and sexuality that we express such (dis)affections. Physical touch, embracing, kissing – or, on the contrary, their
rejection and the preservation of a distance between bodies – all are manifestations of the affective bonds we do, or do not,
have with those around us. There are, nevertheless, different ways of experiencing and understanding such a relationship –
some conventionally accepted; others situated – sometimes deliberately – in the margins. This special issue of Configurações
intends to contribute to such reflection. Articles may come from any field of the social sciences, may refer to empirical
research, and must be supported by robust theoretical discussion. Articles must be submitted to cics@ics.uminho.pt by
march 15, 2015 and must conform to journal specifications.
Instructions for authors:
All articles will undergo a preliminary selection process conducted by the Editorial Board to ensure their relevance to the
thematic scope of this special issue. Selected articles will then be submitted to the blind refereeing of two experts.
All texts must comply with the following criteria:
1. They must provide their author(s) name(s), their institutional affiliation(s) and e-mail(s).
2. Texts, excluding abstracts, must not exceed 35,000 characters, including spaces.
3. Each article must be accompanied by three abstracts (in Portuguese, English and French) all of which must be no
longer than 750 characters (including spaces). The abstract in Portuguese will be part of the main file (article); the
other abstracts must be sent in a separate file.
4. All files, in Word format, must be sent by email.
5. All quotations must be translated.
6. All originals must:
a) contain the final, print ready version of the text, duly revised
b) include a title
c) specify 4 or 5 keywords, following the abstract, and in the three previously specified languages.
7. In text composition and formatting, authors should comply with the following guidelines:
a) Use no more than two heading levels; Introduction and Conclusion are not numbered; use Arabic number for
the body of the text;

b) Quotations of 4 lines or less should be placed within inverted commas; longer quotations should be presented
as indented paragraph(s), without quotation marks;
c) Words/phrases in other languages should in italics;
d) Non-textual elements must be presented in tables, charts or figures, with individual Arabic numbering;
e) Footnotes will be numbered, without brackets;
f) References will comply with the following example: (Rodrigues, 1993: 103); (Costa & Almeida, 1991: 80-84);
(Greenwood, 1997a); (Greenwood, 1997b);
g) References at the end of the article should be presented as follows:
- SURNAME, Name (year), Title of the book, place of publication, publisher.
- SURNAME, Name (year), “Title of the article”, Title of the journal, volume (number), number of first and
last pages.
- SURNAME, Name (year), “Title of the article/ chapter”, in Name and Surname of the editor(s) (eds.), Title
of the book, place of publication, publisher, number of first and last pages.
- Internet Document: SURNAME, Name (year), Title of the document [Online], available at: address
[accessed: date].
- Internet sites and personal or institutional pages: Name [Online], available at: address [accessed: date].
- Articles in online journals: SURNAME, Name (year), “Title of the article”, Title of the Journal, volume
(number), number of first and last pages [Online], available at: address [accessed: date].
Início
27 - Workshop sobre Propriedade Intelectual na FCSH/NOVA | seg 02-02-2015 12:04
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA,
Reencaminhamos mensagem do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH relativa
ao Workshop sobre Propriedade Intelectual na FCSH/NOVA.
Com os melhores cumprimentos,
Caros membros das Unidades de Investigação,
No próximo dia 5 de fevereiro, quinta-feira, irá decorrer um Workshop sobre Propriedade Intelectual na FCSH/NOVA,
aberto a todos os interessados.
A sessão será conduzida pela investigadora do Instituto de História Contemporânea (IHC) Cristina Caldeira, que irá
apresentar as questões que se relacionam com os direitos de autor no espaço nacional, regional e internacional, tendo em
consideração os problemas jurídicos relacionados com as tecnologias adaptadas à criação cultural.
O programa encontra-se disponível aqui. A organização desta sessão é da responsabilidade do IHC, com o apoio do Gabinete
de Planeamento da FCSH/NOVA.
A sessão irá decorrer das 9h às 18h, no auditório 2 da Torre B da FCSH/NOVA (piso 3). A participação está aberta a todos os
interessados, mas sujeita à disponibilidade de lugares. O registo deve ser efetuado para o email research@fcsh.unl.pt,
indicando o nome, a Instituição/ Unidade de Investigação e o contacto de email.
Agradecemos a colaboração de todos na divulgação desta sessão que nos parece interessante para os investigadores da
FCSH/NOVA.
Cumprimentos,
Início
28 - Escola de Verão FCSH/NOVA 2015| ter 03-02-2015 13:13
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Divulgamos os cursos para a edição da ESCOLA DE VERÃO FCSH/NOVA 2015.
Ver por favor os ficheiros em anexo. [Ficha EV2015 & EV2015]

Com os melhores cumprimentos,
Início
29 - 6 Fev 2015 - 2ª Mesa Redonda Interdisciplinar de estudos sobre a diversidade linguística - CES de Lisboa | ter 03-022015 13:16
Caros/as Investigadores/as do CICS-NOVA,
Divulgamos a Mesa-redonda interdisciplinar: A diversidade dos espaços linguísticos em Portugal e nos seus contextos
migratórios que ocorrerá em 6 de fevereiro de 2015, 09h30, CES-Lisboa (Picoas Plaza | Rua do Viriato, 13, Lj. 117-118). Ver
por favor mail concatenado.
Com os melhores cumprimentos
Início
30 - I Jornadas CICS.NOVA - Slides do RG4 | ter 03-02-2015 17:58
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA
GI 4: Modelação Espacial, Social e Planeamento
Transcrevemos mensagem do Coordenador do GI4, Professor Rui Pedro Julião:
“ Caros/as colegas/as,
Na sequência da realização das I Jornadas do CICS. Nova, junto se envia a apresentação (revista) efectuada pelo
nosso grupo de investigação
Com os melhores cumprimentos.
RPJ”
Início
31 - Divulgação | Sessão de lançamento do livro "As senhoras do Almanaque Luso-Brasileiro" | 6 fevereiro | 18h00 | BNP
| ter 03-02-2015 18:03
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA,
Divulgamos a “Sessão de lançamento do livro "As senhoras do Almanaque Luso-Brasileiro" | 6 fevereiro | 18h00 |
BNP”.
Ver pf Convite anexo.
Assunto: Fwd: Divulgação | sessão de lançamento do livro "As senhoras do Almanaque Luso-Brasileiro" | 6 fevereiro | 18h00
| BNP
As senhoras do Almanaque Luso-Brasileiro
LANÇAMENTO | 6 fev. | 18h00 | Sala Multimédia | Entrada livre

As obras As senhoras do Almanaque. Catálogo da Produção de Autoria Feminina: Almanaque de Lembranças, Almanaque de
Lembranças Luso-Brasileiro, Novo Almanaque de Lembranças (BNP/Clepul, Lisboa, 2015) e O Rio Grande do Sul no
Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro (Gradiva Editorial, Porto Alegre, 2014) serão apresentadas por Ernesto Rodrigues
com a presença de Vania Pinheiro Chaves, coordenadora de ambas as edições.
«Os almanaques atingiram o seu apogeu no século XIX e, em Portugal, a maior prova desse sucesso é o Almanaque de
lembranças, que Alexandre Magno de Castilho fundou em 1850, numa altura em que os intelectuais portugueses já
reconheciam os dois principais benefícios desse produto editorial: a possibilidade de atingir um público mais vasto e, com
isso, contribuir para o desenvolvimento cultural da nação. Resultado da complexa e morosa tarefa de levantamento e
classificação de toda a produção feminina do Almanaque de lembranças | Almanaque de lembranças luso-brasileiro | Novo
almanaque de lembranças luso-brasileiro (1851-1932) e editado, em parceria, pelo CLEPUL e pela Biblioteca Nacional de
Portugal, este catálogo inaugura a coleção «Senhoras do Almanaque», com que o referido projeto visa dar a conhecer os

escritos de algumas colaboradoras daquele memorável anuário, acompanhados por estudos críticos e biobibliográficos das
mesmas.
Referindo-se às colaboradoras do Almanaque como «damas ilustres», Castilho, além de manifestar respeito e consideração,
aponta para um grupo social e culturalmente mais favorecido, dado que eram então elevadíssimas as taxas de
analfabetismo no segmento feminino da sociedade luso-brasileira.
É de notar ainda que a participação feminina no Almanaque de lembranças sucede de perto à masculina: eles ingressam no
volume para o ano de 1852 e elas no volume para 1854, ano a partir do qual comparecem em todos os anuários.»
Vania Pinheiro Chaves e Isabel Lousada
Introdução, As Senhoras do Almanaque. Catálogo da Produção de Autoria Feminina
Fonte: Biblioteca Nacional de Portugal
Início
32 - 9 de fevereiro > Reunião interna de partilha de ideias para o concurso "Usos do Passado" | qua 04-02-2015 16:48
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminhamos mensagem do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH convidando
para a Reunião interna de partilha de ideias para o concurso "Usos do Passado" que terá lugar dia 09 de Fevereiro.
Com os melhores cumprimentos,
Caros membros das Unidades de Investigação,
Como divulgado anteriormente, estão abertas candidaturas para a Convocatória "Usos do Passado" no âmbito da ERA-Net
HERA - Humanities in the European Research Area. Muitos investigadores da FCSH/NOVA mostraram o seu interesse em
saber mais sobre este concurso e alguns têm já ideias concretas a apresentar. Uma vez que os projetos a financiar requerem
uma visão abrangente e transnacional das temáticas a desenvolver, considerou-se importante reunir os investigadores
interessados para poderem partilhar as suas ideias individuais e procurar sinergias para a concretização de candidaturas
comuns mais sólidas.
Convidam-se todos os investigadores interessados a participar nesta reunião de partilha de ideias para o concurso "Usos do
Passado", a decorrer no dia 9 de fevereiro, pelas 14h30 na sala multiusos 2 do edifício ID. Esta sessão contará com uma
breve apresentação do investigador Pedro Félix (INET-md) que esteve presente na sessão de matchmaking em Talin e que
irá partilhar a sua experiência pessoal e informação apresentada sobre o concurso.
Esta é uma reunião interna destinada apenas a investigadores da FCSH/NOVA e esclarece-se que não se trata de uma sessão
de informação mas sim uma "mesa redonda" de partilha de ideias (mais ou menos desenvolvidas) para o concurso em
questão. Pede-se a inscrição dos investigadores interessados para o email research@fcsh.unl.pt, indicando o nome, UI e
email de contacto.
Informação geral sobre o concurso:
Que tipo de projetos?
Serão apoiados projetos transnacionais com a participação de, pelo menos, quatro países HERA, com a duração máxima de
36 meses e financiamento máximo de 1.2M€ por projeto.
Todos os países participantes definiram regras de participação das suas equipas, pelo que para Portugal o financiamento está
limitado em 250.000 euros caso o projeto seja coordenador pela equipa portuguesa e 150.000€ caso sejamos participantes
(ver pág.s 34 e 35 do documento)
Que países podem participar na HERA?
Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Estónia, Espanha (novo!), Finlândia, Irlanda, Islândia, Itália,
Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suécia e Suíça.
Que áreas de foco?

Aqui estão descritos os temas e o âmbito do concurso, que se exemplificam com as seguintes questões-problema:
1. Alterações nos usos do(s) (diferentes) passado(s)?
Como é criado, definido e validado o conhecimento histórico? O que constitui o "uso incorreto" do passado? Quais
são as dinâmicas e as consequências das múltiplas narrativas competitivas sobre o passado?
2. Usos do passado para a construção da identidade e incorporação institucional de normas e valores.
Como o uso do passado constrói identidades, tanto ao nível individual como coletivo? Como são formadas as
normas, valores, instituições e comportamentos pelos usos conscientes e inconscientes do passado?
3. Usos do passado na media, património cultural e espaço público
Quais são as formas materiais do conhecimento histórico? Como estão as formas materiais e media relacionados
com a utilização destes conhecimentos históricos? Qual é o significado e uso (económico) do património? Como é
que o passado se materializa em objetos (por exemplo, peças de arte ou de mercadorias) e espaços?
4. Usos do passado: dimensões transnacionais / internacionais / nacionais e regionais, incluindo a globalização.
Quais são as relações entre as memórias e histórias europeias e mundiais? Quais são as relações entre as memórias e
histórias europeias e regionais? Como usos do passado tem impacto sobre o papel da Europa como um actor
(global)? Quais são as dinâmicas transnacionais ou transregionais de memória histórica?
5. Usos do passado: impacto na resolução dos problemas atuais, tomada de decisões e políticas futuras.
Qual é o papel do conhecimento do passado dentro de uma "sociedade do conhecimento"? Pode novo conhecimento do
passado ser utilizado para a construção de confiança e solidariedade para uma Europa integrada? De que forma o
conhecimento do passado é uma fonte de criatividade contemporânea e inovação? De que forma esse conhecimento pode
dar a conhecer a natureza e os efeitos desses processos (resolução de problemas atuais, tomada de decisões e políticas
futuras)?
Qual a calendarização?
As propostas serão apresentadas em duas fases:
Data limite da 1ª-fase: 9 de abril de 2015 (18h)
Resultados da 1ª-fase deverão ser divulgados em julho de 2015, com listagem das propostas que passaram à 2ª-fase
Data limite da 2ª-fase: outubro de 2015
Início dos projetos: junho de 2016
Todas as informações encontram-se acessíveis aqui , assim como o formulário de submissão da candidatura e link para a
plataforma onde fazê-lo. Pode partilhar a sua ideia de projeto e/ou conhecer outras ideias e pedidos de colaboração
nestas candidaturas registando-se aqui.
Com os melhores cumprimentos,
Início
33 - Concurso Transnacional Conjunto da ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities | qua 04-02-2015 16:53
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA,
Reencaminhamos mensagem do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação sobre o “Concurso
Transnacional Conjunto da ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities”
Com os melhores cumprimentos,
Assunto: Concurso Transnacional Conjunto da ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities
Caros membros das Unidades de Investigação,
Está aberto um concurso no âmbito da ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities (ENSCC), organizado e divulgado
pela FCT.
Que projetos são financiados?
A ENSCC apoia projetos de pequena escala dirigidos a cidades pequenas e/ou testes de pequena escala (ao contrário do
Horizonte 2020). Foram definidos quatro tópicos para este concurso:
- Smart integrated urban energy and transport systems
- Smart tools and services for integrated urban energy and transport systems

- Smart data, big data
- Smart governance and smart citizens
Os projetos deverão começar no início de 2016 e terão uma duração máxima de 36 meses.
Quem pode participar?
O concurso está aberto a propostas que reúnam parceiros desde a área da investigação à inovação.
Países participantes: Áustria, Bélgica, Chipre, Finlândia, Holanda, Noruega, Portugal, Roménia, Espanha, Suécia, Suíça e
Turquia.
Os consórcios deverão ser equilibrados entre os países relativamente ao número de parceiros e à distribuição orçamental.
Cada consórcio deverá ter no mínimo três parceiros elegíveis de três países participantes na rede ENSCC.

Qual é o financiamento previsto?
A FCT participará neste concurso com financiamento do Fundo de Apoio à Inovação (FAI). O compromisso nacional para o
financiamento de equipas portuguesas é de 1.000.000 €.
Quais são os prazos?
As propostas serão avaliadas em duas fases:
- Prazo da submissão da pré-proposta: 17 de março de 2015
- Convite para a submissão de propostas completas: Maio de 2015
- Prazo para submissão de propostas completas: 15 de Setembro de 2015
Como participar?
Para além da submissão do formulário de pré-proposta na página da ENSCC, as equipas portuguesas terão de preencher
também o formulário do FAI e enviá-lo por correio electrónico ao ponto de contato da FCT. Para saber mais sobre como
participar, visite a página.
Com os melhores cumprimentos,
Início
34 - Programa Saber Mais - Seleção de Agentes de Cooperação (até 8 de Fevereiro) | qua 04-02-2015 17:04
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA,
Reencaminhamos mensagem da Investigadora Arlinda Cabral sobre a oportunidade: Programa Saber Mais - Seleção
de Agentes de Cooperação (até 8 de Fevereiro).
Ver pf ficheiro anexo.
Com os melhores cumprimentos,
Assunto: Programa Saber Mais - Seleção de Agentes de Cooperação (até 8 de Fevereiro)
Caros Colegas,
Encontra-se aberto concurso para Agentes de Cooperação, para o caso de considerem pertinente divulgar.
Cumprimentos
Arlinda Cabral
Programa Saber Mais - Seleção de Agentes de Cooperação
No âmbito do Programa Saber Mais, o Camões IP, em parceria com o Ministério da Educação e Ciência, irá proceder à
seleção de um agente de cooperação, com reserva de recrutamento válida por um ano, nos termos da lei nº 13/2004, de 14
de abril, para o exercício de funções de Coordenação Científica em Angola. As referidas funções serão exercidas no âmbito
da Unidade de Gestão Permanente do Programa Saber Mais, sedeada em Luanda (para mais pormenores, consultar o
ficheiro anexo). Esta manifestação de interesse será efetuada recorrendo à Bolsa de Agentes de Cooperação, pelo que

eventuais interessados nestas funções deverão registar a respetiva candidatura a essa bolsa até final do dia 8 de fevereiro de
2015. - See more here and here
Com os Melhores Cumprimentos,
Início
35 - Seminário: "Informação Geográfica, Cadastro e Gestão Territorial. Experiência e boas práticas luso-brasileiras" |
Margarida Pereira (CICS.NOVA); Rui Pedro Julião (CICS.NOVA) | qui 05-02-2015 10:59
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Transcrevemos mensagem do Professor Rui Pedro Julião, Coordenador do GI4 do CICS.NOVA (Modelação Espacial, Social e
Planeamento/ RG 4: Socio-Spatial Modelling and Planning):
“Caros colegas,
No próximo dia 19 de Fevereiro de 2015 o CICS.NOVA está a promover um seminário subordinado ao tema
“Informação Geográfica, Cadastro e Gestão Territorial. Experiência e boas práticas luso-brasileiras”.
O programa do seminário (em anexo), a decorrer no período da tarde, conta com a participação de um grupo de
professores e investigadores da Universidade Federal Santa Catarina (Brasil), da Subdiretora-Geral da Direção-Geral
do Ordenamento do Território, de professores e investigadores do CICS.Nova e técnicos de municípios.
Será por certo uma excelente ocasião para trocar ideias, cruzar experiências e conhecer princípios e boas práticas
sobre o tema.
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição em: http://goo.gl/forms/QF3CMze9yl
Contamos com a vossa participação e divulgação.
Obrigado.
RPJ”
Início
36 - Divulgação - Conferência Internacional Políticas Culturais para o Desenvolvimento | qui 05-02-2015 12:38
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminhamos mensagem do Núcleo de Marketing e Comunicação (NMC) da FCSH de divulgação da “Conferência
Internacional Políticas Culturais para o Desenvolvimento”.
Com os melhores cumprimentos,
Assunto: Divulgação - Conferência Internacional Políticas Culturais para o Desenvolvimento
Caro Membro da FCSH/NOVA,
Vimos, por este meio, divulgar a Conferência Internacional Políticas Culturais para o Desenvolvimento, que se vai realizar no
próximo dia 12 de fevereiro, das 9h30m às 19h30m, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.
Esta conferência é organizada pela Artemrede, com o objetivo de promover um momento de reflexão e debate sobre o
desenvolvimento cultural dos territórios e das comunidades.
A Conferência Internacional Políticas Culturais para o Desenvolvimento irá contar com as intervenções de João Ferrão,
geógrafo e investigador do Instituto do Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, do britânico John Holden, teórico cultural,
de Marta Porto, especialista em políticas de comunicação, arte e cultura e ex-secretária da Cidadania e Diversidade Cultural
do Ministério da Cultura do Brasil e de Nicólas Barbieri, professor no Instituto de Governo e Políticas Públicas da
Universidade Autónoma de Barcelona.

A entrada é livre, mas está sujeita a inscrição prévia, que pode ser feita através do site da Artemrede: www.artemrede.pt
Ver Cartaz
Com os melhores cumprimentos,
Início
37 - Encerramento da FCSH - 16 e 17 de fevereiro | qua 11-02-2015 17:24
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA,
Relembramos o Aviso do Encerramento da FCSH - 16 e 17 de fevereiro.
Com os melhores cumprimentos,
Assunto: Encerramento da FCSH - 16 e 17 de fevereiro
Importância: Alta
Às Unidades de Investigação,
Encarrega-me o Senhor Diretor, de relembrar que todos os edifícios do campus da FCSH estarão encerrados nos próximos
dias 16 e 17, de acordo com o aviso em anexo.
Mais se informa que o acesso aos mesmos será completamente impossível.
Agradece-se a divulgação desta informação aos Investigadores da vossa Unidade.
Melhores cumprimentos,
Início
38 - PNUM Workshop 2015 | Diferentes Abordagens no Estudo da Forma Urbana | Porto | 30 Jun - 4 Jul 2015 | Inscrições:
15 de Janeiro a 15 de Maio de 2015 | qua 11-02-2015 17:24
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA,
Divulgamos:
Workshop PNUM 2015
Local: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Datas/Horário: 30 de Junho a 4 de Julho de 2015
Objectivo: Conhecer um conjunto de teorias, conceitos e métodos de análise da forma física das cidades
Período de inscrição: 15 de Janeiro a 15 de Maio de 2015.
Prémios às melhores prestações: participação no ISUF2015-Roma [22 a 26 de Setembro de 2015.]
Ver mais informação no mail concatenado e em http://pnum.fe.up.pt/pt/
PNUM Workshop 2015
Com os melhores cumprimentos,
DIFERENTES ABORDAGENS NO ESTUDO DA FORMA URBANA
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
30 de Junho a 4 de Julho de 2015
O workshop, com a duração de uma semana, destina-se a estudantes, académicos, investigadores e profissionais nas áreas
da arquitetura, geografia, planeamento e história. O objetivo do workshop é dar a conhecer aos participantes um conjunto
de teorias, conceitos e métodos de análise da forma física das cidades. No primeiro dia serão apresentadas, aos
participantes, diferentes abordagens morfológicas – Abordagem Histórico-Geográfica (Escola Conzeniana),
Abordagem Tipológica Processual (Escola Muratoriana), Space Syntax e Gramáticas da Forma – e o caso de estudo, a cidade
do Porto. Ao final do dia, cada participante deverá escolher uma abordagem morfológica. Os participantes serão então

divididos em diferentes grupos de acordo com a abordagem escolhida. Nos dias seguintes, cada grupo, orientado por um
professor, deverá trabalhar no caso de estudo utilizando a abordagem escolhida.
No último dia, realizar-se-á um exercício comparativo entre as diversas abordagens no sentido de evidenciar as
potencialidades, e as eventuais fragilidades, de cada uma delas, bem como as complementaridades fundamentais tendo
em vista uma utilização integrada.
A(s) melhor(es) prestação(ões) no workshop será(ão) recompensada(s) com a participação no ISUF2015-Roma a realizar-se
entre 22 a 26 de Setembro de 2015.
Comissão Organizadora
Vítor Oliveira (coordenação), Universidade do Porto David Viana, Escola Superior Gallaecia, Escola Superior Artística do Porto
Marco Maretto, Università degli Studi di Parma Sara Eloy, Instituto Universitário de Lisboa Teresa Marat-Mendes, Instituto
Universitário de Lisboa
Conselho Consultivo
Giancarlo Cataldi, Università degli Studi di Firenze Giuseppe Strappa, Sapienza Università di Roma Frederico de
Holanda, Universidade de Brasilia Jeremy Whitehand, University of Birmingham
Custo de Inscrição
150 € (normal),
100€ (estudantes licenciatura, mestrado e doutoramento).
Período de inscrição:
15 de Janeiro a 15 de Maio de 2015.
Mais informações em http://pnum.fe.up.pt/pt/
Início
39 - Call for Proposals - New energy series: Progressive Energy Policy Pivots | qua 11-02-2015 17:25
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA,
Anuncia-se o lançamento de uma nova série de livros, Palgrave Macmillan, chamado “Progressive Política Energética Pivôs'
(PEPPs) e do convite à apresentação de propostas”. Ver pf os pdf anexos.



“For more information and details of how to submit a proposal, please visit: www.palgrave.com/pivot
Authors interested in submitting a proposal are welcome to contact: Christina M. Brian, Head of Politics &
International Studies, Scholarly Division (c.brian@palgrave.com) | Peer-review: palgrave pivot publications
are subject to a professional and rigorous peer-review process
Subjects in Social Science:










Flyer-PEPP
Palgrave Pivot
Com os melhores cumprimentos,

African Studies
Asian Studies
Anthropology
Criminology
Development Studies
Economics
Education
Environmental Studies
Gender Studies










Language and Linguistics
Latin American Studies
Middle Eastern and Central
Asian Studies
Politics and International
Relations
Psychology and Neuroscience
Research Methods
Social Policy
Sociology

Início
40 - Sessões de informação sobre as Ações COST - Cooperação Europeia em Ciência e Tecnologia | Universidade de Aveiro
& Faculdade de Ciências de Lisboa | 4 de Março /14h00 e 10 de Março /14h00 | qua 11-02-2015 17:26
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA,
Divulgamos:
Sessões de informação sobre as "Ações COST - Cooperação Europeia em Ciência e Tecnologia", Convite
Local: Universidade de Aveiro & Faculdade de Ciências de Lisboa
Datas/Horário: 4 de Março /14h00 e 10 de Março /14h00, respectivamente
Objectivo: Promoção Programa COST
Contacto: cost@fct.pt
Ver mais informação no correio electrónico concatenado [Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação –
FCSH/UNL] e aqui ou aqui
Com os melhores cumprimentos,
Assunto: Sessões de informação sobre as Ações COST - Cooperação Europeia em Ciência e Tecnologia
Caros membros das Unidades de Investigação,
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia está a organizar sessões de informação sobre as "Ações COST - Cooperação
Europeia em Ciência e Tecnologia", para as quais lançamos o convite para todos os investigadores interessados.
Estas sessões irão ter lugar na Universidade de Aveiro no dia 4 de Março pelas 14h00 e na Faculdade de Ciências de Lisboa
no dia 10 de Março pelas 14h00 e irão contar com a presença de representantes da COST e da FCT, bem como de diferentes
personalidades e investigadores envolvidos em atividades relacionadas com as Ações COST.
Estas sessões pretendem dar visibilidade às atividades desenvolvidas pela COST, e ajudar a comunidade científica nacional a
aumentar a sua participação no mais antigo programa Europeu de cooperação. O Programa COST tem sido decisivo na
criação e reforço de redes de trabalho em diferentes domínios e áreas científicas e transdisciplinares no Espaço Europeu de
Investigação (ERA), e uma das forças motrizes da internacionalização da comunidade científica nacional.
O Anúncio das Sessões está divulgado aqui, tendo de ser confirmada a participação por email para cost@fct.pt indicando o
local, até dia 26.02.2015.
Para saber mais sobre o Programa COST visite a página http://www.fct.pt/apoios/cooptrans/cost/index.phtml.pt.
Com os melhores cumprimentos,
Início
41 - Sessão SHM/Sociedade Geografia Lisboa | 5ª feira, 26 de Fevereiro 2015 | 18.30h | Sala Adriano Moreira | Isabel
Lousada (CICS.NOVA) | qui 19-02-2015 17:05
Caros/as Investigadoras/as do CICS.NOVA,
Divulgamos a Sessão que ocorrerá 5ª feira, 26 de Fevereiro 2015, pelas 18.30h, na Sala Adriano Moreira - Secção de História
da Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa, SHM/SGL, em que a Investigadora Isabel Lousada do CICS.NOVA proferirá
uma palestra sobre tema “Entre as primeiras: mulheres médicas portuguesas”.
SGL – Rua das Portas de Santo Antão, 100 Lisboa
Ver convite anexo.
Início
42 - Call For Abstracts | 2nd IMASS Conference | 22-23 May 2015 | Poznan, Poland | qui 19-02-2015 17:06
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,

Divulgamos:
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE on Applied Methods in Social Sciences: “PEOPLE, GOODS AND REGIONS IN A
GLOBALIZED WORLD”, Call For Abstracts
Local evento/data: Adam Mickiewicz University in POZNAN, POLAND | 22-23 MAY 2015
Abstract Submission Deadline: March 15th, 2015
Datas Importantes: 15th March – Call for abstract submission • 10th April – Abstracts acceptance • 1st September –
Paper submission • 1st October – paper selection for publication in the different journals
Organização: IMASS - Methods and Analyses in Social Sciences GTA, Ontario | Canada
Mais informação: http://imass.ca/imass/conference/
Igualmente, ver mais informação na mensagem concatenada.
Com os melhores cumprimentos,
Call For Abstracts | 2nd IMASS Conference, 22-23 May 2015, Poznan, Poland
Date: Mon, 16 Feb 2015 07:07:50 -0700
From: <info@imass.ca>
To:

DEAR STUDENTS, RESEARCHERS AND PROFESSORS,
We are pleased to announce that IMASS is organizing the 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE on Applied Methods in Social
Sciences: “PEOPLE, GOODS AND REGIONS IN A GLOBALIZED WORLD”.
The event will be held at Adam Mickiewicz University in POZNAN, POLAND, ON 22-23 MAY 2015 in partnership with the
Spatial Economy Society (www.stgp.pl/pl/), Poland, and the Research Centre for Spatial and Organizational Dynamics
(www.cieo.pt), Portugal, and will be attended by leading international speakers.
We welcome the submission of abstracts to the theme of the conference People, Goods and Regions in a Globalized World:
• Geo-computation, Spatial Analysis and Spatial Econometrics • Economic Growth and Development • Land use science •
Knowledge Creation and Innovation Activities in Space • Location, Transportation and Interaction • Metropolitan Regions
and Spatial Agglomerations • Social Segregation, Poverty and Social Policy • Regional Cooperation and Competition •
Transitional Economies
Início
ABSTRACT – maximum 500 words (in Word document, Times New Roman 12) including: Title of the abstract/paper, selected
theme/ topic, keywords,
Name(s) and academic title of the author(s), Affiliation(s), complete mail address(es), E-mail address(es) and corresponding
author. Send by e-mail to: info@imass.ca
Papers will be published in special issues of recognized journals (if possible with ISI and relevant IF), after having been subject
to internal evaluation criteria and an external blind referee process.
IMPORTANT DEADLINES
• 15th March – Call for abstract submission • 10th April – Abstracts acceptance • 1st September – Paper submission • 1st
October – paper selection for publication in the different journals
Information on the Conference Theme, Call for Abstracts, Venue, and any other interest information can be found on the
IMASS website: http://imass.ca/imass/conference/
Looking forward to receive your abstract for participation in IMASS 2015 and to meet in Poznan next May,
The Organizing Committee
Secretariat
IMASS - Methods and Analyses in Social Sciences GTA, Ontario | Canada
E-mail: info@imass.ca
Web: http://imass.ca/imass

Links:
-----[1] http://www.stgp.pl/pl/
[2] http://www.cieo.pt
[3] mailto:info@imass.ca
[4] http://imass.ca/imass/conference/
[5] mailto:info@imass.ca
[6] http://imass.ca/imass

Início
43 - Conferência: “ACTIVISMO EM TEMPOS DE CRISE: Media digitais, movimentos sociais e participação pública na
sociedade portuguesa" | 14 e 15 de Maio, 2015 | FCSH | [Call for papers: 12/02 a 14/04] | qui 19-02-2015 17:07
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Divulgamos:
Título: " ACTIVISMO EM TEMPOS DE CRISE: Media digitais, movimentos sociais e participação pública na sociedade
portuguesa"
Data: 14 e 15 de Maio, 2015 | FCSH
Call for papers: 12/02 a 14/04
Outras datas importantes:
Submissão de resumos até 10 de Abril
Inscrições até 08 de Maio
Ver cartaz anexo e mais informação aqui
Contacto: nyactivism.project@gmail.com
Início
44 - Colóquio Internacional da IGU - call for papers: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future” |
27th July – 2nd August 2015 | FCSH/UNL | Lisboa ||| FLUP | Porto | qui 19-02-2015 17:37
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Divulgamos:
Título: 23 rd Annual Coloquium: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future” (Patrocínio
CICS.NOVA / FCSH) | Colóquio Internacional da União Geográfica Internacional, Call for papers
Data: 27th July – 2nd August 2015
Local: Lisboa / Porto
Datas importantes:
25 de Fevereiro de 2015 - Data limite para a apresentação de resumos para o poster e apresentações orais.
30 de Março de 2015 - Notificação dos resultados após revisão pelos pares.
Ver programa & mais informação
Início
45 - Candidaturas abertas a projetos sobre relações EU-LAC (União Europeia - Comunidade de Estados Latino-Americanos
e do Caribe) | qui 19-02-2015 17:40
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminhamos mensagem do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH sobre as
“Candidaturas abertas a projetos sobre relações EU-LAC (União Europeia - Comunidade de Estados LatinoAmericanos e do Caribe)”.
Com os melhores cumprimentos,

Assunto: Candidaturas abertas a projetos sobre relações EU-LAC (União Europeia - Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe)

Caros membros das Unidades de Investigação,
Estão abertas candidaturas para apresentação de projetos de investigação à Fundação EU-LAC (União Europeia - Comunidade de Estados
Latino-Americanos e do Caribe), até 31 de março de 2015.
Quem pode participar?
O candidato devem:
- Ser filiado a uma instituição de investigação da UE ou LAC. No caso de um consórcio de pesquisa, uma composição bi-regional do
consórcio será valorizado, embora tal não garanta a aprovação da proposta;
- Propor um projeto de pesquisa sobre a relação bi-regional e / ou relacionados com a cooperação bi-regional;
- Ser capaz de realizar o projeto em Inglês ou Espanhol.
Que tipo de projetos são apoiados?
Esta convocatória irá financiar projetos de investigação sobre temas relevantes para a relação entre a União Europeia e a América Latina
e do Caribe.
Será financiado um projeto por edição da convocatória, com um financiamento máximo de 30.000€.
Foram definidas as seguintes áreas temáticas prioritárias no Plano EU-LAC 2013-2015: (embora as candidaturas possam ser apresentadas
noutras áreas)
1. Ciência, investigação, inovação e tecnologia;
2. Desenvolvimento Sustentável; ambiente; mudanças climáticas; biodiversidade; energia;
3. A integração regional e interconectividade para promover a inclusão e coesão social;
4. Migração;
5. Educação e emprego para promover a inclusão e coesão social;
6. O problema mundial das drogas;
7. Género;
8. Investimentos e empreendedorismo para o desenvolvimento sustentável.
Qual a data limite de submissão?
1ª edição: 31 de março de 2015
2ª edição: 30 de setembro de 2015
Como apresentar uma candidatura?
As candidaturas para info@eulacfoundation.org com os seguintes documentos:
- Detalhe do projeto (max. 2 páginas) - em formulário próprio
- CV - em formulário próprio
- Orçamento - em formulário próprio
- Cópia digitalizada do documento "Information for Applicants" rubricada em cada página pelo investigador responsável
Toda a informação está disponível em http://eulacfoundation.org/en/opencall

Com os melhores cumprimentos,

Início
46 - Conferência: " ACTIVISMO EM TEMPOS DE CRISE: Media digitais, movimentos sociais e participação pública na
sociedade portuguesa" | 14 e 15 de Maio, 2015 | FCSH | [Call for papers: 12/02 a 14/04] | sex 20-02-2015 10:28
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Divulgamos:
Título Conferência: " ACTIVISMO EM TEMPOS DE CRISE: Media digitais, movimentos sociais e participação pública na
sociedade portuguesa"
Data: 14 e 15 de Maio, 2015 | FCSH | Call for papers: 12/02 a 14/04
Outras datas importantes:
Submissão de resumos até 10 de Abril | Inscrições até 08 de Maio
Ver cartaz anexo e mais informação aqui
Contacto: nyactivism.project@gmail.com
Início

47 - Convite: Apresentação Pública Livro "Mulheres e Crime: Perspetivas sobre intervenção, violência e reclusão" de Sílvia
Gomes e Rafaela Granja (CICS.NOVA/ISMAI) | ter 24-02-2015 18:14
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Divulgamos:
Evento: Apresentação Pública Livro “Mulheres e Crime: Perspetivas sobre intervenção, violência e reclusão” de
Sílvia Gomes e Rafaela Granja (CICS.NOVA/ISMAI)
Data: 27 de Fevereiro de 2015 pelas 18h30
Local: Livraria 100ª Página [Avenida Central 118-120, 4710-229 Braga]
Apresentação por Vera Duarte e Carla Cerqueira
Ver convite em anexo
Com os melhores cumprimentos,
Início
48 - X CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA: OS VALORES DA GEOGRAFIA | 09 a 12 de Setembro de 2015 | FCSH |
Lisboa | Chamada para Resumos | ter 24-02-2015 18:14
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA,
É já no próximo dia 28 de Fevereiro o prazo para o Envio de Resumos para o X CONGRESSO DA GEOGRAFIA
PORTUGUESA: OS VALORES DA GEOGRAFIA que ocorrerá na FCSH/UNL entre 09 e 12 de Setembro de 2015.
Ver
Normas para Submissão de Resumos e Comunicações Finais
Datas importantes
Eixos Temáticos
Com os melhores cumprimentos,
Início
49 - 1º Ciclo Seminários temáticos em Sociologia | “TICs e migrações. Uma aproximação metodológica para captar a
experiência migratória” | Cecilia Mellela (CONICET & Univ. de Buenos Aires) Projeto GOVDIV |ter 24-02-2015 18:14
Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Divulgamos:
Título: 1º Ciclo Seminários temáticos em Sociologia, participação de Cecilia Mellela (CONICET & Univ. de Buenos
Aires) Projeto GOVDIV
Data: 27 de Fevereiro
Local: Sala 228, ICS -UMinho, Campus de Gualtar, Braga
Comunicação: TICs e migrações. Uma aproximação metodológica para captar a experiência migratória
Oradora: Cecilia Mellela (CONICET & Univ. de Buenos Aires), investigadora do projeto GOVDIV “Multilevel
governance of cultural diversity in a comparative perspective: EU-Latin America”, financiado pelo programa FP7IRSES MARIE CURIE (CICS.NOVA - pólo UMinho).
Organização: Comissão Diretiva do Doutoramento em Sociologia, Universidade do Minho.
Inscrições gratuitas e obrigatórias para sofiaoliveira@ics.uminho.pt
Emissão de certificado de presença.
Ver ficheiro anexo
Com os melhores cumprimentos,
Início
50 - Candidaturas abertas para o Programa “Science for Peace and Security” | ter 24-02-2015 18:14

Caros/as Investigadores/as do CICS.NOVA,
Reencaminhamos mensagem do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação sobre a abertura de
candidaturas ao Programa “Science for Peace and Security”. Ver informação concatenada.
Com os melhores cumprimentos,
Assunto: Candidaturas abertas para o Programa “Science for Peace and Security”

Caros membros das Unidades de Investigação,
Estão abertas candidaturas para o Programa “Science for Peace and Security”, que apoia a colaboração entre cientistas e peritos da NATO
com o financiamento de projetos científicos, ações de formação e workshops de investigação avançada.
Quais as áreas temáticas? Problemas de segurança emergentes Questões relacionadas com as missões desenvolvidas pela NATO, como
aspetos culturais e sociais das missões, relações internacionais, etc. Gestão de risco e prevenção de crises
Que projetos são apoiados? 1. Projetos até 3 anos de duração (multi-year projects) 2. Formação (nomeadamente para jovens
investigadores na fase de pós-doutoramento) 3. Workshops de investigação avançada (ARW)
As regras de participação para as três ações são diferentes e encontram-se descritas aqui.
As propostas têm de ser submetidas por uma organização residente e a trabalhar num país da NATO e outra residente e a trabalhar num
país parceiro.
Quais os prazos de candidatura? A submissão de candidaturas está aberta continuamente, mas existem os seguintes períodos de
avaliação anuais:
- 1 de março
- 1 de julho
- 1 de outubro
Toda a informação encontra-se disponível aqui
Com os melhores cumprimentos,

Início
51 - I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação (call for papers) | 9-11 de Julho de 2015 | Lisboa FCSH/UNL | (Edifício
ID) | qua 25-02-2015 17:14
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA,
Divulgamos:
I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação subordinada – Call for papers
Tema: «A Educação na Europa do Sul: constrangimentos e desafios em tempos incertos»
Datas : dias 9-11 de Julho de 2015
Local: Lisboa, na FCSH/UNL | (edifício ID)
Ver Call em anexo (linhas temáticas/normas, etc) e aqui, mais informação
Com os melhores cumprimentos,
Início

