Candidatura a Coordenador do Research Group 2- Cidadania, Trabalho e
Tecnologia
Programa sintético para exercício do mandato

Cara(o)s colegas, investigadora(e)s integrada(o)s do RG2,
Como será do vosso conhecimento, decidi recandidatar-me ao lugar de
Coordenador do nosso grupo de investigação. Depois de ponderar, entendi que a
minha recandidatura é importante para garantir o normal funcionamento do RG e do
próprio Centro e para promover o desenvolvimento de ambos.
Venho pois, seguindo o estipulado no Regulamento Eleitoral do CICS.NOVA,
apresentar um programa sintético para o exercício do mandado. Além das tarefas que
me cabem por inerência de funções e que constam dos Estatutos do CICS.NOVA,
comprometo-me com o estabelecido nos nove pontos seguintes, pontos que no
essencial derivam do anterior mandato, uma vez que continuam a resumir as tarefas
centrais que o Coordenador do RG, seja ele qual for, deverá ter em mãos, no âmbito
do Grupo, ao longo do próximo triénio.
1. Participar no esforço de desenvolvimento e de apresentação da candidatura
do CICS.NOVA à FCT, até 31 de Janeiro, em especial na parcela que diz respeito aos
indicadores e aos documentos de fundamentação do RG2.
2. Nomear os Coordenadores das Research Teams (RT).
3. Continuar a promover, em articulação com o Coordenadores das RT, a
formação de equipas de trabalho que reúnam os investigadores do RG que
desenvolvem atividades em linhas de investigação próximas.
4. Definir, implementar e monitorizar, ao longo do triénio, o método de
trabalho que melhor permita congregar os membros do RG, investigadores que
possuem interesses e investimentos em áreas de pesquisa muito díspares.
5. Apresentar, anualmente, os planos de desenvolvimento do RG, como
resultado da soma e da convergência dos planos de desenvolvimento dos diversos RT.
6. Mapear os recursos de apoio à investigação e à produção científica
existentes no CICS, na FCSH na NOVA e no Polos, disponibilizando essa informação aos
investigadores do RG.

7. Incentivar a criação e o desenvolvimento de projetos de investigação e de
outras atividades associadas à investigação e produção científicas, por parte das
equipas e investigadores do RG.
8. Planear e organizar, em conjunto com os Coordenadores das RT, um
seminário científico destinado a refletir sobre o processo de construção,
potencialidades e limites epistemológicos, teóricos, metodológicos, analíticos e
políticos dos conceitos de “cidadania” e de “inclusão social”, noções que funcionam e
são apresentadas como pontos de convergência das vários RT no documento de
candidatura do CICS.NOVA à FCT.
9. Definir e implementar a melhor estratégia de divulgação do trabalho
realizado pelos investigadores do RG através do site do CICS.NOVA ou de outra
plataforma que se venha a revelar mais conveniente.
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