De: Manuel Lisboa FCSH <m.lisboa@fcsh.unl.pt>
Assunto: Eleições GT1, CICS.NOVA
Data: 27 de Dezembro de 2017 às 14:05:10 WET
Para: analuciateixeira@fcsh.unl.pt, anabrandao@ics.uminho.pt,
ana.roque@fcsh.unl.pt, cm.balsa@fcsh.unl.pt, claudia.urbano@fcsh.unl.pt,
lduarte.cduarte@gmail.com, fernando.ja.diogo@uac.pt,
jorge.pedreira@netcabo.pt, fbessa@vodafone.pt, fbessa@utad.pt,
jmrl@fcsh.unl.pt, mcsilva2008@gmail.com, m.lisboa@fcsh.unl.pt,
e.ferreira@fcsh.unl.pt, epcferreira@gmail.com, schouten@sapo.pt,
sheilaKhan31@gmail.com, czo@fcsh.unl.pt, Isabel Lousada
<iclousada@gmail.com>, Dalila Cerejo <dalilacerejo@fcsh.unl.pt>

Caros/as colegas,
Como sabem, estamos a cumprir mais uma etapa do processo de organização do nosso
centro, CICS.NOVA.
Nesse âmbito, vai ser necessário eleger o Director, os Coordenadores dos Polos e os
Coordenadores dos GT, à semelhança do processo eleitoral anterior.
Desde a última eleição, houve uma grande alteração no GT1: Desigualdades Sociais e
Acção Pública. De facto, o grupo teve um crescimento assinalável nos últimos anos, em
grande medida devido à área da Educação, pelo que houve necessidade de autonomizar
a anterior equipa Educação, Conhecimento e Cultural em um novo GT, que passa a
assumir a mesma designação.
O GT1 mantém as equipas Género e Sexualidades, Pobreza e Exclusão Social e
Classes, Etnicidade e Acção Colectiva.
Com a saída da área ad Educação avizinha-se uma nova etapa na dinâmico do GT1,
agora mais focado nas “desigualdades sociais”.
Tenho vindo a assumir a coordenação do GT1:Desigualdades Sociais e Acção Pública e
gostaria de manifestar a minha disposição em continuar o trabalho já efectuado e a
candidatar-me ao cargo de Coordenador do GT1.
Faço-o na perspectiva de que nesta nova fase, o meu contributo pode ajudar a dar
continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido.
Nesta nova etapa, três grande desafios se colocam ao GT1: ajudar a dinamizar as
equipas de investigação, incentivando a realização de encontros regulares, enquanto
espaço de diálogo a partir dos projectos jreforçar a olverojectos jm espaço de diadde
soiciais;ao GT1 ar a anterior equipa Educaçcaá existentes e a desenvolver; tendo como
tema de base as “desigualdades sociais”, que constituem agora o principal foco do
grupo, deverá reforçar-se a dinâmica interna do grupo, através da criação de sinergias
entre as equipas e dando lugar a um espaço de reflexão e investigação no âmbito das
“desigualdades múltiplas”; no contexto mais amplo do CICS.NOVA, e da
interdisciplinaridade que lhe é constitutiva, é necessário articular a dinâmica do GT1
com a dos restantes grupos, particularmente pelas “linhas de investigação” que se

venham a criar e de acordo com a política e estratégia geral do CICS.NOVA. As
restantes actividades a desenvolver no GT1 decorrem do compromisso institucional e
organizacional da sua existência no centro.
O meu compromisso é aceitar tais desafios e empenhar-me na sua concretização.
Como sabem, há um calendário eleitoral previsto, que está afixado no site do
CICS.NOVA, sendo que todos/as os/as investigadores/as integrados/as do GT1 se
podem candidatar, e se assim o desejarem deverão fazê-lo directamente para o
Secretariado do CICS.NOVA.
Com um abraço,
Manuel Lisboa

