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01 - Aviso: FCSH/NOVA encerrada nos dias 02 e 06 de Abril
Ver AVISO
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02 - Sessão de informação sobre as “Ações COST – Cooperação Europeia em Ciência e Tecnologia”
No próximo dia 10 de março, pelas 14h, irá decorrer uma Sessão sobre as “Ações COST – Cooperação Europeia em Ciência
e Tecnologia” na Faculdade de Ciências de Lisboa.
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.
A participação na sessão deverá ser confirmada por email para cost@fct.pt.
O que é financiado pela COST?

A COST financiam o desenvolvimento de parcerias e redes de investigação para promoção cooperação entre os diferentes
estados membros. A COST não financia investigação propriamente dita, mas apoia a atividade de redes de investigação,
como reuniões, conferências, intercâmbios científicos de curta duração e atividades de sensibilização.
Quais são as principais regras de candidatura?
As candidaturas estão abertas a todos os domínios de Ciência e Tecnologia.
Uma ação COST tem de incluir pelos menos 5 estados membros COST (1) ou estados cooperantes (2):
(1.) COST Member Country: means any country that joined the COST Association as a Full Member following
the approval of the COST Association Statutes.
(2.) COST Cooperating State: means any State that was admitted to the COST Association as Cooperating Member.
O gabinete COST adotou um novo procedimento de submissão de propostas, avaliação, seleção e aprovação, que se
encontra em vigor desde 1 de janeiro de 2015. Assim, contrariamente ao que acontecia no passado, não existirá uma
primeira fase para envio de versão preliminar da proposta. A partir de agora será logo pedido aos candidatos a submissão da
candidatura completa (cerca de 15 páginas). As candidaturas continuam a ser submetidas online no portal e-COST.
Quando são avaliadas as propostas?
A primeira data limite de avaliação será a 24 de março de 2015 pelas 12h (CET).
O concurso terá anualmente dois períodos de avaliação, um na primavera (24 de março de 2014) e outro no outono (data
ainda a definir).
Toda a informação encontra-se disponível aqui. Sugere-se a leitura/ exploração dos seguintes documentos:
- Anexo técnico (descrição da candidatura - até 15 páginas)
- Guia para a candidatura e regras de avaliação
- Listagem das Ações COST já financiadas
Caso tenha alguma questão ou pretenda submeter uma candidatura a estas Ações COST, não hesite em contactar o Núcleo
de Apoio à Investigação através do seu email research@fcsh.unl.pt
Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL
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03 - Workshop CICS.NOVA: Engajamentos Juvenis: Narrativas de Vida e Trabalho de Empreendedores Sociais Portugueses
e Brasileiros
Esta apresentação que ocorre no dia 11 de Março entre as 16:00 e18:00 na Edifício ID na sala Multiusos 2, é derivada da
pesquisa de pós-doutoramento, desenvolvida na FCSH-UNL em 2013, que trata do empreendedorismo social nos contextos
brasileiro e português.
O objetivo é refletir sobre a maneira como os jovens empreendedores sociais do Brasil e de Portugal manifestam suas
formas de “engajamento”, na articulação entre a vocação para trabalhar pelo “bem comum” e o sentido atribuído à própria
vida. O material analisado, em perspectiva comparativa, é extraído de 21 entrevistas em profundidade realizadas durante o
estágio de pesquisa, com empreendedores sociais de Lisboa, Porto e São Paulo. Tópicos a serem contemplados:
espírito do capitalismo e subjetividades; estudo de narrativas de vida; lógicas de engajamento, trabalho e consumo
nas trajetórias dos empreendedores sociais.
Vander Casaqui é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da Escola Superior de
Propaganda e Marketing, São Paulo, Brasil, desde 2007. Doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo
(2005), com Pós-doutorado pela FCSH-Universidade Nova de Lisboa (2013). É pesquisador associado do CICS.NOVA.
Ver Cartaz
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04 - Call for Papers: Congresso de Comunicação de Ciência (SciCom PT 2015)

Nos dias 28, 29 e 30 de maio, irá realizar-se, em Lagos, no Centro Cultural e no Centro Ciência Viva, o Congresso de
Comunicação de Ciência (SciCom PT 2015), que ambiciona ser, antes de mais, um ponto de encontro de pessoas, mas
também de projetos e percursos profissionais que envolvam a Comunicação de Ciência.
Os dois primeiros dias do Congresso, 28 e 29, serão dedicados à apresentação e discussão de trabalhos e/ou projetos em
Comunicação de Ciência e à apresentação de palestras por parte de oradores convidados. Já o último dia do congresso será
dedicado à realização de cursos e workshops em diversas áreas, que permitam aos participantes adquirirem e/ou
desenvolverem competências específicas em diversas vertentes da Comunicação de Ciência, que incluem a comunicação
oral, fontes de financiamento, ou a comunicação e literacia visuais.
O SciCom PT 2015 é uma organização conjunta dos três Centros Ciência Viva do Algarve (Lagos, Faro e Tavira), com o apoio
da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, da Câmara Municipal de Lagos e da Universidade do Algarve.
Está aberta a submissão de propostas de trabalhos, até ao dia 10 de Março.
Consultar mais informação aqui
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05 - 8ª Edição do Prémio Ibero-Americano de Ciências Sociais 2015 | Data limite da candidatura: 29 de Maio de 2015
Estão abertas candidaturas para a 8ª edição do Prémio Ibero-Americano de Ciências Sociais 2015, que é atribuído a cada
dois anos pelo Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) da Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Qual o objetivo?
O objetivo deste concurso é promover o desenvolvimento das Ciências Sociais no âmbito Ibero-americano, assim como a
produção de investigações que contribuam substancialmente para o conhecimento social.
Quem pode participar?
A convocatória é aberta a investigadores/as de instituições de países ibero-americanos (América Latina, Portugal e Espanha),
com um mínimo de 5 anos de experiência em investigação.
Que tipo de trabalhos podem ser apresentados?
Os trabalhos apresentados deverão ser artigos científicos que contenham resultados de investigação, originais e inéditos,
com um máximo de 35 páginas, no âmbito das seguintes disciplinas: Sociologia, Ciência Política, Demografia e Antropologia
Social.
São aceites trabalhos em espanhol, junto da versão em português se aplicável.
Qual a data limite?
O período de candidaturas vai até ao 29 de maio de 2015, às 14h30.
As pessoas participantes deverão enviar os seus trabalhos premibercs@sociales.unam.mx, e a documentação deverá ser
enviada para o seguinte endereço:
Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM
Premio VIII Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales
Circuito Mario de la Cueva S/N, Ciudad Universitaria, Coyoacán
04510, México, D.F.
O prémio único e indivisível é de R $ 120.000,00 pesos (cerca de 7.000€) ou seu equivalente em dólares dos Estados Unidos,
e o artigo selecionado será publicado na Revista Mexicana de Sociología do IIS.
Ver Cartaz
Ver mais informação (Convocatória)
Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL
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06 - I Congresso em Educação, Pedagogia e Inovação

(…) O I Congresso em Educação, Pedagogia e Inovação apresenta o tema " A inovação educativa e os desafios da educação
para o séc. XXI". O principal objectivo é o de promover o debate e a reflexão entre investigadores, professores e outros
profissionais especialistas nas áreas das ciências sociais e humanas, em torno dos desafios da educação para o séc. XXI e do
papel dos agentes educativos na promoção da aprendizagem e inovação na escola e contextos de desenvolvimento.” (…)
5 e 6 de Junho de 2015 | Instituto Politécnico de Castelo Branco / Escola Superior de Educação
Prazos/datas importantes
Submissão de propostas de comunicação oral, posters e workshop:
23 de março de 2015
Confirmação de aceitação das propostas
13 de abril de 2015
Inscrição/Registo
1 de março a 11 de maio
Ver mais informação
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07 - Call for papers: Conferência "A Europa no Mundo e o Mundo na Europa. Crise e Identidade"
Data do evento: 18 e 19 de Junho
Data final para apresentação de resumos: 10 de Março
Local: Campus de Gualtar, Universidade do Minho
Organização: CECS-Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais
(CICS.Nova.UMinho).
Resumo: A Conferência “A Europa no Mundo e o Mundo na Europa: crise e identidade” pretende constituir um espaço de
reflexão acerca das antinomias que atravessam a Europa contemporânea nos seus múltiplos quadros de relação com o
mundo. Num contexto de krisis, os caminhos que se oferecem à Europa precisam de ser discutidos abertamente,
convocando o que de mais digno nos legou a cultura europeia: o pensamento crítico, a justiça social, a diversidade cultural.
Porque a Europa se fez no mundo, será esta Conferência momento também para discutir como aporta o mundo ao
continente europeu e de que forma se posiciona a Europa perante as transformações contemporâneas do planeta, tendo
como pano de fundo as relações políticas e culturais tecidas pela história.
A complexidade do tema que nos reúne nesta conferência apela a um debate escorado num pensamento transdisciplinar
que convida para a mesa de trabalhos o contributo de áreas diversas das ciências sociais e humanas. Em tempo de crispação
social, económica e política na Europa, impõe-se a necessidade de pensar criticamente sobre as transformações que vêm
sublinhar as contradições e fissuras do espaço europeu e que nos interpelam, enquanto europeus do Sul, a compreender o
lugar da Europa no mundo contemporâneo. Para tal, importa revisitar o lastro de história e memória de que se fazem as
relações entre as nações europeias, mas também com os espaços extra-europeus, particularmente no quadro das
dominações coloniais. Do mesmo modo, é dada especial atenção à forma com as ligações da Europa ao mundo são
trabalhadas no campo da produção cultural e artística. No quadro de grandes mudanças societais, que nos confrontam com
os limites da condição humana e da sua relação com a natureza, e face à tibieza das respostas políticas, este encontro
pretende discutir as reconfigurações que se operam na relação da Europa com o mundo e do mundo com a Europa.
Os resumos das comunicações devem ser submetidos através de email (europamundo2015@gmail.com), até ao dia 10 de
Março de 2015. Na submissão de resumos deve ser indicado o nome (primeiro e último) e afiliação institucional do autor ou
autores, um resumo com um máximo de 300 palavras e 4 palavras-chave. Deve também ser indicada a área temática em que
a proposta de comunicação é submetida, de entre as seguintes:
- História e Memória
- Política e Sociedade
- Cultura e Artes
- Tecnociência e Sociedade

A língua de trabalho da conferência é o português, mas serão também bem-vindas comunicações em inglês, francês e
espanhol.
Os autores podem enviar as versões finais dos seus textos para publicação até 31 de Julho de 2015 que integrarão, depois,
um eBook que será publicado até ao final de 2015. Os textos serão submetidos a avaliação de pares (double blind review). Os
textos finais devem respeitar as seguintes regras:
- máximo de 5000 palavras, incluindo notas e referências bibliográficas;
- formato MS Word ou similar;
- as referências bibliográficas devem seguir a norma APA;
- os textos devem incluir título, nome dos autores, email de contacto, instituição, resumo (máximo de 150 palavras) e até 4
palavras-chave.
Ver mais informações
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08 - Invitation to Prague Summer Schools 2015
Prague Summer Schools are seven-day academic programs designed to bring together undergraduate and graduate students
of various nationalities and academic backgrounds to enjoy their summer holidays in a unique academic and cultural
environment.
The Prague´s NGO SCHOLA EMPIRICA is pleased to announce the forthcoming Prague Summer Schools on the following
topics:
European Summer Institute on the Future of Europe:
Lobbying in Brussels
Summer School on Crime, Law and Psychology
Summer School on European Politics: Interests versus Culture?
Summer School on China: A World Superpower - Myth or Reality?
Summer School on New Development Cooperation: Breaking the Chains of Poverty
Summer School on Education: The Future of School
Summer School on Globalization 3.0: Production and Consumption
Summer School on Behavioral Economics and Psychology
WHEN? 4-11 JULY 2015
WHERE? Summer Schools will take place in PRAGUE, CZECH REPUBLIC
Visit the website to discover the details about the upcoming programs. The website will direct you to the individual page of
each summer program containing information on academics, logistics, photos, alumni feedback, guidelines to application
process, and online application.
We also encourage students to submit their applications to Prague Summer Schools 2015 by the deadline of March 31, 2015.
Should you have any questions regarding the Prague Summer Schools or application process, please do not hesitate to
contact us.We are looking forward to your application!!!
e-mail: info@scholaempirica.org
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09 - Livro, divulgação | A Vez e a Voz da Mulher: Relações e Migrações
Edições Colibri - Coordenado por Rosa Maria Neves Simas, Investigadora do (CICS.NOVA – U. Açores)
Ver Capa
O que dizem as Vozes de Mulheres, de ontem e de hoje, falando da experiência da migração e da sociedade
portuguesa, das suas vidas e relações, dos direitos dos animais e das manifestações da natureza dos Açores?

Qual é a presença da mulher na correspondência trocada entre e/imigrantes portugueses no Brasil, entre 1890 e
1950. E na actualidade, qual a presença feminina no mundo da Internet e no uso das novas tecnologias pelas
crianças?
Qual é o papel da mulher em duas tradições açorianas – as romarias quaresmais de São Miguel e as Festas do
Espírito Santo – e quais são as artes e saberes de mulheres migrantes a viver hoje no Canadá?
Quais são os Retractos de Mulheres transmitidos pela música popular brasileira da actualidade, pela imprensa
regional dos Açores e pelas chamadas revistas “cor-de-rosa” em Portugal?
Quais são as características da violência doméstica no século XIX e na literatura feminina do século XX, as
perspectivas sobre o futuro em mulheres vitimadas, e as experiências de mulheres reclusas e suas respectivas
famílias?
O que leva mulheres qualificadas a emigrar e qual o impacto nas famílias e na maternidade? Quais são as histórias de
vida de mulheres migrantes e de mulheres artesãs no Brasil, ao longo do tempo?
Respostas a estas e outras questões podem ser encontradas nas páginas deste livro.
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10 - Livro, divulgação |VIH-Sida e Ciências Sociais: diversidade e percursos de investigação
Livro VIH-Sida e Ciências Sociais: diversidade e percursos de investigação [capítulo de Fernando Bessa
(CICS.NOVA.UMinho) e Otávio Sacramento (UTAD)]
“Este livro reúne dez textos que focam diferentes contextos de investigação e refletem distintas orientações teóricas em
torno da prevenção, do risco e dos direitos dos cidadãos. Os estudos apresentados vão além da descrição de casos, fazendo
uma análise dos sentidos das vivências individuais e coletivas em contextos sociais determinados, em que o indivíduo é
tomado como sujeito com agência mas sem perder de vista os recursos societais, os contextos culturais, as regulações
institucionais e as racionalidades controladas que enquadram a ação. As múltiplas geografias e contextos socioculturais
refletem a complexidade da temática central e os múltiplos rostos que pode adquirir um mesmo fenómeno em função do
espaço geográfico, histórico, comunitário e social em que se situa; mas também chamam a atenção para a subjetividade e
imprevisibilidade da ação humana.” (Maia e Ferreira, 2015).
Ficha Técnica:
Organização: Marta Maia e Pedro Ferreira
Edição/reimpressão: 2015
Páginas: 208
Apoio: Centro de Investigação em Ciências Sociais
Editor: Edições Afrontamento
ISBN: 9789723613582
Ver capa
Caso queira adquirir esta publicação, poderá consultar as condições aqui
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11 - Inquérito Universia: A importância da Mulher no Mercado de Trabalho
Preenchimento do inquérito do Portal Universia sobre “A importância da Mulher no Mercado de Trabalho” -.
Este inquérito aproveita o facto de se aproximar o dia 8 de Março para tentar perceber a percepção dos portugueses sobre o
peso da mulher no mercado de trabalho. Este novo estudo foca uma vez mais a comunidade universitária da rede Universia
(Portugal e restantes países ibero-americanos da rede Universia: professores, alunos e restante comunidade académica e
alumni).
O tema deste breve inquérito incide sobre a importância da mulher no mercado de trabalho, neste caso no mercado de
trabalho em Portugal, pretendendo-se saber a opinião dos jovens portugueses acerca deste tema. Bastam apenas alguns
segundos (3 questões) para responder a este inquérito, a sua colaboração é importante
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12 - Informação útil: ATRIBUIÇÃO DE ISBN (Novas Regras em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2015)
Informação referente às alterações às regras e custos de funcionamento do serviço de ISBN.

Ver mais Informação [Associação Portuguesa de Editores e Livreiros]
Informação sobre ISBN
Nota Importante: A nova tabela de preços enviada pela APEL não é aplicável às UIs que têm registado no sistemas
ISBN o mesmo NIPC que a FCSH, desde que a FCSH mantenha as suas quotas de sócio em dia (em 2015 o valor
acresce 10%).
Início

