Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA,
Por favor, desloque a página para baixo para poder aceder à versão integral das Notícias CICS.NOVA.
Please scroll down for the full text of News CICS.NOVA.
NOTAS
1) Informa-se que foi criado o endereço electrónico cicsnova.newsletter@fcsh.unl.pt para pedidos de divulgação na
Newsletter CICS.NOVA.
2) Informamos que só serão considerados os pedidos de divulgação que cheguem até à quinta-feira anterior à expedição
das Notícias CICS.NOVA.
Divulgamos:
Eventos (CICS.NOVA)
Seminários/Simpósios
01 - Simpósio «Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas» | CO: David Tavares, Amélia
Augusto, Noémia Lopes - Carlos Alberto Silva (EU-ECS, CICS.NOVA.UÉvora) | Sílvia Portugal (FEUC) | 11
de Dezembro de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Lisboa - Ver mais
informação
02 - I Congresso Internacional de Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local da UEFS:
diálogo Brasil-Cuba | 16 a 18 de Março de 2016 | Campus da Universidade Estadual de Feira de
Santana – UEFS | Comissão Científica - Casimiro Balsa (CICS.NOVA) - Ver mais informação
Colóquios/Conferências/Congressos
03 - Conferência Internacional: Acolhimento de Jovens em Instituição: Proteger, Prevenir e Capacitar –
Desafios à intervenção | Maria João Leote Carvalho (CICS.NOVA) | Eduarda Ferreira (CICS.NOVA) |
José Alberto Simões (CICS.NOVA) | 12 nov 2015 | 14:30 | Fundação Calouste Gulbenkian | Lisboa Ver mais informação
04 - Ciclo de Conferências e Aulas Abertas do Departamento de Sociologia da Universidade de Évora
15/16 – “Políticas Públicas de Emprego – Diagnóstico e Cenários” | Organização: Joaquim Fialho
(CICS.NOVA.UÉvora) | 13 de Novembro de 2015 | 18h00 | sala 104 – CES | Universidade de Évora - Ver
mais informação
05 - I Congresso CPLP Sobre Alterações Climáticas | 19 e 20 de Novembro de 2015 | Reitoria da
Universidade de Lisboa | Salão Nobre - Ver mais informação
06 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | 27
Novembro 2015 | 09h00 - 17h00 | Auditório 2 - Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa | Organização
(CICS.NOVA e APS) | Jordi Estivill (CICS.NOVA) | Fernando Diogo (APS – SPESPS e CICS.NOVA) |
Casimiro Balsa (CICS.NOVA) - Ver mais informação
Debates
Workshops
07 - Workshop CICS.NOVA: “Políticas de descentralização e autonomia das escolas. Apresentação dos
resultados de um projeto de doutoramento” por Susana Batista (CICS.NOVA) | 11 de Novembro 2015 |
15h00 | FCSH/NOVA – Edifício ID: Sala 1.05 - Ver mais informação
Reuniões/Outros
08 - Notícia Expresso on line de 01.11.2015-13h54 | Referência ao CICS.NOVA em Sociedade
(Educação) | Título: “Exames nacionais: o seu concelho tem bom ou medíocre? Ora veja” – Ver mais
informação
09 – Grande Festa da Ciência: Dia Mundial da Ciência ao serviço da Paz e do Desenvolvimento | 10
Novembro de 2015 | Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva | Lisboa | Maria José Roxo (CICS.NOVA)
– Ver mais informação
10 - Convite para o evento: Catalisar a Transição Local e a Inovação Social (filme/documentário) | 24
de Novembro de 2015 | 09:00 às 13:00 | FCSH/NOVA | Lisboa - Ver mais informação
11 - XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (ENSIOT) - Futuros
do Trabalho: Políticas, Estratégias e Prospetiva | 27 e 28 de Novembro 2015 | FCSH-Universidade

Nova de Lisboa | CO: Ana Paula Marques, Presidente da CO (CICS.NOVA.UMINHO) - Ângela Matos,
(CICS.NOVA.UMinho) - Helena Serra, (CICS.NOVA) - João Carvalho, (CICS.NOVA) - Miguel Chaves,
(CICS.NOVA) - Fernando Diogo, Comissão científica (CICS.NOVA.UMinho) - Ver mais informação
12 - Aula Aberta: "Ciência e Economia" do Mestrado EGCTI por Arlinda Cabral | 30 de Novembro de
2015 | ISEG | 18h00 | Auditório 3/Quelhas | Lisboa | Comentários: Isabel Lousada (CICS.NOVA) - Ver
mais informação
Eventos
Seminários/Simpósios
Colóquios/Conferencias/Congressos
13 - «IV Colóquio de Detecção Remota: Observação da Terra» | 27 de Novembro de 2015 | Sala
Algarve da Sociedade de Geografia de Lisboa | Lisboa - Ver mais informação
14 – Conferência: O Serviço Social na Reabilitação das Pessoas com Doença Mental: questões teóricas
e práticas | 11 de dezembro 2015 | Auditório do ISSSP | Porto - Ver mais informação
15 - VI Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia (APA) | 2, 3 E 4 de Junho de 2016 |
Coimbra - Ver mais informação
16 - 4th International Conference: Agriculture & Food |20–24 June 2016 | Elenite Holiday Village |
Bulgaria - Ver mais informação
17 - 10th International Conference: Language, Individual & Society | 7–11 September 2016 | Elenite
Holiday Village | Bulgaria - Ver mais informação
Debates
Workshops
Reuniões/Outros
18 - Convite para o lançamento do livro de António Covas e Maria das Mercês Covas intitulado:
Multerritorialidades I: Temas e Problemas de Governança e Desenvolvimento Territoriais | 16 de
Novembro de 2015 | 17h00 | Sala de Conferências do IGOT | Lisboa - Ver mais informação
19 - 1º Encontro Ibérico Sociedade e Envelhecimento - Desafios do Envelhecimento Demográfico | 10
de Dezembro de 2015 | Faculdade de Letras da Universidade do Porto - Ver mais informação
20 - Conferência/Lançamento de livro: “Avaliação de políticas públicas no capitalismo globalizado Para que e Para quem?” Pela Professora Ana Arcoverde (Universidade Federal de Pernambuco) |
Apresentação: Casimiro Balsa (CICS.NOVA) | 26 de Novembro de 2015 | 18h00-20h00 | Sala 0.06 do ID
| FCSH/NOVA | Lisboa - Ver mais informação
21 - Encontro Luso-afro-americano de Geografia Física e Ambiente- Reflexões sobre a Geografia Física
e o Ambiente num mundo em conflito | 7 a 9 de Junho de 2016 | Universidade Pedagógica de
Moçambique | Maputo | Moçambique - Ver mais informação
Oferta Emprego/Oportunidades
22 - 3S vacancy: lecturer in human geography of the environment at UEA | Closing date: 20 November 2015 Ver mais informação
Oferta Formação
Academia
Profissional
Outros
23 - I Corrida da NOVA | Organização da Associação de Estudantes da FCSH/NOVA | 08 de Novembro 2015 |
11h00 | FCSH/NOVA | Lisboa - Ver mais informação
24 - Publicação do Número Temático 2015 da Sociologia - "Práticas de consumo: valores e orientações" |
Biblioteca Digital da FLUP - Ver mais informação
Divulgações Institucionais FCSH
25 - Formação e-learning sobre a Publicação Científica e Académica com o Open JournalSystem |10 de
Novembro a 11 de Dezembro de 2015 - Ver mais informação

26 - Novembro: Infoday Nacional sobre o Desafio Societal 6 – A Europa num Mundo em Mudança | 13 de
Novembro (6ªfeira durante a tarde) | Sociedade Portuguesa de Geografia | Lisboa – Ver mais informação
Calls
27- ERASMUS + | Convite à apresentação de candidaturas 2016 - EAC/A04/2015 | Vários prazos - Ver mais
informação
28 - Call For Papers: Journal Education, Society and Cultures | Special issue: The evaluation of schools |
Deadline extended: November 23, 2015 - Ver mais informação
29 - Call for Papers: Moving Cities: Contested Views on Urban Life European Sociological Association Research
Network 37 – Urban Sociology – Midterm Conference | Jagiellonian University | Krakow | Poland | June, 29thJuly, 1st, 2016 | Organizing Team: Patrícia Pereira (CICS.NOVA, FCSH-UNL, Portugal) | Deadline 15th,
December, 2015 – Ver mais informação
30 - Call For Papers: Primeira reunião da rede de investigação para os Refugiados: "65 anos Convenção de
Genebra" | 06-08 Outubro de 2016 | Instituto de Pesquisa de Migração e Estudos Interculturais (IMIS) |
Osnabrück | Alemanha | Prazo: 2015/12/23 - Ver mais informação

01 - Simpósio «Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas» | CO: David Tavares, Amélia Augusto, Noémia Lopes Carlos Alberto Silva (EU-ECS, CICS.NOVA.UÉvora) | Sílvia Portugal [FEUC]
11 de Dezembro de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Monte Caparica | Almada

A Secção de Sociologia da Saúde da Associação Portuguesa de Sociologia (APS) está a organizar um Simpósio sobre
Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas, que terá lugar no dia 11 de Dezembro de 2015, no Instituto Superior de
Ciências da Saúde Egas Moniz, no Monte de Caparica (Almada).
Pretende-se promover a reflexão e a discussão alargada em torno das questões éticas na investigação sociológica em saúde,
procurando dar conta dos dilemas, das dificuldades e das especificidades que se colocam aos investigadores neste campo da
sociologia. Espera-se que da divulgação e da partilha de diferentes experiências de investigação resulte um conjunto de
reflexões que permitam identificar as necessidades e delinear acções futuras no que concerne a um enquadramento e
procedimentos éticos específicos para a investigação sociológica em saúde.
Convidaram-se todos os interessados a enviar propostas de comunicação para este simpósio, focadas em experiências de
investigação e nos desafios ético - metodológicos enfrentados. Embora o foco seja a investigação em saúde, incentivou-se
também a participação de outros investigadores que, no âmbito das suas investigações, tenham refletido sobre as questões
éticas da investigação sociológica.
Veja aqui o programa e o folheto do Simpósio.
Obtenha aqui a Ficha de Inscrição
Após o preenchimento, a ficha de inscrição deverá ser gravada e enviada como anexo para o seguinte endereço electrónico:
saude@aps.pt
Poderá ainda fazer o download desta ficha no site da APS (http://www.aps.pt) – Secção de Sociologia da Saúde
Comissão Organizadora:
Secção Temática de Sociologia da Saúde - Comissão Coordenadora
David Tavares, Amélia Augusto, Noémia Lopes
Carlos Alberto Silva [EU-ECS, CICS.Nova-Évora]
Sílvia Portugal [FEUC]
Contactos:
E-mail: saude@aps.pt | Telef: 217804738 | http://simposiosaude2015.wordpress.com
Local
Egas Moniz – Instituto Superior de Ciências da Saúde
Campus Universitário | Quinta da Granja |

Monte de Caparica | 2829 - 511 Caparica
Como chegar
Início
02 - I Congresso Internacional de Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local da UEFS: diálogo Brasil-Cuba |
Comissão Científica - Casimiro Balsa (CICS.NOVA)
16 a 18 de Março de 2016 | Campus da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS | Brasil

O prazo de inscrição para participação nos GTs (comunicações orais, pôsteres e relatos de experiência) está aberto, e vai até o
dia 20.11.15.
A Incubadora de Iniciativas da Economia Popular e Solidária da UEFS (IEPS-UEFS) vem desenvolvendo suas atividades, como
programa de extensão e projeto de pesquisa, desde 2008. Simultaneamente, docentes, técnicos e discentes dividem seus
saberes no Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Economia Popular e Solidária e Desenvolvimento Local (GEPOSDEL).
Durante este período, o conhecimento produzido e as experiências compartilhadas, tanto com a comunidade quanto com o
mundo acadêmico, têm se acumulado, sendo a intenção do evento, de início, apresentá-las de modo sistemático, a partir dos
principais eixos temáticos desenvolvidos pela IEPS-UEFS.
O evento pretende, especialmente, dentro deste enfoque, consolidar e divulgar os diálogos que vem sendo mantidos com
pesquisadores cubanos da Universidade de Granma, a partir do V Congreso Cubano de Desarrollo Local e V Taller Internacional
de Desarrollo Local, realizado em março de 2015, em Bayamo, Cuba. Esta é também oportunidade, portanto, para divulgar,
fortalecer e planejar as atividades de pesquisa, extensão e ensino que frutificam a partir de proposta de convênio de
colaboração acadêmica entre a UEFS e a Universidade de Granma.
De modo a proporcionar o encontro entre as diferentes visões acerca dos temas propostos, privilegiando tanto o olhar
acadêmico quanto os saberes e experiências populares, as atividades do Congresso serão delineadas a partir de grupos de
trabalho em que serão selecionados para apresentação tanto relatos de experiências de trabalho cooperado, ou de sua
organização, trazidos por grupos de trabalhadores e trabalhadoras ou por entidades de fomento e apoio de tais iniciativas,
quanto resultados de pesquisa ou extensão produzidos dentro dos padrões acadêmicos.
Simultaneamente ao I CIEPS ocorrerá a I Feira de Economia Popular e Solidária da UEFS, com a exposição e comercialização de
produtos de iniciativas da Economia Popular e Solidária, rodas de conversa e atividades culturais, alargando o espaço de
trocas, aprendizado e convívio dos participantes do Evento.
Pretende-se fazer desta, enfim, uma oportunidade de troca e produção de conhecimentos, com a participação de convidados
que têm inspirado a IEPS-UEFS durante a sua existência e com ela estabelecido parcerias, porque comungam da intenção de
contribuir para um mundo mais igual, por relações de trabalho mais justas e solidárias, por uma vida regida por valores que
nos aproximem da essência de ser humano.
LOCAL: Campus da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS
Av. Transnordestina, s/n, Novo Horizonte, Feira de Santana - BA
DATA: 16 a 18 de março de 2016
Ver mais informação
Edital
Início
03 - Conferência Internacional: Acolhimento de Jovens em Instituição: Proteger, Prevenir e Capacitar – Desafios à
intervenção | Maria João Leote (CICS.NOVA) | Eduarda Ferreira (CICS.NOVA); José Alberto Simões (CICS.NOVA)
12 nov 2015 | 14:30 | Fundação Calouste Gulbenkian | Lisboa

Com a participação de Maria João Leote de Carvalho (CICS.NOVA e Programa Crianças e Jovens em Risco, Fundação Calouste
Gulbenkian) na mesa redonda, desafios ao Acolhimento de Jovens em Instituição, o Colóquio procurará debater as questões
relacionadas com o acolhimento em instituições de crianças e jovens em risco que é um dos objetivos desta conferência
internacional; oradores principais Andrew Kendrick e Marta Santos Pais, além da participação de vários intervenientes
portugueses que trabalham estas problemáticas.
WORKSHOPS TEMÁTICOS
Tema 1:

COMPORTAMENTO DOS JOVENS E SAÚDE MENTAL

Teresa Goldschmidt e João Beirão
Tema 2:
JOVENS E INTERNET: RISCOS E POTENCIALIDADES
Eduarda Ferreira (CICS.NOVA); José Alberto Simões (CICS.NOVA) e Maria João Silva
Tema 3:
CULTURA ORGANIZACIONAL, SUPERVISÃO, PRÁTICAS E REFLEXÕES
Paula Cristina Martins
Formulário de inscrição aqui
Ver mais informação | Notas Biográficas
Início
04 - Ciclo de Conferências e Aulas Abertas do Departamento de Sociologia da Universidade de Évora 15/16 – “Políticas
Públicas de Emprego – Diagnóstico e Cenários” | Organização: Joaquim Fialho (CICS.NOVA.UÉvora)
13 de Novembro de 2015 | 18h00 | sala 104 – CES | Universidade de Évora

Com a organização do Doutor Joaquim Fialho (CICS.NOVA.UÉvora), no dia 13 de Novembro terá lugar a Conferência/Aula
Aberta “Políticas Públicas de Emprego – Diagnóstico e Cenários”, proferida por Francisco Madelino (Ex Pres. do Conselho
Directivo do IEFP).
Ver e-Cartaz
Início
05 - I Congresso CPLP Sobre Alterações Climáticas
19 e 20 de Novembro de 2015 | Reitoria da Universidade de Lisboa | Salão Nobre | Lisboa

O Programa de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável (PDACPDS) está a
desenvolver em estreita participação com o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), com
o Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais (CE3C) e com várias instituições governamentais e académicas da
Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) o I Congresso da CPLP sobre Alterações Climáticas.
Este evento tem como objectivo a partilha de informação sobre cenários, impactos, vulnerabilidades, mitigação e
adaptação às alterações climáticas e sustentabilidade nos países de língua portuguesa. Permitirá também um contacto prévio
entre os países da CPLP antes da COP21 em Paris.
Ver:
Agenda | Call Para Posters | Inscrições
Início
06 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | Organização (CICS.NOVA e APS SPESPS) | Jordi Estivill (CICS.NOVA) | Fernando Diogo (APS – SPESPS e CICS.NOVA) | Casimiro Balsa (CICS.NOVA)
27 Novembro 2015 | 09h00 - 17h00 | Auditório 2 - Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa

(…) A pobreza e a exclusão social são traços centrais da sociedade portuguesa. A grande proporção de indivíduos nessas
situações, bem como a sua persistência ao longo dos anos assim o comprova. A crise que o país vem atravessando bem como
as mudanças introduzidas nas políticas púbicas nos últimos anos, nomeadamente através da redução dos apoios sociais, de
todo o tipo, têm trazido novos desafios e tensões ao combate a estes fenómenos. O número de pessoas em situação de
pobreza tem vindo a aumentar o que, em si, representa um desafio forte às políticas sociais em geral e às de combate à
pobreza em particular.
É neste contexto que se torna necessário desenvolver um conjunto importante de reflexões sobre as diversas políticas de
combate à pobreza e à exclusão social e sobre as políticas sociais de caracter mais geral que as enquadram e potenciam.
Pretendemos discutir os desafios colocados às políticas de combate à pobreza considerando as transformações sociais que
têm tido lugar na sociedade portuguesa nos últimos 30 anos, com particular incidência nas transformações recentes.
Começaremos por reflectir sobre as políticas europeias de combate à pobreza e à exclusão social, daí partindo para a reflexão
acerca das políticas nacionais. Nestas, foi dado relevo particular a três públicos diferenciados: a população beneficiária do RSI,
a população cigana e as pessoas com deficiência.

Os trabalhos terminarão com uma mesa redonda em que três dos elementos da equipa responsável pelo primeiro grande
estudo sobre a pobreza em Portugal terão oportunidade de debater sobre o que mudou de 1985 para o momento actual no
que à pobreza em Portugal diz respeito.
Este evento procura, também, portanto, assinalar os 30 anos do primeiro grande estudo sobre a pobreza em Portugal,
suscitando a reflexão sobre os seus aspectos estruturais e conjunturais e sobre as políticas que a combatem.
Para mais, comemoram-se, em 2015, também 30 anos da criação da Associação Portuguesa de Sociologia, data que o
colóquio igualmente assinala. Neste sentido, a sua realização representa a vitalidade da APS e das suas secções temáticas e o
papel agregador que desempenha junto dos e das profissionais da sociologia. Mas representa também o serviço à sociedade
portuguesa que a APS presta como estimuladora dos debates sobre as questões centrais que a perpassam, definem e
condicionam. (…)
Ver Site Conferência | Cartaz | Cartaz reduzido [pdf] [jpg]
Ver Programa | Flyer
Início
07 - Workshop CICS.NOVA: “Políticas de descentralização e autonomia das escolas. Apresentação dos resultados de um
projeto de doutoramento” por Susana Batista (CICS.NOVA)
11 de Novembro 2015 | 15h00 | FCSH/NOVA – Edifício ID: Sala 1.05

(…) Neste workshop pretende-se apresentar o trabalho de investigação desenvolvido no âmbito de uma tese de
doutoramento, onde se procurou analisar as políticas de descentralização educativa e autonomia das escolas, em Portugal,
enquadrando-as em processos de (re)distribuição de responsabilidades entre atores educativos. A partir de uma perspetiva
sociológica, mas aproveitando contributos das políticas públicas, o olhar teórico construído permitiu estudar como se
articulam várias escalas e atores na produção das políticas públicas. Esse olhar distingue-se por combinar uma abordagem
histórica e comparada do sistema educativo, mas também por visar a integração de múltiplas escalas de análise (global/
europeu, nacional e local). (…)
Ver Cartaz
Início
08 - Notícia Expresso on line 01.11.2015-13h54 | Referência ao Atlas da Educação e CICS.NOVA em Sociedade (Educação) |
Título: “Exames nacionais: o seu concelho tem bom ou medíocre? Ora veja”
Na passada semana, com o título: “Exames nacionais: o seu concelho tem bom ou medíocre? Ora veja”, o Jornal Expresso
edita reportagem das Jornalista Isabel Leiria e Sofia Miguel Rosa, onde se alude aos resultados dos exames nacionais,
realidade lida à luz da actualização do “Atlas da Educação”, lançado em 2014. A notícia faz referência particular ao CICS.NOVA
aqui transcrita:
“A investigação foi feita por uma equipa do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais CICS.Nova, coordenada pelo exministro da Educação David Justino, a pedido da associação Empresários pela Inclusão Social (EPIS).”
Ver notícia on line na íntegra
Início
09 - Grande Festa da Ciência: Dia Mundial da Ciência ao serviço da Paz e do Desenvolvimento | Maria José Roxo
(CICS.NOVA)
10 Novembro de 2015 | Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva | Lisboa

Vai decorrer no próximo dia 10 de Novembro - Dia Mundial da Ciência ao serviço da Paz e do Desenvolvimento - no Pavilhão
do Conhecimento em Lisboa, a grande festa da Ciência, inserida nas Celebrações dos 70 anos da UNESCO. Para além de
múltiplas palestras sobre os diversos programas científicos da UNESCO e respectivas redes e comités nacionais, estarão
também patentes cerca de 15 stands que incluirão mostras de Geoparques, Reservas da Biosfera, experiências, jogos,
observações astronómicas, gastronomia, lançamento de livros entre muitas outras actividades.
O CICS.NOVA é um dos parceiros do evento e contará com a participação da investigadora Prof. Maria José Roxo com a
comunicação "O Ano Internacional dos Solos: O recurso solo do qual dependemos diariamente".
O programa poderá ser consultado na integra aqui.
Início

10 - Convite para o evento: Catalisar a Transição Local e a Inovação Social (filme/documentário)
24 de Novembro de 2015 | 09:00 às 13:00 | FCSH/NOVA | Lisboa

Dia 24 de Novembro de 2015 (das 9:00 às 13:00), na FCSH (Avenida de Berna 26, Lisboa) reúnem-se agentes ativos na
transição local e inovação social para apresentar o filme documentário realizado no âmbito do projeto CATALISE e abrir uma
reflexão e discussão em plenário em torno das seguintes questões:
Estamos perante um novo movimento social? Existe uma vontade partilhada em torná-lo mais visível e potenciar a sua
replicação?
Ver vídeo de apresentação do filme documentário
O evento é público e a entrada é livre.
Poderá realizar a sua inscrição enviando um e-mail para: proj.catalise@gmail.com
Durante este dia juntar-se-ão pessoas e iniciativas interessadas em participar na transição local para a sustentabilidade e
inovação social, criando uma plataforma de interação e aprendizagem coletiva. Existe o objetivo de promover a participação
dos diversos agentes na co-criação das publicações do projeto: “Guia de Boas Práticas” e “Caderno de Recomendações Sociais
e Políticas”.
Este encontro surge no âmbito do Projeto de investigação-ação: CATALISE – Capacitação para a Transição Local e Inovação
Social, criado e coordenado pelo CICS.NOVA (Universidade Nova de Lisboa/ Faculdade de Ciências Sociais e Humanas) e pelo
CCIAM-cE3c (Universidade de Lisboa/ Faculdade de Ciências), e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Nota introdutória ao filme documentário:
Cada vez mais, em Portugal e um pouco por todo o mundo, grupos de pessoas emergem, organizando-se e explorando
trajetórias complementares ao paradigma vigente, regido pela imposição do crescimento económico ilimitado. Estes
percursos, pessoais e coletivos, locais e globais, surgem em resposta à confluência das crises: ecológica, socioeconómica,
cultural, política e ética.
É neste contexto, que surge o questionamento base do projeto: Quais as práticas, as aprendizagens e as visões das pessoas e
iniciativas que têm vindo a traçar estes caminhos inovadores?
Os seus discursos tornam claro ser cada vez mais urgente encontrar soluções transformadoras. Estas pessoas, iniciativas,
redes, associações, ou grupos informais, são quem tece o tecido onde é inscrita a mudança. E é com cada uma destas linhas,
destes percursos que se cruzam e se fortalecem, que emerge, cada vez mais visível, a rede de interdependências no processo
de catálise em curso.
Ver apresentação do filme documentário
Início
11 - XVI Encontro Nacional de Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (ENSIOT) - Futuros do Trabalho:
Políticas, Estratégias e Prospetiva | CO: Ana Paula Marques, Presidente da CO (CICS.NOVA.UMinho) - Ângela Matos,
(CICS.NOVA.UMinho) - Helena Serra, (CICS.NOVA) - João Carvalho, (CICS.NOVA.UMinho) - Miguel Chaves, (CICS.NOVA) Fernando Diogo, Comissão científica (CICS.NOVA.UAçores)
27 e 28 de Novembro 2015 | FCSH-Universidade Nova de Lisboa

Apresentação
Perante a crise e as profundas adversidades económico-financeiras, que afectam o capitalismo contemporâneo e a confiança
no futuro, o trabalho, as organizações e as profissões têm conhecido profundas transformações nas suas práticas, conteúdos e
sentidos. Por sua vez, num contexto de regressão do Welfare State, visível na privatização e externalização de múltiplos
serviços públicos (e.g. saúde, educação, ação social), atingidos por crescentes vagas de subfinanciamento, assiste-se a
importantes processos de ressimbolização do trabalho, designadamente pela: i) exaltação de uma “cultura de risco”; ii)
exigência de compromisso constante por parte dos trabalhadores; iii) apropriação do controlo gestionário e administrativo
cada vez mais transversal a todos os grupos profissionais pressionados pelas lógicas de produtividade e de custo/benefício; iv)
intensificação e racionalização subtis dos modelos de organização do trabalho; v) não linearidade dos processos de
profissionalização, marcados por reconversões contínuas, que tornam imprevisíveis as apostas formativas; vi) pressão para

fluxos contínuos de mobilidade organizacional e profissional, instáveis e dificilmente integráveis; vii) dificuldades de auto e
heteroreferenciação identitária perante experiências de desemprego e exclusão social de um número crescente de grupos
sociais, com especial destaque para os jovens, mulheres, indivíduos desqualificados ou com baixas qualificações e
trabalhadores mais idosos; viii) refluxo da regulação estatal na economia em geral e no trabalho (e emprego) em particular
com efeitos na desproteção dos trabalhadores, em especial os mencionados no ponto anterior, e na dessindicalização de
amplas faixas da população activa.
Em suma, os processos globais de mudança social têm vindo a implicar transformações significativas nas organizações, no
trabalho, nos grupos profissionais e nos cidadãos em geral. Os contornos destas dinâmicas permanecem, no entanto, em larga
medida, por conhecer, compelindo os cientistas sociais a confrontarem-se com questões a que urge dar resposta: que futuro é
possível antecipar num quadro incerto? Em que medida se preserva ou se assegura formas de vinculação socioprofissional e o
exercício pleno da cidadania num contexto marcado pela crise e pela precarização?
A APSIOT convida à submissão de resumos de proposta de comunicação, de natureza teórica e/ou empírica, que abordem
estas temáticas, independentemente da sua fundamentação teórica e abordagem metodológica. Igualmente, convida-se à
apresentação de narrativas de experiências em contextos laborais múltiplos na voz dos próprios profissionais.
Início
Propostas de eixos temáticos:
1. Globalização, PME’s e internacionalização competitiva
- Ecologização das empresas e gestão verde
- Qualidade de vida e condições de trabalho
- Tecnologia, comunicação e riscos
- Privatização, liberalização e reconfiguração dos serviços públicos
2. Mercados (trans)nacionais de emprego
- Subemprego, precariedade e desemprego
- Migrações, direitos de trabalho e cidadania
3. Educação e formação em contexto de trabalho
- Formas de produção de subjetividades no trabalho
- Trajetórias profissionais, familiares e pessoais
4. Profissão, Profissionalização e Profissionalismo
- Nova Gestão Pública e impactos nas profissões
- Hibridização de formas de organização do trabalho e profissões
- Conhecimento profissional e racionalização organizacional
5. Diálogo social e desafios de concertação coletiva
- Impactos das políticas públicas de emprego nos trabalhadores e processos de (des)sindicalização
- Entre o corporativismo e associativismo: desafios à regulação do trabalho e do emprego
6. Desenvolvimento, políticas e parcerias
- Participação Política e Liderança
- Inovação social e empreendedorismo
- Igualdade de oportunidades e de género
- Desenvolvimento local e Economia Social
- Parcerias/ redes interorganizacionais como agentes de mudança
Início
COMISSÃO ORGANIZADORA
Ana Paula Marques, CICS.NOVA.UMinho/ Universidade do Minho (Presidente da CO)
Paula Urze, FCT-Universidade Nova de Lisboa (Presidente da APSIOT)
Ângela Matos, CICS.NOVA.UMinho/ Universidade do Minho
Fátima Assunção, ISCSP-Universidade de Lisboa (Vice-Presidente da APSIOT)
Helena Serra, CICS.NOVA/ FCSH- Universidade Nova de Lisboa
João Carvalho – CICS.NOVA/ ISMAI – Instituto Universitário da Maia
João Leitão, Instituto Politécnico da Guarda (Direcção da APSIOT)
Manuel Cruz, APSIOT
Maria Manuel Serrano – Universidade de Évora (Direcção da APSIOT)
Miguel Chaves – CICS.NOVA/ FCSH- Universidade Nova de Lisboa

Mónica Freitas, FCSH-Universidade Nova de Lisboa (Direcção da APSIOT)
Paula Ferreira – ISSSL-Universidade Lusíada (Direcção da APSIOT)
Início
12 - Aula Aberta: "Ciência e Economia" do Mestrado EGCTI por Arlinda Cabral| Comentários: Isabel Lousada (CICS.NOVA)
30 de Novembro | 18h00 | ISEG | Lisboa

A Aula Aberta: "Ciência e Economia" do Mestrado EGCTI: “Ciência e cooperação Multilateral: A emergência da agenda entre os
países de língua portuguesa”, ministrada pela oradora Arlinda Cabral, terá lugar no ISEG no dia 30 de Novembro pelas 18h00 e
terá o comentário da Prof. Isabel Lousada (CICS.NOVA), intitulado "A ciência da/na cooperação".
Ver Cartaz
Início
13 - «IV Colóquio de Detecção Remota: Observação da Terra»
27 de Novembro de 2015 | Sala Algarve da Sociedade de Geografia de Lisboa | Lisboa

A Sociedade de Geografia de Lisboa, através da Secção de Geografia Matemática e Cartografia, organiza o IV Colóquio
«Detecção Remota: Observação da Terra».
O evento decorre no dia 27 de Novembro de 2015, na Sala Algarve da Sociedade de Geografia de Lisboa. A entrada é livre
mas sujeita a inscrição em formulário próprio, disponível na página de anúncio do Colóquio, que depois de preenchido
deverá ser enviado por e-Mail para a Secretaria da Sociedade de Geografia de Lisboa.
O Programa e a Ficha de inscrição encontram-se aqui
É passado certificado (em papel), desde que o participante previamente inscrito proceda ao registo de
presença no dia do Colóquio.
Início
14 - Conferência: O Serviço Social na Reabilitação das Pessoas com Doença Mental: questões teóricas e práticas
11 de Dezembro 2015 | Auditório do ISSSP | Porto

O ISSSP irá realizar no dia 11 de Dezembro de 2015 uma Conferência intitulada “O Serviço Social na Reabilitação das Pessoas
com Doença Mental: questões teóricas e práticas.”
A Conferência decorrerá no auditório do Instituto Superior de Serviço Social do Porto e contará com a participação de
oradores nacionais e dois especialistas do trabalho social americano, na área da saúde mental.
Para mais informações, consulte a página do evento aqui
Ver Flyer | Ficha de inscrição
Início
15 - VI Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia (APA)
02, 03 e 04 de Junho de 2016 | Coimbra

Tema:
“FUTUROS DISPUTADOS”
O próximo congresso da Associação Portuguesa de Antropologia continua o debate sobre os mundos que habitamos, criamos
e diferenciamos. O conhecimento das suas pluralidades guia a disciplina há mais de cem anos, em cenários sempre renovados
e imprevistos; persiste e levanta novos desafios no quadro contemporâneo de um antropoceno (ou na sua versão mais radical,
capitoloceno) indefinido em termos de responsabilidades decisivas sobre o devir colectivo de humanos e não humanos.
Enquanto os poderes políticos públicos privilegiam escalas de conhecimento macrossociais reveladas por estatísticas e
quadros analíticos normativistas e normalizadores, propomos contrapor e acrescentar o conhecimento que aprendemos com
a etnografia e a antropologia, mais próximo da escala da experiência vivida, dando atenção às vozes, corpos, desejos,
subjectividades, comunidades, identidades, na ansiedade dos passados, presentes e futuros próximos, perante a incompletude
das grandes narrativas ideológicas. Apelamos à contribuição de todos, profissionais, académicos, estudantes, neste amplo
debate e reflexão sobre o mundo contemporâneo e os seus possíveis futuros.
Mais informação
Ver Cartaz
Início
16 - 4th International Conference: Agriculture & Food



20–24 June 2016 | Elenite Holiday Village | Bulgaria

Organized by:
Bulgarian Academy of Sciences; Union of Scientists in Bulgaria; Science & Education Foundation, Bulgaria; Institute of Field and
Vegetable Crops, Serbia; Research Tomsk Agricultural Institute, Russia; Kazakh National Agrarian University, Kazakhstan.
Publication
Agriculture & Food (ISSN 1314-8591)
All the papers, regardless of the presentation type, will be published in a relevant journal of International Scientific
Publications. Each paper is peer–reviewed by two anonymous, independent reviewers. The official language is English.
This journal is indexed by Russian Science Citation Index, China National Knowledge Infrastructure (CNKI) Scholar, Google
Scholar, Polish Scholarly Bibliography.
Further information
Início
17 - 10th International Conference: Language, Individual & Society
07–11 September 2016 | Elenite Holiday Village | Bulgaria

Organized by:
Bulgarian Academy of Sciences; Union of Scientists in Bulgaria; Science & Education Foundation, Bulgaria; New Education
Foundation, Poland; VUZF University, Bulgaria.
Publication
Language, Individual & Society (ISSN 1314-7250)
All the papers, regardless of the presentation type, will be published in a relevant journal of International Scientific
Publications. Each paper is peer–reviewed by two anonymous, independent reviewers. The official language is English.
This journal is indexed by Russian Science Citation Index, China National Knowledge Infrastructure (CNKI) Scholar, Google
Scholar, Polish Scholarly Bibliography.
Further information
Início
18 - Convite para o lançamento do livro de António Covas e Maria das Mercês Covas intitulado: “Multerritorialidades I:
Temas e Problemas de Governança e Desenvolvimento Territoriais”
16 de Novembro de 2015 | 17h00 | Sala de Conferências do IGOT | Lisboa

A apresentação do livro de António Covas e Maria das Mercês Covas intitulado: “Multerritorialidades I: Temas e Problemas
de Governança e Desenvolvimento Territoriais”, terá lugar no dia 16 de Novembro de 2015 (2ª feira) às 17h00, na Sala de
Conferências do IGOT, Universidade de Lisboa, Rua Branca Edmée Marques (junto ao ISCTE), 1600-276 Lisboa.
A apresentação do livro será feita pelo Prof. Doutor Luís Moreno (IGOT).
Resumo do Livro
Multiterritorialidades I: Temas e Problemas de Governança e Desenvolvimento Territoriais
António Covas e Maria das Mercês Covas
Os territórios são espaços construídos. São espacialidades inscritas no movimento perpétuo de desconstrução e
reconstrução do espaço. Como tal, estes espaços construídos têm um tempo de vida útil, estão em constante
movimento e em processo simultâneo de desterritorialização e reterritorialização. Os espaços construídos são uma
combinação variável de materiais tangíveis e intangíveis ou simbólicos ou, se quisermos, de valores de troca, de valores
de uso e de valores intrínsecos. Os territórios são, portanto, conjuntos de materiais de construção para realizar funções
(funcionalidades) e produzir significados (símbolos). Quanto às novas territorialidades, elas são, essencialmente, uma
promessa de futuro, isto é, um propósito e uma combinação variável e polissémica de materiais, recursos, valores,
significados, funcionalidades e identidades.
Nos anos mais recentes temos tido a oportunidade única de participarmos em várias iniciativas e experiências de
desenvolvimento e governança territoriais, isto é, na formação de múltiplas territorialidades e outros tantos espaços de

significação. A colectânea de textos que escolhemos é um espelho desta diversidade de circunstâncias, condições e
oportunidades e é o primeiro volume de uma nova série com o título genérico de Multiterritorialidades. Neste primeiro
volume a maioria dos textos diz respeito a intervenções públicas entre 2013 e 2015. A colectânea está organizada por
ordem cronológica. Dado as circunstâncias em que foram produzidos e divulgados, não surpreenderá que existam
algumas repetições nos mesmos textos. Por esse facto, os nossos pedidos de desculpa aos leitores.
Ver documento com: Convite, imagem do livro (frente e verso) e um resumo do livro.
Início
19 - 1º Encontro Ibérico Sociedade e Envelhecimento - Desafios do Envelhecimento Demográfico
10 De Dezembro de 2015 | Faculdade de Letras da Universidade do Porto | Porto

Ficha de inscrição
Inscrições limitadas
Ver Cartaz
Início
20 - Conferência/Lançamento de livro: “Avaliação de políticas públicas no capitalismo globalizado - Para que e Para quem?”
Pela Professora Ana Arcoverde (Universidade Federal de Pernambuco) | Apresentação: Casimiro Balsa (CICS.NOVA)
26 de Novembro de 2015 | 18h00-20h00 | Sala 0.06 do ID | FCSH/NOVA | Lisboa

No dia 26 de Novembro de 2015, com apresentação do Professor Casimiro Balsa (CICS.NOVA), terá lugar na sala 0.06 do
Edifício ID da FCSH/NOVA, o lançamento do Livro “Avaliação de políticas públicas no capitalismo globalizado - Para que e Para
quem?” que tem a organização de Ana Cristina Brito Arcoverde.
Ana Cristina Brito Arcoverde - Assistente social, Doutora em sociologia pela Universidade de Paris III, Mestre em Serviço Social
pela UFPE, Professora titular da Universidade Federal de Pernambuco/Brasil, pesquisadora 1 A do CNPq, líder do núcleo de
estudos e pesquisa ARCUS, investigadora estrangeira na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de
Coimbra (FPCE-UC) ), bolsista da CAPES, processo 002837/2015-3.
Ver e-Cartaz
Início
21 - Encontro Luso-afro-americano de Geografia Física e Ambiente- Reflexões sobre a Geografia Física e o Ambiente num
mundo em conflito
07 a 09 de Junho de 2016 | Universidade Pedagógica de Moçambique | Maputo | Moçambique

O Encontro Luso-afro-americano de Geografia Física e Ambiente pretende-se constituir como um fórum privilegiado para a
discussão de problemáticas relacionadas com a Geografia Física e o Ambiente, congregando investigadores africanos,
europeus e americanos. Num contexto global em que a proliferação de conflitos políticos e armados tem potenciado situações
de risco para as sociedades, continuam a observar e a agravar-se condições de crise ambiental e degradação dos elementos
naturais do nosso planeta.
Neste sentido, pretende-se com este evento reunir académicos oriundos dos três continentes, para a discussão das temáticas
propostas.
Propõe-se um conjunto de temáticas diversificadas e abrangentes, abordando aspetos fundamentais dada ciência geográfica,
nas suas vertentes física e ambiental, com destaque para a sua aplicação ao ordenamento do território, aos riscos naturais e
outras problemáticas ambientais, bem como à sua vertente didática.
Eixos temáticos:
1. Geografia Física e Ordenamento do Território
2. Planeamento Ambiental, Paisagem e Áreas Protegidas
3. Riscos Naturais e Gestão de Crises
4. Tecnologias de análise espacial e ambiental
5. Ensino das Temáticas Físico-naturais na Geografia Escolar
Datas importantes:
Até 15 de dezembro – envio de resumos (serão indicadas em breve as normas para resumos)
Até 7 de janeiro de 2016 – envio de resultados

Até 30 de março de 2016 – envio dos textos completos
Local de realização e Contactos:
Faculdade de Ciências da Terra e Ambiente. Universidade Pedagógica. Campus da Lhanguene, Av. De Moçambique. Km 1. C.P.
3236
Maputo, Moçambique
E-mail: elaagfa.info@gmail.com
Website: http://elaagfa.weebly.com
Início
22 - 3S vacancy: lecturer in human geography of the environment at UEA | Closing date: 20 November 2015
Recruiting for a lecturer to join the 3S (Science, Society and Sustainability) Research Group here at UEA, Norwich.
Further information
Lecturer in Human Geography of the Environment
REF: ATR1268
School of Environmental Sciences
Faculty of Science
£39,685 to £45,954 per annum.
The University of East Anglia invites applications for a Lectureship in the Human Geography of the Environment in the School of
Environmental Sciences. The successful candidate will have a developing international research record in human geography
and be capable of complementing the successful 3S (Science, Society and Sustainability) research
grouping http://3sresearch.org. The further particulars outline areas of research focus particularly attractive to the School - in
particular we are interested in someone bringing research expertise in the areas of energy and low-carbon transitions,
governance and participation, socio-technical innovations, climate change, food, natural hazards and environmental justice.
The post holder will contribute to teaching a first year module on ‘Human Geographies of a Changing World’ and help deliver
human geography facing content on core second and third year modules of the BA and BSc Geography programmes. You must
have a PhD in Geography or a closely allied and appropriate subject (e.g. Environmental Sciences, Science and Technology
Studies) and fulfil all essential elements of the person specification. This post is available from 1 April 2016, on a full-time
indefinite basis. We particularly welcome applications from suitably qualified female academics as they are currently underrepresented in senior positions within the School.
Closing date: 12 noon on Friday 20 November 2015
The University is a Bronze Athena Swan Award holder, currently working towards Silver
Início
23 - I Corrida da NOVA | Organização da Associação de Estudantes da FCSH/NOVA
08 de Novembro 2015 | 11h00 | FCSH/NOVA | Lisboa

A Associação de Estudantes da FCSH/NOVA realiza durante o próximo fim de semana a I Corrida da NOVA que tem como
objectivos aumentar a prática de desporto, promover hábitos de vida saudável e integrar os novos alunos da NOVA.
O evento, que terá lugar no dia 8 de Novembro (domingo) às 11h, prevê que a partida se realize nas instalações da Faculdade,
no n.º 26 da Av. de Berna, seguindo o percurso em direcção ao Campo Grande, Cidade Universitária e Bairro do Rego, antes de
terminar novamente no ponto de partida. No total, propõe‐se aos atletas a realização de um percurso com 5 km.
O evento, que conta com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo, Junta de Freguesia das Avenidas Novas e Holmes
Place, terá um custo a partir dos 5€. Todos os participantes receberão um kit de participação, onde se inclui uma T‐Shirt da
NOVA University.
Formulário de inscrição na prova
Informações adicionais na página de Facebook da AEFCSH
Início
24 - Publicação do Número Temático 2015 da Sociologia - "Práticas de consumo: valores e orientações" |
Biblioteca Digital da FLUP

Informa-se que o número temático da Sociologia, Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto relativo ao ano
de 2015 acaba de ser publicado e já se encontra disponível para consulta na Biblioteca Digital da FLUP, aqui.
Coordenado por Isabel Cruz e Rafaela Ganga, este número temático conta com a participação de Sandra Lima Coelho, Paul
Widdop, Adrian Leguina, Maria Assunção Gato e Ariela Mortara.
Ver capa
Início
25 - Formação e-learning sobre a Publicação Científica e Académica com o Open JournalSystem
10 de Novembro a 11 de dezembro de 2015
Informa-se que se encontra aberta a 2ªedição de formação e-learning sobre a Publicação Científica e Académica com o Open
JournalSystem.
O objetivos são:
- compreender o processo editorial e a caracterização de um sistema de gestão online de revistas científicas e académicas;
- configuração de uma revista científica no Open JournalSystem;
- reprodução do processo editorial de uma publicação com recurso ao OJS e reconhecer as vantagens do OJS na gestão
editorial e disseminação da informação científica e académica.
As datas de realização desta formação decorrem entre 10 de Novembro a 11 de dezembro de 2015.
Formadores: Pedro Príncipe e José Carvalho
Carga horária: 5 semanas – 24h
Preço da inscrição: 72,00 euros (Associados Individuais) / 96,00 euros (Associados Colectivos) / 144,00 euros (Não Associados)
Acesso ao site aqui
Para mais informações: formacao@bad.pt.
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP)
Início
26 - Novembro: Infoday Nacional sobre o Desafio Societal 6 – A Europa num Mundo em Mudança
13 de Novembro (6ªfeira durante a tarde) | Sociedade Portuguesa de Geografia | Lisboa
FCSH/NOVA's insight:
No âmbito das atividades de divulgação das oportunidades de financiamento H2020 promovidas pelo GPPQ, realizar-se-á um
Infoday Nacional sobre o Desafio Societal 6 – A Europa num Mundo em Mudança.
Esta sessão decorrerá no próximo dia 13 de Novembro (6ªfeira durante a tarde) na Sociedade Portuguesa de Geografia, em
Lisboa, e contará com a presença do Dr. Yuri Borgmann-Prebil (Scientific Officer/Research Programme Officer da DG Research
& Innovation)que apresentará as oportunidades de financiamento do DS6 para 2016 e 2017. Esta é uma oportunidade única
para que a comunidade esclareça a suas dúvidas sobre o Programa de Trabalhos de 2016-2017 junto da Comissão Europeia.
A sessão contará ainda com a presença do Professor Doutor Ricardo Gonçalves (UNINOVA), avaliador nacional no Desafio
Societal 6, que partilhará com os presentes a sua experiência de avaliação de propostas neste tema.
À semelhança de outros eventos do GPPQ, a participação na sessão é gratuita mas o registo é obrigatório.
A informação sobre o evento e o formulário de registo estão disponíveis aqui.
Início
27 - ERASMUS + | Convite à apresentação de candidaturas 2016 - EAC/A04/2015 | Vários prazos
O Programa ERASMUS+ é o novo programa da EU para a educação, formação, juventude e desporto.
O presente convite à apresentação de candidaturas visa as seguintes ações do Programa Erasmus+:
Ação-chave 1 (KA1) — Mobilidade individual para fins de aprendizagem:
Mobilidade individual nos domínios da educação, formação e juventude;
Graus conjuntos de mestrado Erasmus Mundus;
Eventos em larga escala do Serviço Voluntário Europeu.

(!) Ação-chave 2 (KA2) — Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas – Esta ação dá continuidade aos
programas Tempus; Alfa; Edulink; Erasmus Mundus:
Parcerias estratégicas nos domínios da educação, formação e juventude (prazo candidatura: 2 de fevereiro de 2016; 26 de
abril 2016);
Alianças do Conhecimento (prazo candidatura: 2 de fevereiro de 2016);
Alianças de Competências Setoriais (prazo candidaturas: 26 de fevereiro de 2016).
Reforço de capacidades no domínio do ensino superior(prazo candidaturas: 10 de fevereiro de 2016);
Reforço de capacidades no domínio da juventude (prazo candidaturas: 2 de fevereiro de 2016; 1 de julho de 2016).
Ação-chave 3 (KA3) — Apoio à reforma de políticas:
Diálogo estruturado: Encontros entre jovens e decisores do setor da juventude;
Atividades Jean Monnet;
Cátedras Jean Monnet;
Módulos Jean Monnet;
Centros de Excelência Jean Monnet;
Apoio Jean Monnet a associações;
Redes Jean Monnet;
Projetos Jean Monnet.
Elegibilidade
Qualquer organismo, público ou privado, ativo nos domínios da educação, da formação, da juventude e do desporto pode
apresentar um pedido de financiamento no âmbito do Programa Erasmus+. O Programa Erasmus+ está aberto à participação
dos seguintes países:
os 28 Estados-Membros da União Europeia;
os países EFTA/EEE: Islândia, Listenstaine e Noruega;
os países candidatos à UE: Turquia e a antiga República jugoslava da Macedónia.
Mais informação.
Gentileza da Gestora de Comunicação e Gestão de Ciência e Tecnologia do CICS.NOVA
Início
28 - Call For Papers | Journal Education, Society and Cultures | Special issue: The evaluation of schools | Deadline extended:
November 23, 2015
[EN] | [PT]
CALL FOR PAPERS
The evaluation of schools: policies, perspectives and practices
ESC – Education, Society and Cultures special issue
The deadline for submissions has been extended until Monday, November 23, 2015
Guest Editors
Preciosa Fernandes, University of Porto, Portugal
Isabel Fialho, University of Évora, Portugal
Antonio Bolívar Botía, University of Granada, Spain
Issue Rationale
Within a European framework, the evaluation of schools has been identified as a tool to promote educational change (OECD,
2010). In this perspective, its importance is recognized not only for the regulation of education systems (Sheerens, 2003) but
also for the organization of schools and the improvement of the educational service provided (Bolívar, 2003). This means that
evaluation is matched up with the possibility of making educational systems more effective (Hopkins, Stringfield, Harris, Stoll, &
Mackay, 2014), which implies taking into account not only macro-political aspects but also the ones of meso and micro order,
related to school as an organization and to the processes of curriculum construction and development.
Responding to these demands the evaluation of schools has been pointed out in two ways: as a form of political regulation of
the work developed in schools and therefore in a logic of accountability (Afonso, 2009; Fullan, Rincón-Gallardo, & Hargreaves,
2015) and as resource to foster the effectiveness of education (Devos & Verhoeven, 2003). The growing importance of
accountability in public schools results, on the one hand, of the media coverage of the phenomena associated with the

disclosure of school rankings (table leagues) and, on the other, of the focus of external evaluation of schools on school results
and the consequent pressure to improve educational quality.
Several national and international studies from different areas of knowledge have given great emphasis to the evaluation of
schools, contributing to the dissemination of models and practices and the production of relevant and useful knowledge for
schools that aspire to achieve standards of quality.
This issue of Educação, Sociedade & Culturas [Education, Society & Cultures] focuses on evaluation policies, perspectives and
practices developed in European education systems. The main objectives are to:
o
o
o
o
o
o

Confront the evaluation policies of schools from different countries in Europe
Disseminate studies on the evaluation of schools
Clarify relations between the processes of schools’ evaluation and its effects in the organization of school,
teaching and students’ learning outcomes
Contribute to a better understanding of the impact of schools’ evaluation in the implementation of
accountability policies
Understand the role of external evaluation in the implementation and consolidation of processes of internal
evaluation
To advance theoretical and methodological frameworks for the evaluation of schools
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----------------------------------------------------[PT]
CALL FOR PAPERS
A avaliação das escolas: políticas, perspetivas e práticas
Número especial da ESC – Educação, Sociedade & Culturas
Prazo de submissão prolongado até 23 de novembro de 2015
Organizadores/as Convidados/as
Preciosa Fernandes, Universidade do Porto (Portugal)
Isabel Fialho, Universidade de Évora (Portugal)
Antonio Bolívar Botía, Universidad de Granada (Espanha)
Olhada segundo uma matriz europeia, a avaliação das escolas tem vindo a ser identificada como um instrumento promotor da
mudança educacional (OCDE, 2010). Nessa perspetiva, é reconhecida a sua importância não apenas para a regulação dos
sistemas educativos (Sheerens, 2003) mas também para a organização das escolas e para a melhoria do serviço educativo
prestado (Bolívar, 2003). Ou seja, associa-se à avaliação a possibilidade de tornar os sistemas educativos mais eficazes
(Hopkins, Stringfield, Harris, Stoll, & Mackay, 2014), o que pressupõe equacionar não apenas aspetos de ordem macropolítica
mas, igualmente, de ordem meso e micro, relacionados com a escola enquanto organização e com os processos de construção
e de desenvolvimento do currículo.
Em resposta a estas demandas a avaliação das escolas tem sido apontada em dois sentidos: enquanto forma de regulação
política do trabalho realizado nas escolas e, portanto, como meio de prestação de contas numa lógica de accountability
(Afonso, 2009; Fullan, Rincón-Gallardo, & Hargreaves, 2015) e enquanto recurso promotor de melhoria da eficácia da
educação (Devos & Verhoeven, 2003). A crescente importância que a prestação de contas tem vindo a ter nas escolas públicas
resulta, por um lado, dos fenómenos de mediatismo associados à divulgação dos rankings das escolas e, por outro, do enfoque
da avaliação externa das escolas nos resultados escolares e consequente pressão para a melhoria da qualidade educacional.
Diversos estudos nacionais e internacionais oriundos de diferentes áreas do conhecimento têm dado grande enfoque à
avaliação de escolas, contribuindo para a divulgação de modelos e práticas e para a produção de conhecimento relevante e
útil para as escolas que aspiram a padrões de qualidade.
Esta edição da ESC foca-se em políticas, perspetivas e práticas de avaliação de escolas desenvolvidas nos sistemas educativos
europeus e tem com principais objetivos:
o
o
o

Confrontar políticas de avaliação de escolas de diferentes países da Europa;
Divulgar estudos sobre avaliação das escolas;
Clarificar relações entre processos de avaliação de escolas e efeitos que geram nas organizações escolares, no
trabalho docente e nos resultados das aprendizagens dos alunos;

o
o
o

Contribuir para um melhor conhecimento do impacto da avaliação das escolas na implementação de políticas
de accountability;
Perceber o papel da avaliação externa na implementação e consolidação de processos de autoavaliação;
Aprofundar quadros teóricos e metodológicos de avaliação de escolas.
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29 - Call for Papers: Moving Cities: Contested Views on Urban Life - European Sociological Association Research Network 37
– Urban Sociology – Midterm Conference | Organizing Team: Patrícia Pereira (CICS.NOVA, FCSH-UNL, Portugal) | Deadline
15th, December, 2015
June, 29th- July, 1st, 2016 | Jagiellonian University | Krakow | Poland

http://esarn37.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/esarn37
Abstract submission: November 5th, 2015 - December 15th, 2015 to esamovingcities@gmail.com
Find the Call for Papers for the next European Sociological Association Research Network 37 - Urban Sociology - Midterm
Conference here.
Organizing Team
Confirmed keynote speakers:
Saskia Sassen, Columbia University in the City of New York
Talja Blokland, Humboldt University of Berlin
Ayo Mansaray, University of East London
Jacek Gądecki, University of Science and Technology in Krakow
Address any questions concerning the conference to esamovingcities@gmail.com
You can follow the conference updates in our blog and Facebook page:
http://esarn37.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/esarn37
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30 - Call For Papers: Primeira reunião da rede de investigação para os Refugiados: "65 anos Convenção de Genebra"| Prazo:
2015/12/23
06-08 Outubro de 2016 | Instituto de Pesquisa de Migração e Estudos Interculturais (IMIS) | Osnabrück | Alemanha

Prazo e contacto:
Propostas de painéis podem ser enviadas até 2015/12/23 via info@fluechtlingsforschung.net
Mais informação | Call em formato PDF
Conference
The aim is to provide a platform for discussion, and thus to promote the exchange of research results in all fields of forced
migration and Refugee Research.
--------------------------------------------------------------------------“Erste Tagung des Netzwerks Flüchtlingsforschung; 65 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention“ 6.-8. Oktober 2016, am Institut für
Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS), Osnabrück - Call for Panels
Deadline: 23.12.2015
Informationen: http://fluechtlingsforschung.net/konferenz/
Download: Call for Panels als Pdf
1951 wurde das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer Flüchtlingskonvention) verabschiedet und damit
der Grundstein des heutigen Flüchtlingsregimes gelegt. Seitdem und zunehmend in den aktuellen weltweiten
Flüchtlingsbewegungen werden immer wieder die vielfältigen Herausforderungen des Flüchtlingsschutzes deutlich, denen sich
die interdisziplinäre Flüchtlingsforschung widmet. Dabei geht es um das Verständnis aller Aspekte von Flucht und
Zwangsmigration, die die Analyse der Bedürfnisse von Flüchtlingen ebenso einschließt wie die Untersuchung der verschiedenen
Akteure im Flüchtlingsschutz auf globaler, regionaler, nationaler und lokaler Ebene als auch der Hindernisse, die einem
effektiven Schutz entgegenstehen können.

Zum 65. Jubiläum der Genfer Flüchtlingskonvention findet die erste Tagung des Netzwerks Flüchtlingsforschung statt. Das
Netzwerk Flüchtlingsforschung ist ein multi-disziplinäres Netzwerk von WissenschaftlerInnen in Deutschland, die zu
Zwangsmigration, Flucht und Asyl forschen, sowie internationaler WissenschaftlerInnen, die diese Themen mit Bezug zu
Deutschland untersuchen. Die erste Tagung des Netzwerks verfolgt das Ziel, eine Plattform zur Diskussion zu bieten, und somit
den Austausch über Forschungsergebnisse aus allen Gebieten der Zwangsmigrations- und Flüchtlingsforschung zu fördern.
Insbesondere die Mitglieder des Netzwerks Flüchtlingsforschung, aber auch andere WissenschaftlerInnen, sind aufgerufen,
Vorschläge für Panels zu folgenden oder auch weiteren Themen einzureichen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Definitionen und Konzepte von Personengruppen (in) der Zwangsmigration;
Intersektionalität: Race, Religion, Gender;
Zwangsmigrations- und Flüchtlingsforschung: Ansätze, Methoden und Ethik;
Möglichkeiten und Grenzen des Flüchtlingsschutzes;
Globale, regionale, nationale und lokale Flüchtlingspolitik;
Flüchtlingsregime: Akteure, Normen, Macht und Wirkung;
Gesundheit und Trauma: medizinische Herausforderungen;
Flüchtlinge und irreguläre Migration: Grenzen, Fluchtrouten, „Schmuggler“ und Todesfälle.

Einreichung von Panelvorschlägen:
Panels sollen sich auf spezifische Themenfelder oder Fragestellungen beziehen und drei oder maximal vier Vorträge umfassen.
Fachübergreifende und interdisziplinäre Panels sind sehr willkommen. Panelsitzungen sind jeweils 90 Minuten lang, sodass die
Vorträge entsprechend auszurichten sind, um Zeit für Diskussionen gewährleisten zu können.
Panelvorschläge werden mit einem Titel, einer Zusammenfassung von ca. 400 Wörtern sowie Namen, Anbindungen und
Kontaktdaten der jeweiligen OrganisatorInnen eingereicht. Die Konferenzsprache ist deutsch. Jedes Panel erfordert eine Person,
die moderiert und selber keinen Vortrag hält. Die Diskussionsleitung kann, muss aber nicht mit dem Panelvorschlag benannt
werden. Die angenommenen Panels werden auf der Internetseite des Netzwerks Flüchtlingsforschung veröffentlicht, woraufhin
WissenschaftlerInnen Vorschläge für einzelne Vorträge einreichen können.
Ausdrücklich werden Promovierende zur Einreichung von Vorschlägen ermuntert.
Frist und Kontakt:
Vorschläge für Panels können bis zum 23.12.2015 via info@fluechtlingsforschung.net eingereicht werden.
Das Organisationsteam freut sich auf eine rege Teilnahme!
Sabiha Beg, Pauline Endres de Oliveira, J. Olaf Kleist, Ulrike Krause und Janna Wessels”

