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01 - Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia (BGCT) Mestre: uma vaga | Referência: FCSH / CICS.NOVA / 1 Bolsa de Gestão
de Ciência e Tecnologia (BGCT) Mestre

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia no âmbito do Projeto
Estratégico do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA), UID/SOC/04647/2013, com o apoio financeiro da
FCT/MEC através de fundos nacionais e quando aplicável cofinanciado pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020
nas condições descritas no Edital.
Data limite de candidatura: 29 April 2015
Início
02 - Encontro: Vulnerabilidade e Gestão do Risco Costeiro – que soluções para a Costa da Caparica?
Hoje | 10 de Abril de 2015 | CMIA –Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental da Costa da Caparica

No próximo dia 10 de abril de 2015 pelas 18h, vai decorrer no CMIA – Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental da
Costa da Caparica (junto ao Jardim Urbano da Costa da Caparica) um encontro sobre “Vulnerabilidade e Gestão do Risco
Costeiro – que soluções para a Costa da Caparica ?”
Pretende-se abordar as bases para uma nova “Estratégia para a Zona Costeira de Portugal em Cenários de Alterações
Climáticas”. A gravidade dos estragos causados nos temporais ocorridos em Janeiro, Fevereiro e Março de 2014, exige a
intervenção urgente do Estado e uma profunda reflexão sobre a gestão da zona costeira.
Na sequência do Despacho n.º 6574/2014 do Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente, do Ministério do Ambiente,
Ordenamento do Território e Energia, foi criado um Grupo de Trabalho para o Litoral (GTL), tendo sido recentemente
concluído e apresentado o seu relatório.
Esta sessão tem como objectivo principal dar a conhecer os fundamentos e as conclusões do referido relatório e quais as
implicações nas opções de gestão e defesa da orla costeira a serem tomadas para a Costa da Caparica.
A Apresentação do relatório final do GTL será enquadrada por duas apresentações sobre galgamentos e zonas ameaçadas
pelo mar no litoral Atlântico de Almada e pela apresentação de um projecto de restauro dunar nas dunas de São João.
Ver programa
Início
03 - Feira do Livro de Faces de Eva- Estudos sobre a Mulher (Faces de Eva/CICS.NOVA)
14 a 16 de Abril | Átrio da Torre B | FCSH/NOVA

De 14 a 16 de abril, no átrio da Torre B, decorrerá uma Feira do Livro organizada pelo grupo de investigação Faces de Eva.
O grupo de investigação Faces de Eva – Estudos sobre a Mulher, integrado no CICS.NOVA, realiza uma Feira do Livro nos dias
14, 15 e 16 de abril, entre as 10h e as 18h. Além de obras resultantes de dádivas, são apresentados livros novos lançados por
editoras. Todos os títulos apresentados relacionam-se quer com os cursos humanísticos, em geral, quer com os estudos
sobre as mulheres, em particular.
Início
04 - 9ª edição Panorama 2015 - Mostra do Documentário Português
15 e 19 de Abril, em 11 espaços da cidade

LOCAIS:
Fórum Lisboa | Cinemateca Portuguesa | Hospital Júlio De Matos | Paróquia De Santa Joana, Princesa | Culturgest | Centro
Cultural Malaposta | Cinema Ideal | Cinemateca Júnior | Museu Geológico | Museu Nacional de História Natural e da Ciência
| Reservatório Da Mãe D’água
O Panorama 2015 - Mostra do Documentário Português, acontece já entre 15 e 19 de Abril, em 11 espaços da cidade. Pela
primeira vez, o Panorama apresenta-se num Formato Itinerante, levando o documentário a locais onde normalmente não é
exibido cinema. Serão exibidos 37 filmes em 16 sessões. Das obras apresentadas, 12 são em formato de longa-metragem e
25 são curtas-metragens.
Nesta edição o Panorama apresenta-se sem secções marcadas e será "Comentado" Pelo Cinema de João César Monteiro.
Abre-se o diálogo entre os filmes do cineasta e os documentários contemporâneos, jogam-se as relações entre os locais e a
programação.

A equipa do Panorama convida assim todos os alunos e docentes a assistirem à programação da Mostra e sugere algumas
sessões que reflectem sobre temas transversais à Antropologia, à História e à Sociologia.
Contactos: comunicacao@apordoc.org
Ver mais informação
Início
05 - Concurso de Bolsas Individuais 2015 da FCT - Candidaturas entre 07 de Abril e 11 de Maio de 2015
Está aberto o Concurso para atribuição de Bolsas Individuais de Doutoramento, Doutoramento em Empresas e PósDoutoramento 2015 da FCT.
Os requisitos para candidaturas a cada tipo de bolsa, e demais informação, incluindo o Aviso de Abertura, o Regulamento do
concurso, o Guião de Candidatura e o Guião de Avaliação estão disponíveis para consulta online.
As candidaturas devem ser submetidas por via electrónica, no portal de concursos de bolsas, até às 17 horas (hora de
Lisboa) do dia 11 de Maio de 2015.
Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL
Início
06 - LIVRO, divulgação | Apresentação Pública: - Livro: “Trabalho Social Profissional no Terceiro Setor” – Autora e CoAutora: Ana Paula Marques investigadora do CICS.NOVA.UMinho
20 Abril 2015 | 18h30 | Livraria Centésima Página | Braga

Resumo: “Neste livro são apresentadas as hipóteses, as reflexões e os resultados de um estudo empírico sobre o trabalho
profissional nas organizações não lucrativas (ONL) do terceiro sector que desenvolvem serviços sociais, no Norte de Portugal.
O estudo centrou-se nos profissionais, licenciados, que desenvolvem trabalho social baseado nas Ciências Humanas e Sociais
(CHS). Os dados quantitativos e qualitativos que suportam este estudo foram recolhidos entre Fevereiro de 2010 e Abril de
2011.
O estudo insere-se numa linha de investigação que desde 2001 se dedica à análise do trabalho técnico e intelectual e do
saber prático e formal em grupos profissionais de licenciados (linha de investigação ASPTI, capítulo1).
Os resultados do estudo evidenciam a importância das relações entre a profissionalização do trabalho social e as formas de
burocratização das ONL neste sector (capítulos 2, 4 e 5) e a existência de um sistema de profissões em trabalho social que se
manifesta em processos de competição e complementaridade jurisdicional no mercado de trabalho (capítulo 3 e 6), na
configuração das relações do trabalho com a educação formal e na organização hierárquica e técnica do trabalho de equipa”
(capítulo 7).
Ana Paula Marques investigadora do CICS.NOVA.UMinho é autora do capítulo “Organização social dos mercados
profissionalização no terceiro setor” e co-autora de “Mercados e trajetórias profissionais no trabalho social”
Ver mais informação
Início
07 - NOVAsaúde - 4º Workshop “Saúde e Envelhecimento”: apelo a comunicações | Apresentação de trabalhos até 13 de
Abril de 2015
23 de Abril | 14h00 | Auditório do ITQB (Instituto de Tecnologia Química e Biológica/UNL) | Oeiras

O próximo workshop - NOVAsaúde intitula-se "Saúde e Envelhecimento" e terá lugar no próximo dia 23 de abril, pelas 14h,
no Auditório do ITQB (Instituto de Tecnologia Química e Biológica/UNL) em Oeiras. Este Workshop destina-se a docentes e
investigadores da Universidade Nova de Lisboa e tem como objetivo a apresentação de trabalhos num formato que permite
uma discussão aprofundada – 10 a 15 minutos para exposição, seguido de debate com a assistência.
Os autores interessados em apresentar trabalhos neste Workshop, deverão enviar o seu trabalho por correio electrónico
para novasaude@unl.pt até dia 13 de Abril de 2015, caso queiram ver o seu trabalho considerado para a quarta sessão. Os
trabalhos a submeter devem ter o formato de um artigo científico com cerca de 15-20 páginas, ou constituírem um resumo
alargado das linhas de investigação.

Ver Programa
Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL
Início
08 - O CICS.NOVA promove duas sessões de informação e discussão relativas ao Concurso a bolsas de doutoramento e
pós-doutoramento da FCT
1ª Sessão / 21 de Abril, 16h30m | 2ª Sessão / 28 de Abril, 16h

Nos próximos dias 21 e 28 de Abril de 2015, os Investigadores do CICS.NOVA Research Club Ana Ferreira, Enrico Borghetto e
Nina Amelung estão a organizar duas sessões de informação e discussão relativas ao Concurso a bolsas de doutoramento e
pós-doutoramento da FCT para as quais os Investigadores CICS.NOVA estão convidados.
Preparação de Candidaturas a Bolsas FCT: 1ª Sessão
21 de Abril, 16h30m, Sala a anunciar
1.
Apresentação das regras do concurso e critérios de avaliação em Ciências Sociais e Humanas (Ana Ferreira);
2.
A visão de candidatos a Bolsa FCT em 2013/2014. Preparação da candidatura; dificuldades; comentários do
painel de avaliação (Ciência Política- Federico Russo; Geografia – Catarina Fonseca; Sociologia - Patrícia Pereira e
João Carlos Martins);
3.
Discussão.
Preparação de Candidaturas a Bolsas FCT: 2ª Sessão
28 de Abril, 16h, Sala a anunciar
1.
A visão de avaliadores de candidaturas a bolsas FCT: Ciência Política (Catherine Moury); Geografia (Jorge
Ferreira) e Sociologia (Miguel Chaves);
2.
Perguntas e respostas;
3.
Discussão e feedback de projectos de candidatos a Bolsa FCT em 2015.
Início
09 - VI Congresso Nacional de Sexologia Clínica: “A liberdade está a passar por aqui”
24-26 Abril 2015 | FCSH-UNL | Lisboa

(…) Terminado o mandato da actual direcção da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, o congresso – que incluirá, no
fim, a Assembleia Geral pretende reunir os membros da Sociedade e o público interessado, para uma reflexão que tem como
mote os 40 anos do 25 de Abril. Que saberes e práticas construiu a Sexologia no sentido de combater repressões e
resistências, e de promover a saúde sexual e reprodutiva no sentido mais lato de um bem-estar que inclui também o acesso
e o usufruto de direitos? Para dar resposta a estas questões, o congresso para além das mesas de sexologia incorpora ainda
duas mesas de Ciências Sociais, focadas em problemas que mais desafiam a temática do encontro.
As mesas de sexologia terão como linha orientadora a resposta sexual humana, integrando cada mesa, sempre que possível,
aspectos fisiológicos, psicológicos, sociais, dados das consultas de sexologia e resultados de investigação realizada em
Portugal. (…)
Ver mais informação
Início
10 - Estágio de Investigação no CIES-IUL (temática do Tráfico de Seres Humanos (TSH) em Portugal) | Apresentação de
candidatura até 26 de Abril de 2015
Encontra-se aberto o concurso para 1 estágio de investigação no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), através
do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (CIES), nas seguintes condições:
Descrição do Projecto
O estagiário será integrado nas actividades previstas no âmbito do projecto de criação de uma base de dados sobre a
temática do Tráfico de Seres Humanos (TSH) em Portugal do CIES, ISCTE-IUL e do OTSH-Observatório do Trafico de Seres
Humanos.

Área Científica
Ciências Sociais.
Requisitos de admissão
- Licenciatura na área das Ciências Sociais, preferivelmente em Sociologia, Antropologia História ou Biblioteconomia.
- Interesse e capacidade de busca e selecção em bases de dados e análise bibliográfica.
- Interesse no estudo e/ou experiências de trabalho nas temáticas do tráfico de seres humanos, da prostituição e/ou das
migrações;
- Domínio escrito da língua Inglês.
Duração e Tempo de trabalho
3 ou 4 meses[1] (maio a Setembro com interrupção durante o mês de agosto), renovável nos termos do “Regulamento de
Estágios de Investigação do CIES-IUL”.
A carga horaria semanal situar-se à entre as 15 e as 18 horas.
Cessação do estágio
O estágio de investigação pode ser cessado nos termos “Regulamento de Estágios de Investigação do CIES-IUL”.
Plano de trabalhos do estagiário
No decurso do estágio, o estagiário realizará as seguintes tarefas:
a) Pesquisa bibliográfica em bases de dados e pesquisa de material em linha sobre o tráfico de seres humanos em
Portugal enquanto país de origem, trânsito e destino. A pesquisa incluirá os seguintes tipos de publicação: (a) teses
de mestrado e de doutoramento, (b) livros e artigos em revistas (c) outras publicações (relatórios técnicos, relatórios
de investigação, relatórios do Governo, white papers e documentos similares).
b) Indexação da literatura recolhida.
Início
Local de trabalho
O trabalho será desenvolvido nas instalações do ISCTE-IUL ou noutros locais necessários à execução do plano de trabalhos,
sob a orientação científica do investigador responsável.
Supervisão
Mara Clemente
Benefícios do estagiário
No decurso do estágio o estagiário terá os seguintes benefícios:
a) Participação nas actividades do projecto de criação de uma base de dados sobre a temática do Tráfico de Seres
Humanos (TSH) em Portugal do CIES, ISCTE-IUL e do OTSH-Observatório do Trafico de Seres Humanos.
b) Possibilidade de colaborar num artigo científico com a sua co-autoria, em função do trabalho realizado.
c) Cobertura por um seguro contra acidentes ocorridos no curso do estágio.
Forma de apresentação da candidatura
As candidaturas devem ser formalizadas através do envio de uma carta de motivação acompanhada do curriculum vitae.
As candidaturas deverão ser enviadas por via electrónica para o endereço mara.clemente@iscte.pt indicando no assunto
“Estágio TSH base de dados”.
Prazo limite de apresentação de candidatura
26 de Abril de 2015.
Métodos de selecção
A selecção dos candidatos será feita com base no curriculum vitae e entrevista do candidato.
Forma de notificação dos resultados
Os resultados finais da avaliação serão notificados através de correio electrónico.
Início
11 - Call For Papers - Conferência: Activismo em Tempos de Crise: Media Digitais, Movimentos Sociais E Participação
Pública Na Sociedade Portuguesa | Prolongamento do Prazo até 17 de Abril
[1] De acordo com o Decreto-lei 66/2011 (1 de junho), no caso de licenciados que não frequentem um curso de mestrado ou
doutoramento a duração máxima do estágio será de 3 meses.

14 e 15 de Maio de 2015 | FCSH/UNL

Da “Primavera Árabe” ao movimento “Occupy”, passando pelos recentes protestos na Turquia e no Brasil, os últimos anos
têm sido marcados, em vários pontos do mundo, por múltiplas formas de contestação pública que embora irrompam nas
ruas têm nas tecnologias digitais e na internet, especialmente nas redes sociais, um recurso crucial. Nos países do sul da
Europa, em particular Portugal e Grécia, estas manifestações decorrem da agudização da crise económica, mas igualmente
das suas repercussões sociais e políticas mais amplas. Neste cenário, vários grupos de jovens têm surgido como
protagonistas de movimentos que procuram articular de alguma forma o descontentamento generalizado, criando modos
alternativos de expressão e protesto.
Como se caracterizam as recentes formas de activismo e participação pública? Qual o papel de diferentes movimentos
sociais na articulação de várias causas e reivindicações? De que modo a juventude contemporânea expressa a sua
contestação relativamente a questões social e politicamente relevantes? De que forma a internet e outras tecnologias
digitais são utilizadas tanto para organizar contestação como para expressar identidades de diferentes indivíduos e grupos?
A presente conferência tem como propósito debater as anteriores questões, tomando como pretexto os resultados do
projecto Activismo Juvenil em Rede: Media Digitais, Movimentos Sociais e Cultura Participativa entre Jovens Activistas
(EXPL/IVC-COM/2191/2013), que se pretende apresentar e discutir.
Como o título sugere, através deste projecto pretendeu-se estudar diferentes formas de activismo e participação da
juventude (e não só) na esfera pública, dando particular ênfase à utilização de tecnologias e media digitais enquanto recurso
e forma de organizar diferentes práticas activistas.
Pretende-se alargar este debate a outros participantes que queiram apresentar os trabalhos de investigação que estejam a
desenvolver ou que tenham desenvolvido em áreas temáticas afins. Acolhe-se, deste modo, contributos através
da submissão de resumos com propostas de comunicação a apresentar em painéis temáticos organizados para o efeito.
As áreas sugeridas para envio das propostas de comunicação são as seguintes:
·
·
·
·
·
·
·

Participação política e cívica
Activismo, acção colectiva e movimentos sociais
Novos actores e gramáticas de protesto político e cívico
Identidades, práticas culturais e activismo
Juventude, culturas juvenis e práticas activistas
Discursos, representações e alteridade no activismo político juvenil
Activismo digital

Realização: 14 e 15 de Maio de 2015 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Ver mais Informação
Início
12 - 9ª edição do Prémio CES para Jovens Cientistas Sociais de Língua Portuguesa | Candidaturas até 15 de Maio de 2015
Encontram-se abertas as candidaturas para 9ª edição do Prémio CES para Jovens Cientistas Sociais de Língua Portuguesa,
até 15 de Maio de 2015.
O Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra – Laboratório Associado, criou em 1999 um prémio de atribuição
bienal destinado a jovens investigadores (até 35 anos) de qualquer um dos Países de Língua Portuguesa. O Prémio CES visa
galardoar trabalhos de elevada qualidade no domínio das ciências sociais e das humanidades. Um dos objectivos principais é
o de promover o reconhecimento de estudos que contribuam, pelo seu excepcional mérito, para o desenvolvimento das
comunidades científicas de língua portuguesa.
As candidaturas deverão dar entrada no Centro de Estudos Sociais até ao próximo dia 15 de Maio de 2015.
No valor de 5.000,00 Euros, esta 9ª edição do Prémio CES é financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian.
Consulte o Regulamento e obtenha todas as informações aqui
Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL

Início
13 - I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação: A Educação na Europa do Sul - Constrangimentos e desafios em
tempos incertos – Org. CICS.NOVA
09-11 Julho de 2015 | FCSH/UNL | Lisboa

(…) Apresentação
Portugal e Espanha apresentam notáveis singularidades na construção do seu estado-providência, o que se reflete na
arquitetura dos seus sistemas educativos e processos de escolarização. Não obstante os notáveis progressos das últimas
décadas, o processo de modernização e democratização encontra-se ainda inacabado, marcado por fortes assimetrias
(regionais, sociais, geracionais…) e por uma frágil e complexa composição entre velhos problemas, entretanto mitigados ou
metamorfoseados, e os desafios educativos contemporâneos, de um mundo incerto e contingente.
As reconfigurações do Estado Social, em virtude das crises que o assolam, colocam hoje diretamente à prova as políticas
educativas, os dispositivos de intervenção socioeducativa e a atuação dos atores educativos. O mundo da educação é hoje
atravessado por diversas injunções de difícil composição, quiçá ambivalentes, geradoras de tensões. Por um lado, a
governação educativa através de objetivos e de standards internacionais. Por outro lado, a descentralização das políticas
educativas e a atribuição de maior autonomia aos territórios. (…)
SocEd2015@aps.pt
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Para o envio de propostas de simpósio, de comunicação presencial ou de comunicação a distância, a submissão deverá ser
feita até 31 de Março de 2015, através dos formulários aqui disponíveis
Ver mais informação
Site da Conferência
Início
14 - Call for papers: 23 rd Annual Coloquium: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future” (Patrocínio
CICS.NOVA / FCSH) | Colóquio Internacional da União Geográfica Internacional
27th July – 2nd August 2015 | Local: Lisboa / Porto

(…) “Smart Answers for a Smiling Future”
In a globalized world a myriad of constraints and potentialities challenge our capacity to find a strategy in order to develop
the territory with inspiration and creativity.
Rural areas are generally sensitive territories demanding specific approaches.
In the European Union three priorities are put forward in the framework of Europe 2020 Strategy:
Smart Growth, based on knowledge and innovation;
Sustainable Growth, towards a greener and competitive economy using resources more efficiently;
Inclusive Growth, to boost employment and reach social and territorial cohesion. This is the framework that we offer you so
that together we try to find the smart answers for a smiling future! (…)
Program – Further Information
Início
15 - X CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA: OS VALORES DA GEOGRAFIA
09 a 12 de Setembro de 2015 | FCSH | Lisboa \ Organização APG e CICS.NOVA

Em X CONGRESSO DA GEOGRAFIA PORTUGUESA: OS VALORES DA GEOGRAFIA poderá encontrar
informação actualizada; o evento ocorrerá em Lisboa entre 09 e 12 de Setembro de 2015.
Ver: Normas para Submissão de Resumos e Comunicações Finais
Datas Importantes:

toda a

Envio de Artigos
15 de maio
Aceitação de Artigos
15 de junho
Pagamento da Inscrição
30 de junho
Envio de Artigos (Finais)
17 de julho
Ver Eixos Temáticos
Início
16 - CICS.NOVA – UMinho - RESEARCHERS CROSSING BORDERS: TRANSNATIONAL SCIENTIFIC MOBILITY | Organização:
Thais França (CICS.NOVA-UMinho) e Beatriz Padilha (CICS.NOVA-UMinho)
10 e 11 de Setembro de 2015 | Lisboa | Portugal

PT - RESEARCHERS CROSSING BORDERS: TRANSNATIONAL SCIENTIFIC MOBILITY que acontecerá nos dias 10 e 11
de Setembro de 2015, em Lisboa - Portugal
EN - RESEARCHERS CROSSING BORDERS: TRANSNATIONAL SCIENTIFIC MOBILITY SYMPOSIUM. 10th and 11th of
September 2015, Lisbon – Portugal
__________________________________________________
RESEARCHER CROSSING BORDER: TRANSNATIONAL SCIENTIFIC MOBILITY. 10 e 11 de setembro de 2015, Lisbon – Portugal
Organização
Thais França e Beatriz Padilla, CICS.NOVA, Universidade do Minho - Portugal.
Mobilidade científica transnacional pode ser entendida como o movimento de cientistas, Professores/as, pesquisadores/as,
investigadores/as, pós-doutorandos/as e estudantes através de fronteiras nacionais e institutos, laboratórios, universidades
e centros de investigação internacional. Tornou-se uma categoria fundamental de análise tanto porque a mobilidade
internacional é, atualmente, parte indissociável da carreira acadêmica e científica, como porque diz respeito a produção de
conhecimento e informação, recursos fundamentais para o crescimento econômico e social do mundo hoje em dia.
A partir dessas ideias algumas questões são levantadas para guiar nosso simpósio: cientistas e investigadores/as são
diferentes de imigrantes comuns? Quais as implicações sociais e políticas do “novo paradigma de mobilidade” para pensar a
mobilidade científica? Como marcadores de diferenças – gênero, raça, classe ou nacionalidade – moldam a mobilidade
científica internacional? Quais os efeitos da mobilidade científica internacional na produção e circulação de conhecimento?
As hierarquias geopolíticas também tem um papel na mobilidade científica transnacional? Os Estados nação deveriam
regular a mobilidade científica transnacional através de políticas especiais? Como as políticas neoliberais influenciam a
mobilidade científica? As dinâmicas de poder pós-coloniais estão presentes nas experiências de mobilidade científica
transnacionais?
Formato dos Resumos:
300 palavras, Times New Roman, 12.
Idioma: Português, Español, English. Prazo: 10 de abril de 2015
https://scientificmobility2015.wordpress.com/
scientificmobility2015@gmail.com
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RESEARCHERS CROSSING BORDERS: TRANSNATIONAL SCIENTIFIC MOBILITY. 10th and 11th of September 2015, Lisbon –
Portugal
Organization
Thais França and Beatriz Padilla, CICS.NOVA, Universidade do Minho - Portugal.
Transnational scientific mobility can be understood as the movement of scientists, Professors, researchers, post-doctorates
and students across national boarders and international institutions, laboratories, universities, think-tanks and research
centers. It has become a fundamental aspect for analysis both because the mobility of scientists is an indivisible part of an

academic and scientific careers that and because it deals with the production of knowledge and information, which are key
resources for economic and social growth in today’s world.
Based on this assumption we raise some questions to guide our symposium: are international researchers different from
migrants? What are the political and social implications of the “new mobilities paradigm” to understanding scientific
mobility? What does it mean be a mobile researcher nowadays? Do markers of difference – such as gender, class,
race/ethnicity or nationality – shape transnational researcher mobility? What are the effects of transnational scientific
mobility on knowledge production and circulation? Do geopolitical hierarchies play a role in transnational scientific mobility?
Should nation states regulate transnational scientific mobility through special policies? How does neoliberalism policies
influences on scientific mobility? Does postcolonial dynamics are present on transactional scientific mobility schemes?
Abstracts format: 300 words, Word, Times New Roman, 12.
Language: Português, Español, English.
Deadline: 10 of april 2015
https://scientificmobility2015.wordpress.com/
scientificmobility2015@gmail.com
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17 - ICT 2015 Conference - Convite a Expositores. Apresentação de propostas até 19 Abril 2015
A ICT 2015 Conference decorre no Centro de Congressos de Lisboa, entre 20 e 22 de Outubro de 2015. Organizado pela
Comissão Europeia em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) o evento apresentará políticas e iniciativas
no domínio da investigação e inovação na área das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
Conta, para isso, com um painel de oradores de alto nível, várias sessões de networking para a criação de consórcios
europeus e uma área de exposição com mais 100 stands onde estarão representados projectos de investigação e
desenvolvimento tecnológico financiados pela UE, e onde as empresas e academia terão também a oportunidade de
apresentar os seus projectos inovadores com impacto em TIC.
A presença nos stands da área de exposição não tem encargos para as entidades participantes, mas está sujeita a uma
selecção prévia. Como tal, caso esteja interessado em apresentar o seu projecto de investigação na ICT 2015 Conference,
envie o email para research@fcsh.unl.pt até 16 de Abril de 2015 (próxima 5ª-feira) manifestando o seu interesse.
Ver mais informação no website
Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL
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18 - Prémio Cientifico, Sesimbra 2015 – Candidaturas até 25 de Setembro de 2015
(…) Guião para a elaboração de trabalhos no âmbito do Prémio Sesimbra - O Prémio Científico Sesimbra contempla trabalhos
de investigação originais diretamente relacionados com o concelho. Serão aceites trabalhos nas áreas de biologia, ecologia,
conservação, pescas, geologia, arqueologia náutica e subaquática, ciências do mar (oceanografia física, química, biológica e
geológica), e também nos domínios das ciências sociais (sociologia, antropologia e história) desde que relacionados com a
identidade local.
Tratando-se de um prémio científico é fundamental que os trabalhos submetidos a concurso sejam resultado de investigação
científica original e devidamente adaptados para o grande público de acordo com as normas de participação. (…)
Informação relativa a este concurso deverá ser solicitada ao secretariado:
DECL – Divisão de Cultura, Museus e Património
Avenida da Liberdade n.º 55 - 1.º,
2970-635 Sesimbra
Tel.: 21 228 82 06/7
Fax: 21 228 82 65.
E-mail. museu@cm-sesimbra.pt

Ver mais informação | Site da Câmara Municipal de Sesimbra
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19 - Blogue LXNIGHTS [hypocommunity] - A thousand blogs in the Hypotheses catalogue

O blogue LXNIGHTS, é parte do projecto homónimo coordenado pelo investigador do CICSNOVA, Jordi Nofre i Mateo. O
Blogue foi seleccionado pela plataforma Hypotheses.org como uns dos blogues mais representativos deste sistema mundial
open access de divulgação de projectos científicos. Ver notificação:
“ Dear bloggers,
We are pleased to announce that our thousandth blog has just been added to the Hypotheses catalogue. This
symbolic figure is a crowning moment for the platform, which is now six years old. It attests to the dynamism
of our blogging community and the quality of the content published on Hypotheses each day.
To mark the occasion, we are showcasing a number of blogs that represent the disciplines, topics, countries
and languages present on the platform. Our French-, German- and Spanish-language teams would therefore
like to introduce you to a selection of ten blogs that have recently joined Hypotheses:











Digital Humanities LAB at CVCE
Lxnights. Exploring Nightlife and Urban Transformation in Contemporary Lisbon
Réseau SHS Ebola. SHS Ebola network
WEB90. Patrimoine, mémoires et histoire du web dans les années 1990
Fantaterror. Le cinéma fantastico-horrifique espagnol sous le tardofranquisme (1968-1975)
Déjà vu. Carnet de recherche visuelle de Patrick Peccatte
beruf:geschichte. Blog zur Praxis- und Berufsorientierung für Historikerinnen und Historiker
Moral Economy. Moral und Kapitalismus in Frankreich 1850-1920
Canon y corpus. Sobre el concepto de « clásicos » en la literatura
El hilo de Ariadna. Arte y poder en la Edad Moderna

Being listed in the catalogue is an important moment for a Hypotheses blog, as it adds value to active blogs
with a structured publishing project. Cataloguing makes blogs more visible and better referenced, in
particular because they are attributed an ISSN by the Bibliothèque Nationale de France. It also makes it
possible for interested readers to subscribe to the blog and receive regular alerts about its new posts
If your blog has not yet been listed in our catalogue and you think it should be, please contact us at
hypotheses[at] openedition.org.
On behalf of the Hypotheses team and academic board, we would like to express our deep thanks to bloggers
for the vitality of their community, the quality of their publications and their constant inventiveness in
developing new practices on their Hypotheses blogs.
See you very soon on Hypotheses! http://oep.hypotheses.org/1612
Delphine Cavallo
Responsable du pôle information scientifique
Rédactrice en chef de Calenda
Centre pour l'édition électronique ouverte (CNRS - Université d'Aix-Marseille - EHESS Université d'Avignon)
Cléo - OpenEdition, 38 Rue Frédéric Joliot Curie, 13013 Marseille
Téléphone : +33 4 13 55 03 44
Fax : +33 4 13 55 03 41”
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