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Maio [a decorrer] | Fórum Lisboa | Entrada Gratuita - Ver mais informação
02 – Seminário Temático: Regeneração Urbana e Gentrificação: Cidades Ibéricas e Latino-Americanas [Ciclo de Conferências:
Gentrification and Displacement in Latin America] | [hoje] 15 de Maio de 2015 | Sala B2-01 | Instituto para a Investigação
Interdisciplinar – Ver mais informação
03 - Seminário CICSNOVA: Ação Pública e Desigualdades | Coordenação: Professor Doutor Casimiro Balsa (CICS.NOVA) | 15
maio - 18h/21h sala N, piso 1 B2 [a decorrer] | 16 maio 9h30 às 12h30 sala 0.07, piso 0 ID; 05 junho - 18h/21h sala N, piso 1 B2
| 06 junho 9,30 às 12h30 sala 0.06, piso 0 ID - Ver mais informação
04 - Workshop CICS.NOVA: Os sentidos da História e da Nação em: "O Descobrimento do Brasil" (1937) e "Camões" (1946) |
Alexandro Trindade (CICS.NOVA) | 18 de Maio de 2015 | Ed. ID | Sala multiusos 2 | Piso 4 - Ver mais informação
05 - Journée du GERPISA - Géry DEFFONTAINES / La firme et le territoire: la fermeture de l'usine Matra Automobile à
Romorantin | lundi 18 mai 2015 | 14h-17h | l'ENS Cachan | Paris - Ver mais informação
06 - Questionário sobre mobilidade intersectorial - Grupo de trabalho Science Europe dedicado às Carreiras de Investigação |
até ao dia 18 de Maio, 2015 - Ver mais informação
07 – Sessão de Debate: Programas Especiais e Planos Directores Municipais: novos desafios no planeamento e gestão
territorial | Organização Departamento de Geografia e Planeamento Regional – FCSH/UNL & CICS.NOVA | 19 de Maio de 2015
| 14.30h | Auditório 1 Torre B | Lisboa - Ver mais informação
08 - International Conference: Migrant Descendants and "Homeland Returns": Identity, Belonging and Transnational Mobility |
21 & 22 Maio | Auditório Sedas Nunes | ICS | Lisboa - Ver mais informação
09 - [HORIZONTE 2020] Sessão de divulgação sobre as Parcerias Europeias de Inovação (EIPs) | 28 Maio | 10h30-18h00| Lisboa
(local a confirmar) | Inscrições até 22 de Maio - Ver mais informação
10 - Encontro de Cientistas 2015 | Instituto das Ciências Sociais da Universidade de Lisboa | Lisboa – Ver mais informação
11 – Workshop CICS.NOVA: Transação Territorial: novas relações cidade-campo | Domingos Vaz (CICS.NOVA) | 5 de Junho de
2015 | 16:00 - 18:00 | Edifício ID | Sala: Multiusos 3, Piso 4 | FCSH/NOVA - Ver mais informação
12 - Consulta Pública Mundial Sobre Clima e Energia | 06 Junho | 9h - 19h | ICS | Lisboa - Ver mais informação
13 - Workshop Grupo Dupont: “Qual o Papel da Teoria na Geografia Contemporânea?” | Regina Salvador (CICS.NOVA) | 5 & 6
Junho 2015 | Lisboa, FCSH-UNL | Organização Departamento de Geografia e CICS.NOVA | Prazo limite entrega comunicações
15 de Maio - Ver mais informação
14 - Conferência “A Europa no Mundo e o Mundo na Europa. Crise e Identidade” | 18 e 19 de Junho | Campus de Gualtar |
Universidade do Minho | Organização CICS.NOVA.UMinho - Ver mais informação
15 - Última chamada: 2ª Conferência - Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e Tecnologia em Portugal | 8 e 9 de
Setembro de 2015 | Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS) | Lisboa | propostas enviadas até ao final do
dia 17 (domingo) - Ver mais informação
16 - 1º Encontro de Prospetiva “Pensar o Futuro, preparar a mudança” – Organização UÉvora e CICS.NOVA-UÉvora| 11 de
Setembro de 2015 | Auditório da Universidade de Évora - Alargamento prazo: Submissão de Propostas até 25 de Maio - Ver
mais informação
17 - Call for Papers: Congresso Internacional "Palácios e Dinâmicas Urbanas: centros de poder e de conhecimento na Europa” |
5, 6 e 7 de Novembro de 2015 | Évora | (2ª CHAMADA DE TRABALHOS) - até 12 Junho 2015 - Ver mais informação
18 - Encontro da Associação Portuguesa da Histórica Económica e Social (APHES) Universidade de Évora – Tema:
Desigualdades | 13 e 14 de Novembro 2015 | Colégio Espírito Santo | Évora | Submissão de propostas disponível online |
propostas até 30 de Maio de 2015 - Ver mais informação
19 - Call for papers: Revista Configurações - Número 16 | Coordenação: Sílvia Gomes (CICS.NOVA- UMinho, UICCC.ISMAI), Vera
Duarte (CICS.NOVA-UMinho, UICCC.ISMAI) e Maria João Leote de Carvalho (CICS.NOVA) | submissão de artigos entre 1 de
Maio a 15 de Agosto - Ver mais informação

01 - Semana do desenvolvimento 2015: O Desenvolvimento somos nós, todos e todas nós | Apoio CICS.NOVA
13 e 17 de Maio [a decorrer] | Fórum Lisboa | ENTRADA GRATUITA

Entre 13 e 17 de Maio, a Plataforma Portuguesa das ONGD e as suas associadas organizam a Semana do Desenvolvimento
para reflectir sobre as questões actuais do Desenvolvimento. Esta iniciativa enquadra-se nas comemorações do Ano Europeu
para o Desenvolvimento e procura promover um maior envolvimento dos cidadãos e cidadãs na construção de soluções para
os problemas globais.
A Semana do Desenvolvimento pretende assim dar a conhecer ao público em geral o trabalho desenvolvido no sector do
Desenvolvimento, nomeadamente pelas ONGD associadas da Plataforma, mas visa, acima de tudo, promover uma reflexão
crítica sobre as questões do Desenvolvimento e criar oportunidades concretas para a mobilização dos cidadãos e cidadãs.
Esta semana procurará também ser um espaço de capacitação para profissionais, não só de ONGD como de outros actores do
Desenvolvimento (municípios, academia e outras organizações da sociedade civil, etc.), convidando-os a participar em
seminários, workshops e tertúlias, mas também sessões de cinema, exposições e várias outras actividades de cariz cultural
pensadas para todas as idades.
A Semana do Desenvolvimento constitui uma oportunidade de encontro entre diferentes actores do Desenvolvimento e
destes com os cidadãos e cidadãs. Esta será uma oportunidade de reflectirmos em conjunto sobre o papel de cada um no
Desenvolvimento à escala global.
Contacto:
João Mesquita Responsável pela Semana do Desenvolvimento (962095812
/ joao.mesquita@plataformaongd.pt)
Links úteis:
·
www.semanadodesenvolvimento.pt
·
www.plataformaongd.pt
·
www.facebook.com/plataformaongd
·
europa.eu/eyd2015/pt-pt
Ver Cartaz
-------------A Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) é uma associação privada
sem fins lucrativos que representa um grupo de 66 ONGD registadas no Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Ao representar e apoiar as ONGD portuguesas a nível nacional e internacional, a Plataforma Portuguesa das ONGD pretende
contribuir para a qualificação da intervenção da sociedade civil nos domínios da Cooperação para o Desenvolvimento, da
Ajuda Humanitária e de Emergência e da Educação para o Desenvolvimento e Formação. Ao potenciar também as capacidades
das ONGD enquanto organizações empenhadas na afirmação da solidariedade entre os povos contribuindo assim para a
criação de um mundo mais justo e equitativo.
Início
02 - Seminário Temático: Regeneração Urbana e Gentrificação: Cidades Ibéricas e Latino-Americanas [Ciclo de Conferências:
Gentrification and Displacement in Latin America]
15 de Maio de 2015 [hoje] | Sala B2-01 | Instituto para a Investigação Interdisciplinar | Lisboa

Entrada Livre
Ver Cartaz
Início
03 - Seminário CICSNOVA: Ação Pública e Desigualdades | Coordenação: Professor Doutor Casimiro Balsa (CICS.NOVA)
15 maio - 18h/21h sala N, piso 1 B2 [a decorrer] | 16 maio 9h30 às 12h30 sala 0.07, piso 0 ID; 05 junho - 18h/21h sala N, piso 1 B2 | 06 Junho 9,30 às 12h30 sala 0.06, piso
0 ID

Em conjunção com os Seminários: Políticas Públicas e Desigualdades (2º Ciclo) e o Política Social e Desigualdades (2º Ciclo)
Departamento de Sociologia
Coordenação: Professor Doutor Casimiro Balsa
Inscrições necessárias no Secretariado do CICSNOVA: cicsnova@fcsh.unl.pt
As sessões terão lugar às sextas-feiras entre as 18 e 21 horas e no sábado das 9,30 às 12,30h
Próximas Sessões do Seminário CICSNOVA: Ação Pública e Desigualdades

15 maio
(Português)

A invisibilidade Social: Abordagens sociológicas
Vivianne Châtel, Université de Fribourg, Suíça

16 maio [Sábado]
(Português)
05 junho
(Português)

Do tráfico de brancas ao tráfico de seres humanos: 135
anos de cruzadas morais contra a prostituição (1880-2015)
Jean-Michel Chaumont, Universidade Católica de Lovaina

06 junho [Sábado]
(Português)

sala N, piso 1 B2
18h/21h
sala 0.07, piso 0 ID
9h30 às 12h30
sala N, piso 1 B2
18h/21h

sala 0.06, piso 0 ID
9h30 às 12h30

Ver Cartaz
Início
04 - Workshop CICS.NOVA: Os sentidos da História e da Nação em: "O Descobrimento do Brasil" (1937) e "Camões" (1946) |
Alexandro Trindade (CICS.NOVA)
18 de Maio de 2015 | Ed. ID | Sala multiusos 2 | Piso 4

(…) Este Workshop consiste numa primeira apresentação, de carácter comparativo, entre dois filmes produzidos no âmbito
dos regimes autoritários no Brasil e em Portugal, a saber: “O Descobrimento do Brasil”, dirigido por Humberto Mauro em
1937, e “Camões”, dirigido por Leitão de Barros em 1946.
Numa perspectiva ampla, pode dizer-se que ambos os filmes se caracterizam por criarem um sentido para a história das
respectivas nações e o “caráter” de seus povos mediante o uso da linguagem cinematográfica. (…)
Ver Cartaz
Início
05 - Journée du GERPISA - Géry DEFFONTAINES / La firme et le territoire: la fermeture de l'usine Matra Automobile à
Romorantin
lundi 18 mai 2015 | 14h-17h | l'ENS Cachan | Paris

Présentation de la recherche. La prochaine journée d'étude du GERPISA aura lieu le lundi 18 mai de 14h00 à 17h00 à l'ENS
Cachan, en salle 222 du bâtiment Cournot.
(…) Le 26 février 2003 était annoncée la fermeture de l’usine Matra Automobile de Romorantin (Loiret-Cher). Après avoir
fabriqué pour Renault, de 1984 à 2002, près de 900.000 exemplaires d’un véhicule révolutionnaire, l’Espace, l’établissement
produisait depuis fin 2001, pour Renault encore, mais à un rythme beaucoup plus réduit, un véhicule novateur haut de
gamme, le "coupéspace" Avantime. Avec son retrait prématuré des ventes, 1000 emplois disparurent, et tout le basin d’emploi
autour d’une petite ville de 20.000 habitants se trouva sinistré : quatre ans plus tôt, l’usine comptait plus de 2500 ouvriers. La
mort du "fleuron industriel de la Sologne", annonçait ou révélait alors un vaste mouvement de fermetures d’usines qui n’a
pas, depuis, quitté le débat public d’une France hantée par la désindustrialisation. (…)
Voir plus d'informations
Início
06 - Questionário sobre mobilidade intersectorial - Grupo de trabalho Science Europe dedicado às Carreiras de Investigação
| até ao dia 18 de Maio, 2015
A pedido do grupo de trabalho sobre mobilidade intersectorial da Science Europe (SE), remetemos um apelo para participação
num questionário: Dando continuidade ao inquérito «Survey on Intersectoral Mobility», divulgado no ano passado pelo Grupo
de Trabalho da Science Europe dedicado às Carreiras de Investigação, e agradecendo às 18 organizações que contribuíram com
as suas respostas, segue novamente um convite para participação num inquérito sobre o tema, até ao dia 18 de Maio, 2015.
Os resultados preliminares do estudo sobre mobilidade intersectorial indicam a tendência generalizada entre os membros da
SE de regimes mais tradicionais (tais como doutoramentos conjuntos, estágios e projetos de cooperação). Poderia ser
enriquecedor considerar esquemas orientados por segmentos, que abordassem as deficiências estruturais específicas nas

organizações ou nos sistemas nacionais de I&D. Para validar estas conclusões iniciais o Grupo de Trabalho necessita de mais
input externo.
Mesmo que a organização representada não possua presentemente regimes de investigação similares, fica igualmente o apelo
à participação no inquérito, sendo dadas respostas apenas às secções consideradas relevantes.
Pede-se que o inquérito seja passado diretamente ao(s) destinatário(s) mais adequado(s) para dar resposta; no caso de serem
múltiplos participantes, poderá ser guardado e passado internamente para conclusão final e submissão. Todas as participações
serão bem-vindas.
O inquérito está disponível no link
Nota: Como exemplo, as categorias em análise nos vários regimes incluem:









Apoio directo à mobilidade
Posições conjuntas no setor académico e indústria – (indústria no sentido lato)
Posições co-financiadas (indústria ou outros setores)
Doutoramento conjunto
Projetos de investigação em regime de colaboração
Estágios em outros setores
Medidas incluídas nas bolsas
Outros (por especificar)

Qualquer dúvida ou comentário poderá ser enviado para: sebastien.huber@scienceeurope.org
Gentileza da Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação
Início
07 - Sessão de Debate: Programas Especiais e Planos Directores Municipais: novos desafios no planeamento e gestão
territorial | Organização Departamento de Geografia e Planeamento Regional – FCSH/NOVA & CICS.NOVA
19 de Maio de 2015 | 14.30h | Auditório 1 Torre B | FCSH/NOVA

O Departamento de Geografia e Planeamento Regional – FCSH/UNL e o CICS.NOVA organizam no próximo dia 19 de Maio a
Sessão de Debate "Programas Especiais e Planos Directores Municipais: novos desafios no planeamento e gestão territorial".
A entrada é livre, sujeita a inscrição prévia
Ver Programa
Início
08 - International Conference: Migrant Descendants and "Homeland Returns": Identity, Belonging and Transnational
Mobility
21 & 22 Maio | Auditório Sedas Nunes | ICS | Lisboa

Ver Programa | Ver Cartaz
Início
09 - [HORIZONTE 2020] Sessão de divulgação sobre as Parcerias Europeias de Inovação (EIPs) | Inscrições até 22 de Maio
28 Maio | 10h30-18h00| Lisboa (local a confirmar)

Divulga-se a sessão sobre as Parcerias Europeias de Inovação de 28 de maio de 2015, organizada pelo GPPQ-FCT no âmbito da
preparação de candidaturas ao Horizonte 2020.
O Gabinete de Promoção no Programa Quadro de I&I (GPPQ), responsável em Portugal pelo suporte ao Horizonte 2020,
organiza no dia 28 de Maio em Lisboa (local a confirmar) um evento dedicado às Parcerias Europeias de Inovação (European
Innovation Partnerships – EIPs).
As EIPs constituem uma nova abordagem à investigação e inovação na União Europeia, reunindo os intervenientes do sector
público e privado ao longo de toda a cadeia de inovação, de forma a abordar os grandes desafios da atualidade, tais como as
alterações climáticas, a energia, a disponibilidade de água, a segurança alimentar, a saúde e o envelhecimento da população.

Os concursos lançados no âmbito do Horizonte 2020 constituem um dos instrumentos financeiros de apoio à implementação
das prioridades de I&I definidas nas EIPs e, como tal, a promoção do envolvimento de entidades portuguesas nas estruturas
das diferentes EIPs é essencial para potenciar a criação de consórcios para os concursos do Horizonte 2020.
O presente evento de divulgação sobre as cinco EIPs em curso (Active and Healthy Ageing, Agricultural Sustainability and
Productivity, Smart Cities and Communities, Water e Raw Materials), envolverá uma sessão plenária com a presença de
representantes da Comissão Europeia e sessões paralelas focalizadas nas diferentes EIPs (tarde), incluindo a partilha de
experiências de participantes nacionais nas diferentes EIPs.
Consulte a agenda e inscreva-se neste evento aqui até ao dia 22 de Maio. A participação é grátis mas a inscrição é obrigatória.
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH/NOVA
Início
10 - Encontro de Cientistas 2015 | Instituto das Ciências Sociais da Universidade de Lisboa | Lisboa
No próximo dia 2 de Junho a APS - Associação Portuguesa de Sociologia promove, em conjunto com outras associações
científicas, o Encontro de Cientistas 2015.
Esta é uma iniciativa que foi suscitada na reunião que, no passado dia 27 de Janeiro, a APS promoveu com os centros de
investigação da área da sociologia, seguida de uma reunião no dia 30 de Março com os representantes de várias associações e
ordens profissionais e científicas tendo por objetivo a promoção de um debate público e transdisciplinar sobre o que tem
vindo a ser a politica de Investigação & Desenvolvimento em Portugal.
Organização:
Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) | Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia
(ANICT) | Associação Portuguesa de Antropologia (APA) | Associação Portuguesa de Ciência Política (APCP) | Associação
Portuguesa de Demografia (APD) | Associação Portuguesa de Linguística (APL) | Associação Portuguesa de Profissionais em
Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (APSIOT) | Associação Portuguesa de Sociologia (APS) | Ordem dos
Biólogos (OBio) | Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE).
A entrada é livre.
Ver Programa | Ver Cartaz
Início
11 - Workshop CICS.NOVA: Transação Territorial: novas relações cidade-campo | Domingos Vaz (CICS.NOVA)
05 de Junho de 2015 | 16:00 - 18:00 | Edifício ID | Sala: Multiusos 3, Piso 4 | FCSH/NOVA

(…) O evento tem por objectivo fomentar o diálogo disciplinar em torno da relação entre as cidades e as áreas rurais
envolventes, em busca de caminhos propiciadores de novas abordagens às transformações das cidades, vilas e aldeias nas
últimas décadas. As reflexões apresentadas neste livro são contributos para a compreensão e a intervenção na dinâmica
territorial dos “territórios de transacção” e para a própria conceptualização das relações entre cidade e campo. (…)
Ver Programa | Cartaz | Capa
Início
12 - Consulta Pública Mundial Sobre Clima e Energia
06 Junho | 9h - 19h | ICS | Lisboa

No dia 6 de Junho vai realizar-se um debate global de cidadãos sobre os problemas do clima e da energia envolvendo 100
pessoas em 100 países participantes. Trata-se de uma iniciativa que decorre simultaneamente em 100 países diferentes e
tem como objetivo fazer ouvir a voz dos cidadãos sobre estes importantes temas. Permitirá, numa primeira parte, informálo(a) sobre os assuntos que estão a ser negociados a nível internacional e, numa segunda parte, ouvir a sua opinião. Deste
modo, os cidadãos poderão exercer a sua influência sobre as decisões que serão tomadas na Conferência das Nações Unidas
sobre Alterações Climáticas (COP21), que se realizará em Paris em Dezembro deste ano. As decisões tomadas na COP irão
afetar a vida de todos os cidadãos do mundo.
Os participantes no debate serão convidados a expressar a sua opinião sobre 30 questões. Os resultados deste debate global
de cidadãos serão disponibilizados online e comunicados não só aos negociadores da COP21, mas também a governos,
funcionários da administração, instituições europeias e das Nações Unidas, autoridades locais, empresas, etc. Este debate é
um importante contributo para a democracia global e também nacional.

Convida-se assim os interessados a participar neste evento, que em Portugal terá lugar em Lisboa, no Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa, entre as 9h e as 19h do dia 6 de Junho de 2015.
Quem pode participar?
Todos os cidadãos, exceto os membros de partidos políticos, associações ou empresas com interesses na área da energia e
alterações climáticas, os militantes de associações ambientalistas e os eleitos para cargos nacionais. A ideia não é ouvir
especialistas, mas sim cidadãos de diferentes regiões, idades e experiências de vida. Todas as despesas de deslocações
(Portugal Continental), alojamento e alimentação serão cobertas pelos organizadores do evento. Será oferecido um almoço e
um lanche ajantarado no final da sessão. Serão ainda sorteados 3 prémios para os participantes.
Formulário
Contacto telefónico: 21-7804700 ou 914363302 (falar com Luisa Nora)
Ver mais informação aqui
Ver Cartaz
Início
13 - Workshop Grupo Dupont: “Qual o Papel da Teoria na Geografia Contemporânea?” | Regina Salvador (CICS.NOVA) |
Organização Departamento de Geografia e CICS.NOVA | Prazo limite entrega comunicações 15 de Maio
05 e 06 Junho 2015 | FCSH-UNL | Ed. ID Multiusos 2 - Piso 4 | Visita de Estudo a Lisboa - Sábado 05/06/15

O encerramento do Curso de Doutoramento em Geografia e Planeamento Territorial do ano lectivo 2014/2015 irá consistir
num workshop do “Grupo Dupont” a realizar nos próximos dias 5 e 6 de Junho subordinado ao tema “Qual o Papel da Teoria
na Geografia Contemporânea?”
A preocupação por uma Geografia “mais científica” levou à realização do workshop de 1971, em Avignon, entre geógrafos
franceses e Allen Scott (Prémio Vautrin Ludd). Desde então, o “Grupo Dupont” tem-se vindo a reunir com a regularidade de 5
vezes/ano, para além do colóquio “Geopoint” que é bianual.
Está aberto o convite para todos os investigadores do CICS, professores do DGPR e doutorandos apresentarem comunicações
(máximo de 15 minutos) sujeitas a “double referee”. O prazo limite de entrega é 15 de Maio.
A entrada é livre mas a inscrição prévia é obrigatória (enviar mail a confirmar presença para: cicsnova@fcsh.unl.pt)
As línguas de trabalho do workshop serão o francês ou o inglês (com os Power-Point em inglês).
Ver Cartaz
Inscrição online
Início
14 - Conferência “A Europa no Mundo e o Mundo na Europa. Crise e Identidade” | Organização CICS.NOVA.UMinho
18 e 19 de Junho | Campus de Gualtar | Universidade do Minho

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.
Organização: CECS-Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais
(CICS.Nova.UMinho).
Ver mais informação
Início
15 - Última chamada: 2ª Conferência - Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e Tecnologia em Portugal | propostas
enviadas até ao final do dia 17 (domingo)
08 e 09 de Setembro de 2015 | Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS) | Lisboa

Está a chegar ao fim o prazo para envio de resumos para conferência "Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e
Tecnologia em Portugal". Serão aceites propostas enviadas até ao final do dia 17 (domingo).
A Secção Temática em Conhecimento, Ciência e Tecnologia da Associação Portuguesa de Sociologia (APS) pretende
estabelecer-se como um espaço de encontro aberto, de partilha e debate crítico, entre sociólogos e outros cientistas sociais
que tenham interesse ou atuem nos domínios do conhecimento, ciência e tecnologia, tanto no plano académico como
profissional. Aquando da sua constituição em 2011, uma das primeiras iniciativas foi, justamente, a organização de uma
conferência que permitisse a reunião dos diversos sociólogos a trabalhar nesta área em Portugal. Quatro anos volvidos haverá
certamente novos projectos e novos desafios a considerar.
Propõe-se assim um novo encontro, de âmbito nacional, com o objectivo de dar a conhecer e discutir os trabalhos de
investigação e outras experiências protagonizadas por cientistas sociais neste domínio nos últimos anos, bem como facilitar a
identificação de interesses comuns e eventuais oportunidades de colaboração futura entre os participantes. Pretende-se agora
também promover a ligação a outras secções da APS, em particular aquelas que apresentam maior contiguidade temática face
às temáticas do conhecimento, ciência e tecnologia.
O encontro terá lugar nos dias 8 e 9 de Setembro de 2015, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O
programa prevê:
- uma sessão plenária com um orador estrangeiro convidado,
- sessões temáticas de apresentação de comunicações,
- uma mesa-redonda com representantes da Secção Temática em Conhecimento, Ciência e Tecnologia e de outras
secções da Associação Portuguesa de Sociologia
Assim sendo, convidamos todos os interessados a enviar propostas de comunicação para este encontro. A participação está
aberta tanto aos membros da secção como a outros colegas com trabalho nesta área. Apela-se, pois, à divulgação alargada
desta iniciativa junto de todos os potenciais interessados.
Entre as temáticas que poderão ser abordadas encontram-se:



















Modos de produção e sistemas de conhecimento
Políticas de ciência, tecnologia e inovação
Indicadores de ciência e tecnologia
Formação e emprego em ciência e tecnologia
Fontes de financiamento da I&D
Colaborações científicas, relações universidade-indústria e ensino-investigação
Investigação e inovação responsável
Comercialização e transferência de conhecimento
Atores, processos e contextos sociais da inovação
Tecnociência, áreas emergentes e novos desafios
Usos e percepções sociais da tecnologia
Ciência, tecnologia e risco
Ciência, tecnologia, desigualdades sociais e activismo sociopolítico
Cultura científica, participação pública e educação em ciência e tecnologia
Ciência e decisão pública
Ciência, tecnologia e género
Inovação e prática biomédica
Ciência, tecnologia, segurança e sistemas judiciais





Ciência e arte
Métodos e técnicas de pesquisa em sociologia do conhecimento, da ciência e da tecnologia
Debates teóricos e metodológicos em sociologia do conhecimento, da ciência e da tecnologia

As propostas devem ser enviadas, até ao dia 15 de maio de 2015, para o email (conhecimento@aps.pt). Devem incluir, para
além do(s) nome(s) dos autor(es) e respectiva filiação institucional, um resumo (até 300 palavras) e a indicação de palavraschave (até 5). O(s) autores serão notificados da aceitação das comunicações até ao dia 1 de Junho de 2015. A inscrição será
feita através do site da Secção
Uma selecção dos textos apresentados será posteriormente publicada na revista da APS, a SOCIOLOGIA ONLINE (à semelhança
do que aconteceu no encontro anterior)
Inscrição: 20 euros (investigadores, professores ou outros), 5 euros (estudantes e bolseiros).
Datas importantes:
Envio de resumos: 15 de maio de 2015 | 17 de Maio de 2015
Resposta dos organizadores: 1 de Junho de 2015
Inscrição dos oradores para figurar no programa: 31 de Julho de 2015
Inscrição de outros participantes: 31 de agosto de 2015
Conferência: 8 e 9 de Setembro de 2015
Call | Cartaz
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16 - 1º Encontro de Prospetiva “Pensar o Futuro, preparar a mudança” – Organização UÉvora e CICS.NOVA-UÉvora –
Alargamento prazo: Submissão de Propostas até 25 de Maio
11 de Setembro de 2015 | Auditório da Universidade de Évora

O Polo de Évora do CICS.Nova e o Departamento de Sociologia da Universidade de Évora, com o apoio da Associação
Portuguesa de Sociologia, estão a organizar o 1.º Encontro de Prospetiva, que irá decorrer em Évora no dia 11 de
Setembro/15, subordinado ao tema “Pensar o Futuro, Preparar a Mudança”.
Foi alargado, até ao próximo dia 25 de maio de 2015, o prazo de submissão de propostas de comunicações livres a apresentar
no 1.º ENCONTRO DE PROSPETIVA "Pensar o futuro, Preparar a mudança.", que irá decorrer na Universidade de Évora em 11
de Setembro de 2015, sob a organização do Departamento de Sociologia da ECS da Universidade de Évora e do pólo do
CICS.NOVA desta universidade.
O Programa deste evento científico, realizado pela primeira vez em Portugal, está disponível aqui
(…) Enquadrada no campo dos Future Studies, a prospetiva é uma abordagem interdisciplinar que estuda as mudanças
passadas e presentes e procura, através da análise das fontes, padrões e causas da mudança e da estabilidade, desenvolver a
capacidade de antevisão e traçar futuros possíveis.
Esta abordagem tem, entre outras, a vantagem de potenciar a concretização de processos sistemáticos e participativos de
planeamento das organizações e dos territórios, mediante a recolha de informações e a construção de visões para o futuro a
médio e longo prazo, tendo em vista apoiar as tomadas de decisão informada no presente e mobilizar ações comuns focadas
num futuro desejável por parte de um coletivo.
O interesse da sociologia pela prospetiva remonta às primeiras décadas do século XX, tornando-se mais visível nos anos 50,
através de algumas iniciativas orientadas para prever o comportamento humano. Desde então, este tipo de análise foi-se
assumindo crescentemente, ainda que de forma tímida, e sem granjear absoluta unanimidade sobre as suas vantagens,
trilhando um caminho pontuado ora por críticas sobre o recurso a este tipo de análise sustentado na previsão castradora do
desenvolvimento (mais rápido) das técnicas utilizadas, ora por argumentos favoráveis ao seu uso no âmbito dos processos de
análise e tomada de decisão.(…)
Ver mais informação | Cartaz
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17 - Call for Papers: Congresso Internacional "Palácios e Dinâmicas Urbanas: centros de poder e de conhecimento na Europa
| (2ª chamada de trabalhos) - até 12 Junho 2015

5, 6 e 7 de Novembro de 2015 | Évora

Encontra-se aberta a 2ª CALL FOR PAPERS para o Congresso Internacional "Palácios e Dinâmicas Urbanas: centros de poder e
de conhecimento na Europa" a realizar em Évora nos dias 5, 6 e 7 de Novembro de 2015. O NOVO PRAZO DE SUBMISSÃO É 12
de Junho de 2015.
Neste contexto, convidam-se investigadores dos campos das Artes, Humanidades e Ciências Sociais, à participação de acordo
com as seguintes áreas temáticas:
1. Palácios: a polarização, a renovação e a expansão do espaço urbano;
2. O palácio numa leitura arquitectónica e artística;
3. O palácio, as instituições e os poderes;
4. As cortes, a etiqueta e os atores sociais;
5. Palácio, cultura e conhecimento;
6. Palácios, turismo e novos usos do património.
SITE PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS
INFORMAÇÕES: palaciomanuel2015@uevora.pt
Sublinha-se que a publicação das comunicações, após submissão a arbitragem científica, está, desde já, assegurada.
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18 - Encontro da Associação Portuguesa da Histórica Económica e Social (APHES) Universidade de Évora – Tema:
Desigualdades | Submissão de propostas disponível online | propostas até 30 de Maio de 2015
13 e 14 de Novembro 2015 | Colégio Espírito Santo | Évora

Submissão de propostas online já disponível aqui (separador Call for Papers)
Alargamento de prazo de submissão de propostas até 30 de Maio de 2015.
Ver mais informações
Ver Cartaz
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19 - Call for papers: Revista Configurações - Número 16 | Coordenação: Sílvia Gomes (CICS.NOVA- UMinho, UICCC.ISMAI),
Vera Duarte (CICS.NOVA-UMinho, UICCC.ISMAI) e Maria João Leote de Carvalho (CICS.NOVA) | submissão de artigos entre 1
de Maio a 15 de Agosto
A Revista Configurações convida ao envio de artigos científicos na área das ciências sociais. A call for papers para esta revista
encontra-se permanentemente aberta. A Revista nº 16 integra um dossier temático sobre Violência e Criminalidade, pelo que
se aceitam a submissão de artigos para o mesmo, no período entre 1 de Maio a 15 de Agosto.
Revista Configurações
Dossier temático: Violência e Criminalidade
Coordenadores: Sílvia Gomes (CICS.NOVA – Pólo UMinho, UICCC.ISMAI), Vera Duarte (CICS.NOVA – Pólo UMinho,
UICCC.ISMAI) e Maria João Leote de Carvalho (CICS.NOVA)
A violência, nas suas mais variadas formas e expressões, é componente estrutural das dinâmicas sociais. Transversais a todos
os grupos sociais, os fenómenos de violência sob a forma de crime geram preocupação social e causam alarme pelos impactos
na ordem e coesão sociais. Presentes nas mais diversas dimensões da vida social, violência e criminalidade são problemas
sociais complexos e polissémicos, que contemplam diferentes configurações e produzem realidades sociais dinâmicas de difícil
acesso. A sua análise exige a conjugação de factores individuais e sociais, económicos e políticos, culturais e outros que, por
sua vez, se traduzem também no questionamento das suas fronteiras conceptuais.
Os artigos poderão ser provenientes de qualquer domínio das ciências sociais e poderão reportar-se a investigações empíricas,
devendo apoiar-se numa reflexão teórica robusta. Os artigos devem ser enviados para cics@ics.uminho.pt até ao dia 15 de
agosto de 2015 e devem conformar-se às normas da revista.
Instruções para os autores:

Os artigos submetidos para publicação passarão por uma triagem inicial por parte da Comissão Editorial da revista que
decidirá da sua pertinência face ao âmbito científico da revista. Seguindo critérios internacionais de excelência, os trabalhos
propostos para publicação são submetidos a avaliação independente por especialistas, em regime de anonimato.
Os textos submetidos para publicação devem conformar-se às seguintes normas:
1. Todos os textos devem vir acompanhados da identificação do(s) autor(es), respectiva filiação institucional e
endereço(s) de e-mail.
2. Os textos não devem exceder, no total e exceptuando os resumos, 35.000 caracteres, incluindo espaços.
3. Cada artigo deve ser acompanhado de três resumos (em português, em inglês e em francês), gravados em ficheiro
autónomo, com o máximo de 750 caracteres por resumo. O resumo em português deve integrar o ficheiro principal
(corpo do artigo).
4. Os ficheiros, em formato Word, devem ser enviados por correio electrónico.
5. Todas as citações devem ser traduzidas.
6. Todos os originais devem:
a) Conter a versão final do texto, pronta a publicar, devidamente revista de gralhas;
b) Vir acompanhados de um título;
c) Conter a indicação de 4 ou 5 palavras-chave, indicadas a seguir ao resumo e nas três línguas indicadas.
7. Na composição e formatação dos textos deve ter-se em conta as seguintes orientações:
a) A utilização de, no máximo, dois níveis de titulação, sem numeração nos casos da Introdução e Conclusão e
com numeração árabe para o corpo do texto;
b) As transcrições deverão abrir e fechar com aspas, quando não excederem 4 linhas; no caso de citações mais
longas, estas devem ser entalhadas e transcritas sem aspas;
c) Os vocábulos noutras línguas que não a portuguesa devem ser formatados em itálico;
d) Os elementos não textuais devem ser organizados em quadros, gráficos ou figuras, identificados com
numeração árabe contínua para cada um destes tipos de elementos;
e) Nas chamadas de notas, que devem ser colocadas em rodapé, devem utilizar-se apenas números sem
parênteses;
f) As referências bibliográficas devem ser indicadas entre parênteses no corpo do texto, de acordo com o
seguinte padrão: (Rodrigues, 1993: 103); (Costa e Almeida, 1991: 80-84); (Greenwood, 1997a); (Greenwood,
1997b);
g) No final do artigo, deve incluir-se a lista de obras citadas, apresentada da seguinte forma:
- APELIDO, nome próprio (ano), Título do livro, local de edição, editora.
- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo”, Título da revista, volume (número), número da
primeira e última páginas.
- APELIDO, nome próprio (ano), “Título do artigo/ capítulo”, in Nome próprio e Apelido (org.), Título da
colectânea, local de edição, editora, número da primeira e última páginas.
- Documento na Internet: APELIDO, nome próprio (ano), Título do documento [Online], disponível em:
endereço [consultado em: data].
- Locais na Internet e páginas pessoais ou de instituições: Nome [Online], disponível em: endereço
[consultado em: data].
- Publicações em revistas na Internet: APELIDO, nome próprio (ano), “Título do Artigo”, Título da
Revista, volume (número), número da primeira e última páginas [Online], disponível em: endereço
[consultado em: data].
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