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01 - CICS.NOVA aceita candidaturas para concurso de atribuição de Bolsas Individuais de Pós-Doutoramento [FCT]
Please scroll down for the English version
A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) lançou no passado dia 7 de Abril a edição de 2015 do Concurso para
atribuição de Bolsas Individuais de Pós-Doutoramento, que visa apoiar os melhores investigadores que pretendam
prosseguir investigação pós-doutoral de ponta.
As Bolsas de Pós-Doutoramento (BPD) destinam-se a candidatos doutorados, preferencialmente há menos de seis anos,
para realizarem investigação em instituições científicas portuguesas de reconhecida idoneidade. A duração máxima da
bolsa é de seis anos, mediante parecer favorável na avaliação intermédia (feita no fim do primeiro triénio).
Para concorrer a uma bolsa de Pós-Doutoramento é necessário também:
· Ter concluído o doutoramento, até à data de submissão da candidatura;
· Ser autor de, pelo menos, um trabalho original com arbitragem por pares, já publicado ou aceite para publicação à
data da candidatura, ou possuir um indicador de realização equivalente;
· Ter pelo menos um indicador de produtividade científica por cada três anos após o grau de doutor;
· Não ter beneficiado de uma BPD directamente financiada pela FCT. Não obstante, a título excepcional, no concurso
de 2015, poderão concorrer, para um período máximo de três anos, candidatos que já beneficiaram de uma BPD
financiada pela FCT.
O Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais CICS.NOVA (www.cics.nova.fcsh.unl.pt) convida os investigadores doutorados a
submeter uma candidatura integrada nas suas linhas de investigação:
- Desigualdades Sociais e Acção Pública
- Cidadania, Trabalho e Tecnologia
- Mudanças Ambientais, Território e Desenvolvimento
- Modelação Espacial, Social e Planeamento
- Dinâmicas Populacionais e Saúde
As candidaturas que pretendam ter o CICS.NOVA como Unidade de Investigação principal devem ser enviadas até ao dia 30
de Abril de 2015, para o email cicsnova@fcsh.unl.pt com o assunto ‘Bolsas Individuais de Pós-Doutoramento FCT 2015’,
devendo conter:
- Linha de investigação a que se candidata (das acima mencionadas),
- CV (curriculum vitae), - Título do programa de trabalhos,
- Síntese do programa de trabalhos (máx. 150 palavras),
- Estado da arte (máx 500 palavras),
- Objectivos a atingir (máx 300 palavras),
- Referências bibliográficas (máx 20)

- Indicação da área científica – (classificação FOS do Manual Frascati)
Os/as candidatos/as que vierem a ser seleccionados/as poderão apresentar a sua candidatura à FCT até às17h de dia 11 de
maio, tendo Unidade de Investigação principal o CICS.NOVA.
Estamos disponíveis para esclarecer eventuais dúvidas pelo e-mail cicsnova@fcsh.unl.pt
Informação sobre o concurso da Fundação para a Ciência e Tecnologia – FCT disponível aqui
É fundamental a consulta do Guião de Candidatura, disponível aqui
Início
******************
The Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) has opened the 2015 edition of the FCT Post-Doctoral fellowships, that aims
to support the most creative post-doctoral researchers in pursuing cutting-edge projects.
Post-doctoral Fellowships are available for PhD holders, preferentially with less than six years post-doctoral experience.
Fellowships have a maximum duration of six years, upon mid-term approval and budget availability.
Applicants to post-doctoral fellowships are required to:
· Have completed their PhD at time of application;
· Be an author on an original, peer-review paper (published or accepted for publication by the application deadline),
or an equivalent indicator of scientific output;
· Have at least one scientific output indicator for every three years post-PhD;
· Not have held any prior FCT-funded post-doctoral fellowship. As an exception, this requirement does not apply to the
2105 call: applicants with previous FCT-funded fellowships may apply for 3-year post-doctoral fellowship.
The Center for Interdisciplinary Social Sciences CICS.NOVA (www.cics.nova.fcsh.unl.pt) invites researchers holding a PhD
degree to submit an application, within the following research areas:
- Social Inequality and Public Action
- Citizenship, Work and Technology
- Environmental Change, Territory and Development
- Socio-Spatial Modelling and Planning
- Population Dynamics and Health
The applications, being CICS.NOVA the host institution, must be submitted until 30 April 2015, to the email
address cicsnova@fcsh.unl.pt, with the subject ‘FCT Post-Doctoral Fellowships 2015’. The applications must contain:
- Reference to the research area (from the above mentioned),
- CV (curriculum vitae),
- Title of the project,
- Summary of the work program (up to 150 words),
- State of the art (up to 500 words),
- Objectives to achieve (up to 300 words),
- References (up to 20)
- Indication of the scientific domain – (Fields of Science (FOS) defined in the Manual Frascati)
Selected applicants could submit their application to FCT until 5p.m. 11 May, having CICS.NOVA as the host institution.
We are available to answer any questions through the email address cicsnova@fcsh.unl.pt
Information about the FCT call is available here
Application Guide only in Portuguese
– if you need information / request to CICS.NOVA as host institution, contact us by email to cicsnova@fcsh.unl.pt
Beginning
02 - Informação sobre a fase em que se encontra o concurso de Projectos de IC&DT em todos os Domínios Científicos
(2014) | Gabinete de Comunicação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)

Informação do Gabinete de Comunicação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia sobre o concurso de Projectos de IC&DT
em todos os Domínios Científicos 2014:
5 459 candidaturas seguem para avaliação e selecção após verificação das condições de elegibilidade e outros requisitos do
concurso.
As candidaturas distribuem-se por domínio científico da seguinte forma: 2 112 em Ciências Exactas e da Engenharia; 1
038 em Ciências da Vida e da Saúde; 1 236 em Ciências Naturais e do Ambiente e 1 073 em Ciências Sociais e
Humanidades.
As reuniões dos Painéis de Avaliação decorrerão em Lisboa entre 17 Junho e 3 Julho 2015.
Mais informação sobre este concurso, aqui
Versão em inglês
Início
03 - 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 |Candidaturas até 29 Abril 2015
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia no âmbito do Projecto
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 co-financiado pelo FEDER, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020
nas condições descritas no Edital.
Data limite de candidatura: 29 Abril 2015
Início
04 - Auscultação à comunidade do Sistema Científico e Tecnológico Nacional: colaboração com Japão e Coreia do Sul | até
ao dia 22 de maio de 2015
A FCT encontra-se a auscultar as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN) que tenham colaboração
passada, actual ou que pretendam vir a ter com o Japão e/ou Correia do Sul. Pretende-se que os resultados desta
auscultação permitam identificar os atores e áreas científicas estratégicas de modo a ajudar à tomada de decisão em opções
de financiamento futuro.
A presente auscultação destina-se aos atores do SCTN (Instituições do Ensino Superior, seus Institutos e Unidades de I&D,
Laboratórios Associados, Laboratórios do Estado, Instituições privadas sem fins lucrativos que tenham como objecto
principal actividades de Ciência, Tecnologia e Inovação, empresas, outras instituições públicas e privadas, sem fins
lucrativos).
O questionário é realizado online
A FCT agradece desde já a colaboração e solicita o preenchimento do referido questionário até ao dia 22 de maio de 2015.
Qualquer dúvida poderá ser enviada para: japao.coreia@fct.pt
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH/NOVA
Início
05 - VI Congresso Nacional de Sexologia Clínica: "A liberdade está a passar por aqui"
Hoje | 24-26 de Abril de 2015 | FCSH/NOVA

(…) Terminado o mandato da actual direcção, 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. (…)

Ver Cartaz | ONVG | Consulte o programa aqui.
Localização
FCSH-UNL
Sala Multiusos 3, Edifício I&D
Av. Berna 26 C
1069-061 Lisboa
Início
06 - Dias das Memórias da Revolução
Hoje | 24 a 26 de Abril | Quartel do Carmo | Lisboa

O Instituto de História Contemporânea da FCSH/NOVA em parceria com a RTP, Associação 25 de Abril e Guarda Nacional
Republicana organiza no Quartel do Carmo os “Dias da Memória da Revolução”, de 24 a 26 de Abril que pretende recolher
testemunhos, histórias, memórias e objectos de quem viveu e participou no processo revolucionário português e partilhá‐las
na internet para que toda a gente possa conhecer melhor o que a revolução significou para a sociedade portuguesa.
Ajude a contar e preservar essas memórias, testemunhos da História de Portugal
Site | Facebook | e-mail
Ver Cartaz
Gentileza do Núcleo de Marketing e Comunicação (NMC)
Início
07 - Consulta Pública | Cidades Sustentáveis 2020 | Informação da Direcção Geral do Território | Convite ao envio de
contributos e sugestões | de 08 e 30 de Abril de 2015
O documento Cidades Sustentáveis 2020 apresenta a estratégia de desenvolvimento urbano sustentável de Portugal para o
período 2014-2020. Centrado nas cidades e no papel crítico que estas desempenham na estruturação dos territórios, no seu
desenvolvimento e coesão, o documento pretende constituir-se como um quadro de referência orientador para os
municípios, entidades intermunicipais e demais agentes urbanos, apontando um caminho de médio e longo prazo para o
desenvolvimento territorial integrado, nas suas dimensões económica, social, ambiental, cultural e de governança.
A implementação desta estratégia transversal depende, pois, do envolvimento activo dos vários agentes que intervêm na
cidade e na valorização e fortalecimento do sistema urbano nacional, tanto para a administração pública, central e
local, como para o sector privado e todos os demais atores, cujo contributo é determinante para a prossecução de objectivos
de sustentabilidade urbana.
Deste modo, entre 08 e 30 de Abril de 2015 o Governo coloca à consulta pública a proposta estratégica Cidades Sustentáveis
2020, convidando todos os interessados a participar e enviar os seus contributos e sugestões através do preenchimento do
formulário electrónico aqui disponibilizado.
Apela-se à ampla participação de todos, como passo essencial, não só para enriquecer este documento de estratégia, mas
também para garantir o seu reconhecimento e partilha alargados.
Acesso aos Documentos:





Cidades Sustentáveis 2020 Relatório
Cidades Sustentáveis 2020 Anexo I - Diagnóstico Territorial
Cidades Sustentáveis 2020 Anexo II - Fontes de Financiamento
Acesso ao Formulário
Início

08 - Programa de Ações Integradas Luso-Alemãs 2016| Acordo entre o Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) e
o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) | Entrega candidaturas até 15 de Junho de 2015
De 15 de Abril de 2015 a 15 de Junho de 2015

No quadro do Acordo assinado em 1986 entre o CRUP e o DAAD (Deutscher Akademisher Austauschdienst), ao abrigo do qual
se tem efectivado o Programa de Ações Integradas Luso-Alemãs, informa-se que o concurso para o ano de 2016, teve início
no dia 15 de Abril do corrente ano.
Neste sentido, e para conhecimento, disponibiliza-se um exemplar das “Normas de Candidatura”, bem como de todos os
formulários necessários à instrução dos respectivos processos de candidatura.
Para o presente concurso foram acordadas com o DAAD as datas de:



15 de abril de 2015 para a abertura
15 de Junho de 2015 para o encerramento

Para simplificação dos procedimentos, este ano, as candidaturas deverão ser directamente enviadas pelos Investigadores
Responsáveis dos projectos para a sede do CRUP, para o seguinte endereço: carolina@crup.pt
Sublinha-se que toda a informação necessária à formalização das candidaturas se encontra igualmente disponível em
www.crup.pt
A 1. Ficha
Candidatura

de

A 2. Ficha de Projeto

A 3. Ficha Curricular A 4. Ficha Curricular
/ Responsável do / Participante do
Projeto - Portugal
Projeto - Portugal

A 7. Relatório de
A 5. Ficha Curricular A 6. Ficha Curricular
Atividades do 1.º Normas
/ Responsável do / Participante do
Ano
Candidatura
Projeto – Alemanha
Projeto - Alemanha

de

Qual o objectivo deste acordo?
As acções Luso-Alemãs destinam-se a financiar projectos de investigação, por um período de dois anos, entre professores
e/ou investigadores das Universidades Portuguesas que integram o CRUP e professores das Instituições Alemãs de Ensino
Superior.
Qual o tipo de projectos?
O presente concurso encontra-se aberto para todas as áreas científicas, sendo particularmente encorajadas as candidaturas
de jovens investigadores com vínculo à respectiva Universidade, bem como candidaturas de equipas seniores que integrem
jovens investigadores, ou que incluam programas de formação pós-graduada.
Que financiamento?
O financiamento engloba as despesas de viagem e estadia da equipa portuguesa, decorrentes da sua deslocação à Alemanha
e tem um valor de 2000 €/ano.
Como candidatar-se?
Para poderem ser considerados, todos os projectos devem ser apresentados simultaneamente nos dois países, pelo que
a Equipa Portuguesa deve assegurar-se de que a Instituição que com ela colabora entrega idêntica proposta no DAAD.
Os candidatos devem entregar:








Os formulários e as normas de candidatura encontram-se disponíveis em: www.crup.pt
No preenchimento da ficha de candidatura só deverá ser utilizado o formulário facultado e os espaços específicos
previstos para cada item (com excepção das publicações).
No preenchimento da ficha de projecto deverá ser explícito o trabalho comum a desenvolver pelas duas equipas.
O responsável pelo projecto deverá submeter o processo de candidatura acompanhado de um parecer do
responsável do Departamento/Instituição, dentro dos prazos fixados para o presente concurso, para o seguinte
endereço de email: carolina@crup.pt.
As novas candidaturas devem traduzir programas de cooperação com uma duração de dois anos.
A atribuição do subsídio para o 2º ano, dos projectos de Acções Integradas aprovadas para 2016, fica dependente da
avaliação dos relatórios das actividades desenvolvidas no 1º ano, a enviar directamente ao CRUP até ao dia 20 de
Novembro de 2016.



Nos projectos poderá participar mais do que uma instituição universitária portuguesa membro do CRUP.

Data limite: 15 de Junho de 2015.
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH
Início
09 - Dia da geografia | Departamento de Geografia e Planeamento Regional da FCSH/NOVA
27 Abril 2015 | Auditório nº 1 Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa

Organizado pelo Departamento de Geografia da FCSH/NOVA, terão lugar no Auditório 1 da FCSH/NOVA, as comemorações
do dia da Geografia. O evento realizar-se-á no dia 27 de Abril de 2015 e contará com a participação do Professor João Costa,
Director da FCSH/NOVA bem como da Professora Maria José Roxo, Coordenadora do DGPR.
Ver Programa
Início
10 - WORKSHOP CICS.NOVA: Intelectuais e Estado na construção de narrativas fílmicas sobre identidade nacional no Brasil
e em Portugal nas décadas de 1930 e 1940 – Por Alexandro Dantas Trindade
27 de Abril de 2015 | 14h00-16h00 | Ed. ID, sala 0.06, piso 0 | FCSH | Lisboa

Professor Doutor Alexandro Dantas Trindade: (Universidade Federal do Paraná & Estágio Sénior (Pós-doutoramento),
investigador CICS.NOVA
(…) Há, no âmbito das ciências sociais, uma vasta produção teórica dedicada ao estudo das relações entre cinema,
propaganda política, produção ideológica e cultural, e os processos de legitimação de regimes políticos, sobretudo em
contextos autoritários e totalitários, mas também por regimes demo-liberais.
Numa perspectiva ampla, pode dizer-se que a emergência do fenómeno estético, e particularmente, cinematográfico,
relacionado à ascensão e consolidação dos regimes que os utilizaram como instrumentos de propaganda política e controle
da opinião pública, marcou decisivamente a primeira metade do século XX. (…)
Ver folheto
Início
11 - O CICS.NOVA (Research Club) promove a segunda sessão de informação e discussão relativas ao Concurso a bolsas de
doutoramento e pós-doutoramento da FCT
2ª Sessão / 28 de Abril, 16h, FCSH - Edifício B1, Piso 1, Sala 1.05

No próximo dia 28 de Abril de 2015, o CICS.NOVA consubstanciará a segunda sessão de informação e discussão relativas ao
Concurso a bolsas de doutoramento e pós-doutoramento da FCT.
Preparação de Candidaturas a Bolsas FCT: 2ª Sessão
28 de Abril, 16h, Edifício B1, Piso 1, Sala 1.05
1. A visão de avaliadores de candidaturas a bolsas FCT: Sociologia (Miguel Chaves); Geografia (Jorge Ferreira) e Ciências
Políticas (Catherine Moury);
2. Perguntas e respostas;
3. Discussão e feedback de projectos de candidatos a Bolsa FCT em 2015.
Ver Cartaz
Início
12 - SEMINÁRIO: Christopher Thornhill (University of Manchester, UK) - A Sociology Of International Human Rights Law
29 Abril | 11h00 | Sala 2 | ICS-ULisboa

Ver Cartaz de divulgação
Início
13 - Convite: “Racistas São Os Outros”. DEBATE sobre: Consciência Negra - É isto preciso em Portugal? E no Brasil?

30 de Abril 2015 | 17h45m | Sala 05, piso 0, Torre A | FCSH/NOVA | Lisboa

O seminário, cuja entrada é livre, terá lugar, dia 30 de Abril 2015, às 17h45m, na sala 05, piso 0 Torre A - Avenida de Berna,
26 C, 1069-061 Lisboa.
Oradores:
Sara Tavares, cantora e compositora;
Gabriel Mithá Ribeiro, investigador;
Fernando Conceição, pesquisador CES-U.Coimbra/UFBA, Brasil.
Moderadora
M. Margarida Marques, coordenadora do MIET - Mestrado em Migrações, Inter-Etnicidades e Transnacionalismo/UNL.
Entrada livre, mas sujeita a confirmação de presenças em resposta ao mail: Secretariado de Sociologia
sociologia@fcsh.unl.pt
Ver mais informação
Início
14 - Financiamento exploratório para projectos internacionais da FCSH/NOVA | Candidaturas até 30 Abril
Aproxima-se a data limite de submissão das candidaturas ao financiamento exploratório para projectos internacionais da
FCSH/NOVA (30 de Abril 2015).
Pretende-se com este apoio financeiro da FCSH/NOVA promover a preparação de candidaturas competitivas a concursos de
investigação financiados pela Comissão Europeia e a submissão de artigos em revistas indexadas. Para tal os investigadores
deverão enviar as suas candidaturas ao financiamento exploratório até 30 de Abril de 2015, com todos os elementos
expressos no Regulamento em vigor.
O financiamento exploratório tem a duração máxima de 24 meses e um valor máximo de 10.000€ por candidatura.
O Regulamento enviado em anexo está igualmente disponível na intranet (Despacho n.º 11/2015). Para qualquer dúvida
sobre o Financiamento Exploratório, não hesite em contactar o Gabinete de Planeamento através do e-mail
gplaneamento@fcsh.unl.pt.
Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL
Início
15 - Sessão "Springer Update - Universidade Nova de Lisboa" na FCSH/NOVA
06 de Maio de 2015 | 14h | Sala 0.06 | Edifício ID da FCSH/NOVA

No próximo dia 06 de maio de 2015, pelas 14h na sala 0.06 do Edifício ID da FCSH/NOVA, irá decorrer a sessão "Springer
Update - Universidade Nova de Lisboa".
As Sessões "Springer Updates" são sessões informativas destinadas especialmente a bibliotecários, mas abertas aos
investigadores e professores. Aí serão apresentadas as novidades desta editora quando à sua política editorial e conteúdos
publicados, podendo ser colocadas questões técnicas aos seus responsáveis. No que diz respeito à investigação, na sessão
serão apresentados os serviços que a editora SPRINGER disponibiliza para autores
Ver programa
Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH
Início
16 - Workshop CICS.NOVA: A orientação para dentro: uma análise da organização social do espaço urbano a partir da
trajetória de vida de jovens da periferia metropolitana de Belo Horizonte | Marco Marinho (CICS.NOVA)
08 de Maio de 2015 | FCSH/NOVA | Ed. ID, sala multiusos 2, piso 4

(…) O objectivo deste workshop é o de apresentar e debater uma hipótese central de um trabalho de pesquisa doutoral que
Marco Marinho realiza junto a jovens residentes no Estrela D’alva, um espaço classificável como “periferia” e situado na
Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH/ Minas Gerais/ Brasil. (…)
Ver Cartaz
Início
17 – Workshop Horizonte 2020 - Preparação de propostas em colaboração | Inscrições até 30 de Abril de 2015
13 de maio de 2015 | 10h às 18h | Sala multiusos 3 | Edifício ID | FCSH/NOVA

Dando continuidade às sessões de informação sobre oportunidades de financiamento para a investigação, a FCSH/NOVA, em
colaboração com o GPPQ - Gabinete de Promoção do Programa Quadro de I&DT, irá organizar o Workshop "Horizonte 2020
- Preparação de propostas em colaboração" no dia 13 de maio de 2015, das 10h às 18h, na Sala multiusos 3 do Edifício ID da
FCSH/NOVA.
Dinamizado pelo Dr. Ricardo Migueis, ponto de contacto nacional no GPPQ-FCT, os investigadores irão avaliar propostas de
projectos de investigação submetidos ao Horizonte 2020, analisando a sua estrutura e identificando os seus pontos fortes e
fracos, de acordo com os critérios de avaliação utilizados para esta tipologia de projectos.
Colocar-se no papel de avaliador permitirá aos investigadores compreender melhor que informação é esperada pelos
avaliadores, potenciando, em futuras candidaturas, um olhar mais criterioso e crítico sobre as propostas a submeter. A
FCSH/ NOVA pretende com este workshop apoiar os investigadores a preparar propostas de colaboração ao Programa
Horizonte 2020 e aumentar o seu sucesso nessas mesmas candidaturas.
O programa encontra-se em anexo, sendo que a sessão estará dividida em duas partes (manhã e tarde). A sessão da parte da
manhã é aberta a todos os interessados, dentro ou fora da FCSH/NOVA. Dada a natureza prática da sessão da tarde, aqui
será apenas possível contar com a participação de 25 investigadores. Assim, e prevendo-se mais inscrições do que vagas
para esta sessão, solicitamos aos interessados que façam a sua inscrição para o email research@fcsh.unl.pt, até 30 de Abril
de 2015. No email de inscrição terão de fornecer a seguinte informação:
- Nome completo
- e-mail de contacto
- Unidade de Investigação da FCSH/NOVA (esta sessão da tarde é dirigida apenas a investigadores da FCSH/NOVA)
- Parágrafo indicando a sua motivação para participar na sessão (máx. 4 linhas)
Não existirá preferência por investigadores seniores ou juniores, mas deverá mencionar-se no parágrafo de motivação o
interesse em submeter candidaturas a projetos internacionais competitivos. Dar-se-á preferência a investigadores que estão
a preparar candidaturas ao Horizonte 2020.
Ver programa
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH
Início
18 - Convite - DEBATE: Do Foot-ball ao Futebol, debater o desporto rei enquanto instituição, prática social e (logo) como
construção histórica
04 de Maio | 16:00-18:00 | FCSH/NOVA | Torre B | sala T6

Do Foot-ball ao Futebol
A convite do Núcleo de Alunos de Sociologia da NOVA, cientistas sociais e historiadores sentam-se à mesa para debater o
desporto por muitos coroado rei, enquanto instituição, prática social e (logo) como construção histórica. Muito para lá dos
talk-shows e aberto à discussão, com entrada livre e animação garantida.
Mesa Redonda: O Futebol
2ª feira 4 de maio, 16:00-18:00
João Sedas Nunes, Departamento de Sociologia e CICS.NOVA, FCSH/NOVA
José Neves, Departamento de História e IHC, FCSH/NOVA
Nuno Domingos, ICS/ULisboa e SOAS, University of London

FCSH/NOVA, Torre B, sala T6
Av. de Berna, 26-C, 1069-061 Lisboa
Para mais informações contacte o Núcleo de Alunos de Sociologia da NOVA nasnova@fcsh.unl.pt
Gentiliza do Departamento de Sociologia | NAE
Início
19 - Workshop CICS.NOVA: Os sentidos da História e da Nação em: "O Descobrimento do Brasil" (1937) e "Camões" (1946)
| Doutor 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
20 - 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
21 - Candidaturas abertas para o Programa "Diálogo da Sociedade Civil UE/Turquia IV" | até 25 de maio de 2015
Estão abertas até 25 de maio de 2015 as candidaturas para o financiamento de projectos conjuntos financiados pelo
Instrumento de Pré-adesão (IPA) entre instituições da sociedade civil dos Estados membros da UE e congéneres turcas, no
âmbito do Programa "Diálogo da Sociedade Civil UE/Turquia IV".
Quais são os objectivos deste Programa?
Lançado em 2008, e estando actualmente na fase IV, o Programa "Diálogo da Sociedade Civil UE/Turquia IV" tem como
objectivo reforçar a cooperação entre as organizações da sociedade civil da UE e as congéneres turcas.
Que áreas temáticas estão abrangidas?
As propostas podem ser submetidas nos seguintes domínios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ambiente;
energia;
direitos do consumidor e protecção da saúde;
justiça, liberdade e segurança;
direito de estabelecimento e liberdade de prestação de serviços;
política regional e coordenação de fundos estruturais;
empreendedorismo e política industrial;
agricultura e pescas;
educação

Quem pode participar?
São elegíveis as instituições da sociedade civil sem fins lucrativos, nomeadamente: fundações, associações, ONGs, centros de
investigação e think tanks.

Qual o financiamento disponível?
Com uma dotação financeira total de 11 milhões de euros, cada projecto apresentado será financiado entre um mínimo de
50 mil euros e um máximo de 150 mil euros.
Nas três fases anteriores foram financiados 200 projectos com um orçamento que ultrapassou 31,6 milhões de euros.
Para mais informações, visite o website
Trata-se de uma oportunidade de aprofundar o conhecimento mútuo entre Portugal e a Turquia, de obter financiamento
europeu para projectos relevantes e de divulgar o know- how português a nível internacional. Caso pretenda submeter uma
candidatura a este programa, agradecemos que informe o Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH/NOVA através do
contacto de email: research@fcsh.unl.pt . poderá igualmente solicitar apoio para a preparação da mesma.
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH/NOVA
Início
22 - Workshop Grupo Dupont: “Qual o Papel da Teoria na Geografia Contemporânea?” Organização Departamento de
Geografia e CICS.NOVA | Prazo limite entrega comunicações 15 de Maio
05 e 06 Junho 2015 | FCSH-UNL

Local a indicar oportunamente
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).
Início
23 - I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação: A Educação na Europa do Sul - Constrangimentos e desafios em
tempos incertos – Organização 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 reflecte na
arquitectura 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 directamente à prova as políticas
educativas, os dispositivos de intervenção socioeducativa e a actuação 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 objectivos 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
Ver mais informação
Site da Conferência

Início
24 - Call for papers: 23 rd Annual Coloquium: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future” (Patrocínio
CICS.NOVA & FCSH/NOVA) | 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
25 - X Congresso da Geografia Portuguesa: Os Valores da Geografia
09 a 12 de Setembro de 2015 | FCSH/NOVA | 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

toda a

Datas Importantes:
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
26 - CICS.NOVA – UMinho - Researchers Crossing Borders: Transnational Scientific Mobility | Organização: Thais França
(CICS.NOVA-UMinho) e Beatriz Padilla (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, actualmente, parte indissociável da carreira académica e científica, como porque diz respeito a produção de
conhecimento e informação, recursos fundamentais para o crescimento económico 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 – género, 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
Início
__________________________________________________
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
Beginning
27 - Call For Abstracts | ECCS 2015 - II European Conference on Curriculum Studies | Deadline: 27th April 2015
16 and 17 October 2015 | Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Porto | Porto

CALL FOR ABSTRACTS
Deadline: 27th April 2015
"Curriculum Studies: Policies, perspectives and practices"
ECCS 2015 – II European Conference on Curriculum Studies
Faculty of Psychology and Education Sciences, University of Porto, Porto, Portugal
Friday 16th October – Saturday 17th October 2015

The Faculty of Psychology and Education Sciences of the University of Porto (FPCEUP) and the Centre for Research and
Intervention in Education (CIIE) are organising the II European Conference on Curriculum Studies (ECCS 2015). Under the
theme ‘Curriculum Studies: policies, perspectives and practices’, ECCS 2015 will be held at the University of Porto, Porto,
Portugal, on 16 and 17 October 2015.
The Conference will explore these three axes and their articulation, as they define research in the curriculum field. The trends
that shape current European curriculum studies emerge from the economic crisis as much as they emerge from a re-stating
movement concerning education improvement. The conference will explore the following themes:
1.Curriculum and policies
2.Curriculum and accountability
3.Curriculum challenges in Higher Education
4.Curriculum practices and discourses
5.Curriculum: theoretical and methodological perspective
6.Curriculum in between the social and the personal
7.Curriculum, internationalisation and cosmopolitanism
8.Curriculum and technologies
9.Curriculum and teacher education
SPEAKERS
Keynote Speakers
• Stefan Hopmann
• Elizabeth Macedo
• Jani Ursin
• Louise Hayward
Rountable Speakers
1.Policies and pespectives
• Ivor Goodson
• William Pinar
• Zhang Hua
2.Pespectives and practices
• Janet Miller
• Maria do Céu RoldãO
• Mark Priestley
CALL FOR ABSTRACTS
The deadline for submission of abstracts is 27 April 2015.
Abstracts must not exceed 500 words and should include objectives, methodologies and results.

IMPORTANT DATES
27 April 2015: Abstract submission deadline
15 June 2015: Notification of acceptance
15 July 2015: Early-bird registration deadline
7 September 2015: Submission of final papers
1 October 2015: Final programme announcement
15 October 2015: Final registration deadline
16-17 October 2015: Conference
MORE INFO
E-mail: 2eccs@fpce.up.pt
Início
28 - Doutoramento em Estudos Urbanos | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa e a Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa

(…) O Programa de Doutoramento em Estudos Urbanos é um doutoramento em associação entre o ISCTE-Instituto
Universitário de Lisboa e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa que confere um grau
conjunto entre as duas instituições. O programa oferece formação avançada multidisciplinar em investigação urbana,
inovadora em Portugal, numa perspetiva integrada em torno de várias áreas disciplinares, como a Sociologia, a Antropologia,
a História, a Geografia, a Economia, a Arquitetura e o Urbanismo, incentivando uma reflexão crítica sobre questões urbanas
e fomentando a articulação entre investigação científica e práticas profissionais nos mais diversos contextos de atuação,
públicos e privados. (…)
Ver mais informação
Início

