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Please scroll down for the full text of News CICS.NOVA.
NOTA: Informamos que só serão considerados os pedidos de divulgação que cheguem até à quinta-feira anterior à expedição
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Divulgamos:
Eventos (CICS.NOVA)
Seminários/Simpósios
01 - Seminário (Des)Emprego, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas | 01 e 02 de Outubro |
Universidade de Évora | Comissão organizadora: Carlos Silva (UÉvora, CICS.NOVA.UÉvora); José
Saragoça (UÉvora, CICS.NOVA.UÉvora) - Ver mais informação
02 - Simpósio «Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas» | CO: David Tavares, Amélia
Augusto, Noémia Lopes - Carlos Alberto Silva (EU-ECS, CICS.NOVA.UÉvora) | Sílvia Portugal (FEUC) | 11
de Dezembro de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Lisboa – Ver mais
informação
Colóquios/Conferências/Congressos
03 - 1st Non-Monogamies and Contemporary Intimacies | [em curso] 25-27 Setembro | Auditório 1 |
FCSH-UNL – Ver mais informação
04 - Celebração do centenário da Revista Feminina [Exposição e Ciclo de Conferências] | São Paulo: (14
Setembro a 01 de Outubro); Lisboa: (07 a 30 de Outubro); ASSIS: (Novembro) | 30 de Outubro Sala T1:
FCSH/NOVA 14h-18h [Luis Baptista (CICS.NOVA); Isabel Lousada (CICS.NOVA); Juliana Bonilha
(CICS.NOVA)] - Ver mais informação
05 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | 27 Novembro – 2015 | 09h00 - 17h00 | Auditório 2 - Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa | Organização
(CICS.NOVA e APS) - Ver mais informação
Debates
Workshops
Reuniões/Outros
Eventos
Seminários/Simpósios
06 - Seminário Internacional "As Revistas de Ciências Sociais e os seus desafios" | [em curso] 25 de Setembro
de 2015 | FCSH/NOVA | Edifício ID | Sala Multiusos 2 – Ver mais informação
Colóquios/Conferencias/Congressos
Debates
07 - A Noite Europeia dos Investigadores 2015 | Debate: Iniciativa CICS.NOVA: "As Cientistas Apresentam-se" |
[em curso] 25 de Setembro | 19h00 às 00h00 | Museu Nacional de História Natural e da Ciência - MUHNAC –
Ver mais informação
Workshops
08 - ICS Workshop Doutoral - Territórios à Margem: Problematização e Intervenção | 05 a 09 de
Outubro – Ver mais informação
Reuniões/Outros
Oferta Emprego/Oportunidades

09 - Scholarship for students a semester living rent-free| 10 Places Available | until September 30, 2015 – Ver
mais informação
10 - Concurso 2016 “Bolsas Papers@USA”| Várias datas de prazo de Candidatura – Ver mais informação
Oferta Formação
Academia
11 - Programa Doutoramento em Estudos Urbanos FCSH-UNL • ISCTE-IUL | Conferência de abertura:
Identidade Cultural e Mudança Social - Pesquisa no Bairro de Alfama | 09 de Outubro | 18:00 | Aud.
B203 | Edifício II | ISCTE-IUL | Lisboa – Ver mais informação
12 - Terceira edição do curso "Grant Writing Residential Intensive" | 05 a 09 de Outubro | Reitoria da
NOVA | Lisboa – Ver mais informação
Profissional
Outros
Divulgações Institucionais FCSH
13 - Normas para afiliações em artigos científicos da NOVA – Ver mais informação
14 - Horizonte 2020: Programa de Trabalhos 2016-2017 do Desafio Societal 6 disponível (Europe in a
changing world) – Ver mais informação
15 - Horizonte 2020: Programa de Trabalhos 2016-2017 do Desafio Societal 5 disponível (Ação Climática) –
Ver mais informação
16 - Candidaturas abertas para apoio de projetos de investigação 2015 da Fundação EU-LAC | até 30 de
Setembro – Ver mais informação
17 - Candidaturas abertas para apoio a organização de reuniões científicas no âmbito do Programa
Gulbenkian de Língua e Cultura Portuguesas | até 30 de Setembro – Ver mais informação
18 - Candidaturas abertas ao Programa Operacional para o Mediterrâneo (MED) [Seminário sobre a I
Convocatória Interreg Mediterranean 2014-2020] | A 1ª convocatória ao Interreg MED encontra-se aberta até
1 de novembro de 2015 – Ver mais informação
Calls
19 - Open Call | Families and Life Course - Methodological Potential, Gaps and Challenges | Deadline
submission September 25 th – Ver mais informação
20 - Call For Abstracts: Third World Forum of Sociology: “The Futures We Want: Global Sociology and the
Struggles for a Better World.” | 10-14 July 2016 | Vienna | Austria | Ana Paula Marques ( CICS.NOVA.UMinho)
- Maria João Simões (CICS.NOVA.UMinho) / Helena Serra (CICS.NOVA) | Call for Abstracts from 14 April 2015
to 30 September 2015 - Ver mais informação
21 - Call for Papers: The Families We (Do Not) Want. Constructing the Past, Present and Future Families
through Rituals | Rosalina Costa (CICS.NOVA) | Rosalina Costa (CICS.NOVA) | Deadline for new submissions :
Wednesday, 30 September 2015 | 24:00 GMT – Ver mais informação
22 - Daphne call - Action grants to support transnational projects to combat sexual harrassment and sexual
violence against women | deadline for this call for proposals is 13/10/2015 – Ver mais informação
23 - PhD and Early Scholars Workshop: Call for Papers | ‘Quantitative, qualitative and mixed methods research:
New insights for the study of health and illness’ | 18th of May 2016 | FCSH/NOVA | Lisboa | Helena Serra
(CICS.NOVA) | submit abstracts 15th October 2015 – Ver mais informação
24 - Call for Papers | International Colloquium: “The Youth As An Actor Of The Social Change” | 3th and 4th of
December of 2015 | University of Azores | São Miguel Island | Azores (Portugal) | Pilar Damião de Medeiros
(CICS.NOVA.UAçores) - Gilberta Pavão Nunes Rocha (CICS.NOVA.UAçores) - Rolando Lalanda Gonçalves
(CICS.NOVA.UAçores) | Abstract Submission Deadline: 19th october of 2015 - Ver mais informação
25 - CALL FOR PAPERS: ViNOrg 2015 - Fourth International Conference on Virtual and Networked Organizations
Emergent Technologies and Tools | November 18-20, 2015 | Póvoa de Varzim | Portugal | Full Paper or
Extended Abstract submission deadline: November 5, 2015 – Ver mais informação
26 - Call for Papers - 16.º Congresso bianual da ESHMS (European Society for Health and Medical Sociology ):
‘Healthy lives: technologies, policies and experiences’ | 27-29 June 2016 | Organização de sessões (deadline:
20 de November); abstrats (deadline a 20 de Dezembro) – Ver mais informação
27 - Call for Papers - RN16 ‘Sociology of Health and Illness’ - ESA RN16 Mid-Term Conference | May, 19-21,
2016 | FCSH/NOVA | Lisboa | deadline is 30 November 2015 – Ver mais informação

28 - Call for Abstracts: II International Conference Tourism & History | 10-11 March 2016 | deadline is 30
November 2015 – Ver mais informação
29 - CALL for EDITED BOOK PROPOSALS for Wave 13 of the Routledge Studies in European Communication
Research and Education Series | before 15 January, 2016 – Ver mais informação

01 - Seminário (Des)Emprego, Mercado de Trabalho e Políticas Públicas | Comissão organizadora: Carlos Silva (UÉvora,
CICS.NOVA.UÉvora); José Saragoça (UÉvora, CICS.NOVA.UÉvora)
01 e 02 de Outubro | Universidade de Évora

Enquadramento / Objectivos
A Universidade de Évora vai acolher, nos próximos dias 1 e 2 de Outubro, o Seminário (Des)Emprego, Mercado de Trabalho e
Políticas Públicas, promovido pela Comissão Coordenadora da Secção Temática Trabalho, Organizações e Profissões da
Associação Portuguesa de Sociologia.
Este seminário tem como principal objectivo proporcionar um espaço de reflexão e de debate, face às recentes dinâmicas
societais, com especial incidência nas mudanças verificadas ao nível do trabalho, das organizações e das profissões. As
mudanças que vêm ocorrendo no “mundo do trabalho” exige a reformulação/redefinição de conceitos, modelos, estatutos,
qualificações e formas de execução do trabalho. Exige ainda a identificação das tendências instaladas e das dinâmicas de
evolução do mercado de trabalho, uma avaliação da eficácia das políticas públicas neste domínio, bem como a identificação
dos novos desafios que se colocam à política pública no que concerne ao combate ao desemprego ou à promoção do
emprego.
Da sociologia e demais ciências sociais, espera-se uma atitude reflexiva e compreensiva, bem como a capacidade de realizar
novos investimentos na formulação teórico-conceptual e metodológica, de modo a identificar e caracterizar as novas
realidades da esfera laboral e profissional. Assim, este seminário convida sociólogos e outros cientistas sociais que exerçam a
sua actividade em contextos organizacionais diversos - administração central, regional e local, empresas privadas,
organizações do terceiro sector e professores e investigadores – a debater e a reflectir sobre o papel do trabalho, das
organizações e das profissões na sociedade actual.
Inscrições | Informações relevantes
Data da Conferência – 1 e 2 de Outubro de 2015
Envio do texto para publicação em atas online: 30 de Novembro de 2015
Comissão Organizadora:
Paula Urze (FCT-UNL, CIUHCT)
Maria Manuel Serrano (UÉvora, UMPP e SOCIUS-CSG/ISEG-UL)
António José Almeida (ESCE/IPSetubal)
Carlos Silva (UÉvora, CICS.NOVA)
Domingos Braga (UÉvora)
José Saragoça (UÉvora, CICS.NOVA)
Cristina Varela (IEFP)
Contactos:
E-mail: trabalho@aps.pt
Telefone: 217804738
Site: em construção
Parcerias:
Universidade de Évora | UMPP | IEFP | SOCIUS-CSG/ISEG-UL | CIUHCT
Início
02 - Simpósio «Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas» | CO: David Tavares, Amélia Augusto, Noémia Lopes Carlos Alberto Silva [EU-ECS, CICS.NOVAU.Évora] | Sílvia Portugal [FEUC]
11 de Dezembro de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Monte Caparica | Almada

A Secção de Sociologia da Saúde da Associação Portuguesa de Sociologia (APS) está a organizar um Simpósio sobre
Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas, que terá lugar no dia 11 de Dezembro de 2015, no Instituto Superior de
Ciências da Saúde Egas Moniz, no Monte de Caparica (Almada).
Pretende-se promover a reflexão e a discussão alargada em torno das questões éticas na investigação sociológica em saúde,
procurando dar conta dos dilemas, das dificuldades e das especificidades que se colocam aos investigadores neste campo da
sociologia. Espera-se que da divulgação e da partilha de diferentes experiências de investigação resulte um conjunto de
reflexões que permitam identificar as necessidades e delinear acções futuras no que concerne a um enquadramento e
procedimentos éticos específicos para a investigação sociológica em saúde.
Convidaram-se todos os interessados a enviar propostas de comunicação para este simpósio, focadas em experiências de
investigação e nos desafios ético - metodológicos enfrentados. Embora o foco seja a investigação em saúde, incentivou-se
também a participação de outros investigadores que, no âmbito das suas investigações, tenham refletido sobre as questões
éticas da investigação sociológica.
Veja aqui o programa e o folheto do Simpósio.
Obtenha aqui a Ficha de Inscrição
Após o preenchimento, a ficha de inscrição deverá ser gravada e enviada como anexo para o seguinte endereço electrónico:
saude@aps.pt
Poderá ainda fazer o download desta ficha no site da APS (http://www.aps.pt) – Secção de Sociologia da Saúde
Comissão Organizadora:
Secção Temática de Sociologia da Saúde - Comissão Coordenadora
David Tavares, Amélia Augusto, Noémia Lopes
Carlos Alberto Silva [EU-ECS, CICS.Nova-Évora]
Sílvia Portugal [FEUC]
Contactos:
E-mail: saude@aps.pt | Telef: 217804738 | http://simposiosaude2015.wordpress.com
Local
Egas Moniz – Instituto Superior de Ciências da Saúde
Campus Universitário | Quinta da Granja |
Monte de Caparica | 2829 - 511 Caparica
Como chegar
Início
03 - 1st Non-Monogamies and Contemporary Intimacies | Luís Baptista (FCSH-UNL) | Manuel Lisboa (CICS.NOVA / FCSHUNL)
[em curso] 25-27 Setembro | Auditório 1 | FCSH-UNL |

This year, 2015, marks the official launch of the Non-Monogamies and Contemporary Intimacies, a project intended to be
continued and replicated in the upcoming years, in other places. More than a single conference, we aim to create a platform to
encourage European and worldwide research on (consensual) non-monogamies and other under-researched topics dealing
with contemporary intimacies, like asexuality and a-romanticism.
Among the issues we are concerned about, we can list the following:
Research around the lived experiences of non-monogamies, especially those considered consensual;
Ideological and representational changes in how intimacies are thought of;
Intersections with race, sex-gender, sexual orientation, kinship, kink, sex work, class, culture, religion, dis/ability,
asexuality, a-romanticism
Activism and community-building around non-monogamies;
Reproduction of normativities and resistances: polynormativity and relationship anarchy, neo-liberalism and political
contestation;
Evolution of scientific discourses on non-monogamies;
Challenges to counseling, psychotherapy, (public) health and legal frameworks around non-monogamies;
The roles of mass media and new technologies around transformations of intimacy.

Further information | You Tube
Início
04 - Celebração do centenário da Revista Feminina [Exposição e Ciclo de Conferências]
São Paulo: (14 Setembro a 01 de Outubro); Lisboa: (07 a 30 de Outubro); Assis: (Novembro) | 30 de Outubro (Lisboa) – Sala T1: FCSH/NOVA - 14h-18h [Luis Baptista
(CICS.NOVA); Isabel Lousada (CICS.NOVA); Juliana Bonilha (CICS.NOVA)]

Abertura: Prof. Doutor Luís Baptista (Director do CICS.NOVA)
Mesa 3 (Vídeo conferência):
Moderadoras: Isabel Lousada (CICS.NOVA) e Juliana Bonilha (Pós-doc CICS.NOVA)
Intervenções:
Rosane Gazolla Alves Feitosa (UNESP/Assis)
“Pesquisas em periódicos no Brasil – fim do século XIX a meados do século XX”
Sílvia Azevedo (UNESP/Assis)
“Brasil em imagens: um estudo da revista Ilustração brasileira (1876-1878)”
Álvaro Simões Júnior (UNESP/Assis)
“Ecos do Decadentismo-Simbolismo português na imprensa brasileira”
Marcelo Chaves (Arquivo do Estado de São Paulo)
“A Revista Feminina no contexto arquivístico”
Ver mais informação
Início
05 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | Organização (CICS.NOVA e APS)
27 - Novembro – 2015 | 09h00 - 17h00 | Auditório 2 - Torre B | FCSH/NOVA | Lisboa

(…) A pobreza e a exclusão social são traços centrais da sociedade portuguesa. A grande proporção de indivíduos nessas
situações, bem como a sua persistência ao longo dos anos assim o comprova. A crise que o país vem atravessando bem como
as mudanças introduzidas nas políticas púbicas nos últimos anos, nomeadamente através da redução dos apoios sociais, de
todo o tipo, têm trazido novos desafios e tensões ao combate a estes fenómenos. O número de pessoas em situação de
pobreza tem vindo a aumentar o que, em si, representa um desafio forte às políticas sociais em geral e às de combate à
pobreza em particular.
É neste contexto que se torna necessário desenvolver um conjunto importante de reflexões sobre as diversas políticas de
combate à pobreza e à exclusão social e sobre as políticas sociais de caracter mais geral que as enquadram e potenciam.
Pretendemos discutir os desafios colocados às políticas de combate à pobreza considerando as transformações sociais que
têm tido lugar na sociedade portuguesa nos últimos 30 anos, com particular incidência nas transformações recentes.
Começaremos por reflectir sobre as políticas europeias de combate à pobreza e à exclusão social, daí partindo para a reflexão
acerca das políticas nacionais. Nestas, foi dado relevo particular a três públicos diferenciados: a população beneficiária do RSI,
a população cigana e as pessoas com deficiência.
Os trabalhos terminarão com uma mesa redonda em que três dos elementos da equipa responsável pelo primeiro grande
estudo sobre a pobreza em Portugal terão oportunidade de debater sobre o que mudou de 1985 para o momento actual no
que à pobreza em Portugal diz respeito.
Este evento procura, também, portanto, assinalar os 30 anos do primeiro grande estudo sobre a pobreza em Portugal,
suscitando a reflexão sobre os seus aspectos estruturais e conjunturais e sobre as políticas que a combatem.
Para mais, comemoram-se, em 2015, também 30 anos da criação da Associação Portuguesa de Sociologia, data que o
colóquio igualmente assinala. Neste sentido, a sua realização representa a vitalidade da APS e das suas secções temáticas e o
papel agregador que desempenha junto dos e das profissionais da sociologia. Mas representa também o serviço à sociedade
portuguesa que a APS presta como estimuladora dos debates sobre as questões centrais que a perpassam, definem e
condicionam. (…)

Ver Site Conferência | Cartaz | Cartaz reduzido [pdf] [jpg]
Ver Programa
Início
06 - Seminário Internacional "As Revistas de Ciências Sociais e os seus desafios"
25 de Setembro de 2015 | Horário: 9:30-17:30 | FCSH/NOVA | Edifício ID | Sala Multiusos 2

Em 2015, a Medievalista online comemora uma década de publicação regular e ininterrupta (semestral desde 2008), feito que
não é comum no panorama português e que dá testemunho do acolhimento que encontrou entre a comunidade científica
nacional e estrangeira.
A ocasião revela-se propícia para reflectir, em conjunto com outras revistas, sobre os problemas e os desafios que hoje se
colocam às publicações periódicas na área da História e das Ciências Sociais, designadamente as condições de financiamento,
a avaliação, a indexação ou o acesso aberto (open access).
O repto foi lançado a vários responsáveis por publicações periódicas científicas, nacionais e internacionais, que aceitaram
debater estes temas em formato de mesa-redonda.
Cartaz [ver]
Programa [ver]
Início
07 - A Noite Europeia dos Investigadores 2015 | Debate: Iniciativa CICS.NOVA: "As Cientistas Apresentam-se"
[em curso] 25 de Setembro | 19h00 às 00h00 | Museu Nacional de História Natural e da Ciência - MUHNAC

A Noite Europeia dos Investigadores 2015 decorrerá em Lisboa, dia 25 de setembro. Lisboa volta a fazer parte daquela que é a
maior festa de Ciência da Europa! Promovida pela Comissão Europeia no âmbito das Ações Marie Curie, a Noite Europeia dos
Investigadores procura aproximar a Ciência da Sociedade e promover a investigação de excelência, num grande evento que
decorre simultaneamente em várias cidades europeias.
Sob o mote “Ciência Cidadã”, a Noite Europeia dos Investigadores em Lisboa decorrerá no Museu Nacional de História
Natural e da Ciência e no Jardim do Príncipe Real onde mais de oitenta atividades serão dinamizadas por cerca de sessenta
centros de investigação, laboratórios de estado, associações científicas, universidades e muitas outras entidades promotoras
de Ciência. Os visitantes poderão participar em atividades hands-on, visitas orientadas a exposições, debates, jogos,
workshops, conversas com cientistas, sessões de planetário, ciclos de palestras, e muito mais. Este ano celebra-se o 10º
aniversário da Noite Europeia dos Investigadores, pelo que estão planeadas muitas surpresas!
No âmbito desta iniciativa, a AMONET, o CLEPUL e o CICSNOVA em parceria com o apoio da CIG, preparou a iniciativa "As
Cientistas Apresentam-se" que decorrerá no Príncipe Real a partir das 19 horas.
Com esta iniciativa pretende-se dar a conhecer algumas das mais emblemáticas mulheres que se afirmaram no universo
científico em que as suas actividades decorreram e contribuir para o mais amplo conhecimento das esferas de actuação das
mulheres na Ciência.
Entrada gratuita, sem inscrição prévia
Todo o programa pode ser consultado aqui.
Ainda no âmbito desta iniciativa, no dia 26 de setembro de 2015, o Observatório Astronómico de Lisboa preparou um
programa inteiramente dedicado à astronomia. Não falte também neste dia!
Início
08 - ICS Workshop Doutoral - Territórios à Margem: Problematização e Intervenção
05 a 09 de Outubro | ICS | Lisboa

O Workshop Doutoral “Territórios à Margem: Problematização e Intervenção”, decorrerá no ICS-ULisboa entre 5-9 outubro
2015
Organização: João Mourato (ICS-ULisboa) e Roberto Falanga (ICS-ULisboa)
Formulário de Inscrição

Ver mais informação
Início
09 - Scholarship for students a semester living rent-free| 10 Places Available | until September 30, 2015
With the main aim of supporting international mobility, Uniplaces has launched the second edition of theis scholarships. Ten
students will get accommodation paid for a whole semester. The criteria for winning is simple: they are on the lookout for
creative, original applicants.
The Compostela Group of Universities supports this scholarship being part of the Jury.
Join a Worldwide Movement
The scholarship that empowers student mobility is back for another round.
As always, every student in the world can participate!
All you have to do is help out an international student living in your city.
10 participants will be rewarded with a whole semester's accommodation - paid for by Uniplaces and partners.
Further information
Início
10 - Concurso 2016 “Bolsas Papers@USA”| Várias datas de prazo de Candidatura
Bolsas para apresentação de comunicações em conferências nos EUA
Este programa tem como objectivo a internacionalização do conhecimento científico produzido em Portugal. Não serão
considerados pedidos de apoio para apresentação de posters.
Serão aceites candidaturas individuais, de acordo com os seguintes requisitos:
– Ter nacionalidade portuguesa ou ser residente em Portugal;
– Dominar a língua inglesa;
– Ser doutorando, professor ou investigador de instituições portuguesas de ensino superior e/ou centros de investigação;
– Apresentar carta de recomendação da instituição portuguesa a que está vinculado;
– Juntar prova da aceitação da sua comunicação oral pela organização da conferência (se no momento da candidatura ainda
não tiver este documento, poderá enviá-lo até 30 dias após o encerramento do concurso).
A bolsa terá um valor máximo de 1.200 euros.
Como concorrer
A candidatura deverá obrigatoriamente ser apresentada online. Candidate-se clicando aqui.
PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS:
Apresentação de comunicações em conferências nos EUA com início em:
Janeiro de 2016: Candidaturas até 30 Setembro 2015
Fevereiro de 2016: Candidaturas até 31 Outubro 2015
Março de 2016: Candidaturas até 30 Novembro 2015
Abril de 2016: Candidaturas até 31 Dezembro 2015
Maio de 2016: Candidaturas até 31 Janeiro 2016
Junho de 2016: Candidaturas até 29 Fevereiro 2016
Julho de 2016: Candidaturas até 31 Março 2016
Agosto de 2016: Candidaturas até 30 Abril 2016
Setembro de 2016: Candidaturas até 31 Maio 2016
Outubro de 2016: Candidaturas até 30 Junho 2016
Novembro 2016: Candidaturas até 31 Julho 2016
Dezembro de 2016: Candidaturas até 31 Agosto 2016
Os resultados serão comunicados até 60 dias após o encerramento do prazo das respectivas candidaturas.

Início
11 - Programa Doutoramento em Estudos Urbanos FCSH-UNL • ISCTE-IUL | Conferência de abertura: Identidade Cultural e
Mudança Social - Pesquisa no Bairro de Alfama
09 de Outubro | 18:00 | Aud. B203 | Edifício II | ISCTE-IUL | Lisboa

A Conferência de abertura do Programa Doutoramento em Estudos Urbanos FCSH-UNL • ISCTE-IUL: Identidade Cultural e
Mudança Social - Pesquisa no Bairro de Alfama, terá lugar no Aud. B203 | Edifício II | ISCTE-IUL, pelas 18h00 do dia 090 e
Outubro de 2016.
Ver Cartaz
Início
12 - Terceira edição do curso "Grant Writing Residential Intensive"
05 a 09 de Outubro | Reitoria da NOVA | Lisboa

Irá decorrer na Reitoria da NOVA a terceira edição do curso "Grant Writing Residential Intensive". O curso será conduzido pela
Doutora Magdalena Bak-Maier e terá a duração de 5 dias, de 5 a 9 de Outubro. A participação neste curso de Grant Writing
custa 1295 libras, sendo que a Reitoria pagará 50% (o que faz cerca de 890€/ pessoa).
O curso destina-se apenas a investigadores a preparar candidaturas às ERC (sejam elas Staring, Consolidator, etc.). Solicita-se
aos interessados que enviem para a Senhora Subdiretora para a Investigação da FCSH, Professora Susana Trovão [e em Carbon
Copy (Cc) para CICS.NOVA cicsnova@fcsh.unl.pt], até dia 16 de Setembro os nomes e contacto de email.
Início
13 - Normas para afiliações em artigos científicos da NOVA
Documento analisado no Colégio de Doutores intitulado “Projeto de normas para afiliações em artigos científicos da NOVA”.
Ver Documento
Gentileza da Divisão de Apoio à Investigação (NAI) – FCSH/UNL
Início
14 - Horizonte 2020: Programa de Trabalhos 2016-2017 do Desafio Societal 6 já disponível (Europe in a changing world )
O Programa de Trabalhos para 2016-2017 do Desafio Societal 6 – Europe in a changing world foi disponibilizado para consulta.
Esta é uma pré-publicação e poderão aceder-lhe aqui. Poderão agora utilizar esta versão oficial para a preparação de
candidaturas futuras.
Informa-se que o GPPQ - Gabinete de Promoção do Programa Quadro - irá realizar mais três sessões de esclarecimento sobre
este tema:
Dia 30 de Setembro – Universidade do Porto (ver aqui)
Dia 1 de Outubro – Universidade do Minho (ver aqui)
Ponto de Contacto Nacional para este Programa: Marisa Borges marisa.borges@gppq.pt
Início
15 - Horizonte 2020: Programa de Trabalhos 2016-2017 do Desafio Societal 5 já disponível (Ação Climática)
A Comissão Europeia acabou de disponiblizar a pré-publicação do Programa de Trabalhos (WP) 2016-2017 do Desafio Societal
5 “Ação climática, ambiente, eficiência de recursos e matérias-primas” do Horizonte 2020. A adoção e publicação oficial
ocorrerá apenas a meados de outubro de 2015.
Aproveitamos esta oportunidade para divulgar as próximas sessões de informação sobre este Desafio:
14 de
outubro
Guimarães

Universidade do Minho

Oportunidades de financiamento de I&I no
concurso 2016-2017 do Horizonte 2020 Eficiência de recursos ambientais e
energéticos

A agenda e o formulário de inscrição online estão
disponíveis AQUI!

15 de
outubro
Lisboa
27 de
outubro
Lisboa
24 de
novembro
Lisboa

Instituto Hidrográfico

Oportunidades de financiamento de I&I no
concurso 2016-2017 do Horizonte 2020 na
temática da Observação da Terra

Informação detalhada será oportunamente disponibilizada
no site do GPPQ!

Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa

Oportunidades e desafios na temática
dos Serviços Climáticos

Informação detalhada será oportunamente
disponibilizada AQUI!

Ordem dos Engenheiros

Infoday Nacional Horizonte 2020 MatériasPrimas
(com a presença da Comissão Europeia)

Informação detalhada será oportunamente
disponibilizada AQUI!

Caso tenham alguma questão sobre o Programa de Trabalhos apresentado, não hesite em contactar o DPAG | FCSH/NOVA.
Deixamos igualmente o contacto do Ponto de Contacto Nacional para este Programa: Anabela Carvalho
anabela.carvalho@gppq.pt
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
Início
16 - Candidaturas abertas para apoio de projetos de investigação 2015 da Fundação EU-LAC | até 30 de Setembro
Estão abertas candidaturas, no âmbito do programa Explore, para apresentação de projetos de investigação à Fundação EULAC (União Europeia – Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe), até 30 de setembro de 2015.
Quem pode candidatar-se?
Para apresentar uma candidatura é preciso:
- Ser filiado/a a uma instituição de investigação da UE ou LAC. No caso de um consórcio de pesquisa, uma composição
birregional do consórcio será valorizado, embora tal não garanta a aprovação da proposta;
- Propor um projeto de pesquisa sobre a relação birregional ou relacionados com a cooperação birregional;
- Ser capaz de realizar o projeto em Inglês ou Espanhol.
Que financiamento é atribuído?
Este concurso irá financiar projetos de investigação sobre temas relevantes para a relação entre a União Europeia e a América
Latina e do Caribe. Será selecionado um projeto por edição da convocatória, com um financiamento máximo de 30.000€.
Quais as áreas temáticas desta convocatória?
A segunda edição da chamada de 2015 irá considerar propostas de investigação no âmbito das Ciências Sociais e Humanidades
(Ciência Política, Sociologia, Economia, História, etc.).
Como apresentar uma candidatura?
As candidaturas deverão ser enviadas para info@eulacfoundation.org com os seguintes documentos:
- Detalhe do projeto (máx. 2 páginas, em formulário próprio);
- CV (em formulário próprio);
- Orçamento (em formulário próprio);
- Cópia digitalizada do documento Information for Applicants, rubricada em cada página pelo/a investigador/a responsável.
A data limite para a apresentação de candidaturas é 30 de setembro de 2015 para esta 2ª edição.
Consulte toda a informação aqui
Conheça esta e outras oportunidades de financiamento aqui
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
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17 - Candidaturas abertas para apoio a organização de reuniões científicas no âmbito do Programa Gulbenkian de Língua e
Cultura Portuguesas | até 30 de setembro
Estão abertas candidaturas, até 30 de setembro, para o apoio à organização de reuniões científicas no âmbito do Programa
Gulbenkian de Língua e Cultura Portuguesas (PGLCP).
Qual o objetivo do programa?

Apoiar a organização de congressos, colóquios, conferências, seminários e outras reuniões de carácter científico, nos domínios
da Língua e da Cultura Portuguesas, bem como à publicação das respetivas atas em formato eletrónico (e-book, pdf).
Que áreas científicas podem concorrer?
- Linguística, Filologia e Didática do Português.
- História, Estudos Artísticos, Literatura, Filosofia e Estudos Culturais.
Quem pode candidatar-se?
Instituições públicas ou privadas de ensino superior, centros de investigação e outras entidades afins, portuguesas ou
estrangeiras.
Prazos importantes:
Os congressos devem obrigatoriamente ter lugar nos 12 meses subsequentes à data da comunicação do apoio.
Prazo de candidatura: 1 a 30 de setembro. O concurso encerra impreterivelmente às 23:59 horas GMT do último dia do prazo
indicado para cada edição. As candidaturas são feitas exclusivamente online. Consulte o Regulamento e as Instruções de
preenchimento aqui
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
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18 - Candidaturas abertas ao Programa Operacional para o Mediterrâneo (MED | A 1ª convocatória ao Interreg MED
encontra-se aberta até 1 de novembro de 2015
O que financia o Programa MED?
Este programa financia a partilha de experiências, conhecimento e melhoria das políticas públicas, entre as autoridades
nacionais, regionais e locais e outros atores territoriais da área de mediterrâneo. É cofinanciado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER), com um orçamento de 224 322 525 € para o período 2014-2020.
Em que eixos posso submeter candidaturas?
- Eixo Prioritário 1: Promover a capacidade inovadora das regiões MED para um crescimento sustentável e inteligente
- Eixo Prioritário 2: Promover estratégias para baixas emissões de carbono e eficiência energética nos territórios MED: cidades,
ilhas e espaços
- Eixo Prioritário 3: Proteger e promover os recursos naturais e culturais do Mediterrâneo
- Eixo Prioritário 4: Reforçar a governança do Mediterrâneo
Foram ainda definidos os seguintes objetivos:
- Promover o investimento das empresas em I&D e o desenvolvimento de ligações e sinergias entre empresas, centros de
investigação e desenvolvimento e o sector do ensino superior
- Apoiar a eficiência energética, gestão de energia inteligente e a utilização de energias renováveis em infraestruturas públicas,
inclusive em prédios públicos e no sector da habitação
- Promover as estratégias de desenvolvimento de baixas emissões de carbono para todos os tipos de territórios, em particular
as zonas urbanas, incluindo a promoção de uma mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação às
alterações climáticas
- Preservar, proteger, promover e desenvolver o património natural e cultural
- Proteger e restaurar a biodiversidade e os solos e promover serviços relacionados aos ecossistemas, nomeadamente através
da rede NATURA 2000 e infraestruturas verdes
- Apoiar o processo de fortalecimento e do desenvolvimento dos quadros multilaterais de coordenação no Mediterrâneo para
dar respostas conjuntas aos desafios comuns
Quando são as primeiras convocatórias?
A 1ª convocatória ao Interreg MED encontra-se aberta até 1 de novembro de 2015.
Para conhecer mais sobre esta oportunidade de financiamento, visite o website. Existem ainda ferramentas de partilha de
ideias para projetos conjuntos aqui
Gentileza da Divisão de Planeamento e Apoio à Gestão (DPAG) | Núcleo de Planeamento (NP) Planning Office –
FCSH/UNL
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19 - Open Call | Families and Life Course - Methodological Potential, Gaps and Challenges | Deadline submission September
25 th
30th October 2015 | Lisbon University Institute
International One-Day Seminar: Families and Life Course - Methodological Potential, Gaps and Challenges, to be held at the
Lisbon University Institute, Lisbon, Portugal, 30th October 2015. The Seminar is organized by the Thematic String “Families and
Life Course” from the Portuguese Association of Sociology.
The deadline for submission of abstracts is September 25th, 2015.
Further information
Início
20 - Call For Abstracts: Third World Forum of Sociology: “The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a
Better World.” | Ana Paula Marques ( CICS.NOVA.UMinho) - Maria João Simões (CICS.NOVA.UMinho) / Helena Serra
(CICS.NOVA) | Call for Abstracts: From 14 April 2015 to 30 September 2015
10-14 July 2016 | Vienna | Austria

Call for Papers by Helena Serra (ISA RC52 programme coordinator and President-elect)
Call for Abstracts
14 April 2015 - 30 September 2015 24:00 GMT
Anyone interested in presenting a paper should submit an abstract on-line to a chosen session of RC/WG/TG
The abstract (300 words) must be submitted in English, French or Spanish
THE FUTURES WE WANT:
Global Sociology and the Struggles for a Better World
Français Español
The Third ISA Forum will be convened in Vienna, Austria, 10-14 July 2016 on the theme “The Futures We Want: Global
Sociology and the Struggles for a Better World.” This theme encourages a forward-orientation in empirical, theoretical, and
normative research to tackle the problems and opportunities that often cut across borders.
Protests around the globe have challenged inequality, oppression, and ecological destruction, and have insisted on the
possibility of another, better world. Intensifying uncertainties demand innovations in methods and theories. Tomorrow no
longer appears as pre-determined by inevitable trends but as a rather contingent outcome of complex, typically multi-scalar
dynamics that vary in their intensity of contentiousness. Social actors aspire, desire, envision, expect, fear, imagine, plan,
project, reject, sustain, and wage war over futures. What can sociology contribute to these broader debates? How do
assumptions and aspirations about the future influence daily routines and long-term collective lives? How are risks identified,
avoided, mitigated, transferred, or shared? What closes and opens the horizons of social imaginaries? How are different forces
positioned to shape futures? How can the making of futures be democratized? What can be learned by comparing struggles in
different countries and settings? How do emancipatory movements and everyday practices at the grassroots overcome
discipline, exploitation, and misrecognition? What visions for alternative futures are imaginable, desirable, and achievable?
What are viable roadmaps for social transformation?
This general theme provides a platform for dialog among ISA’s many participating Research Committees (RCs), Working Groups
(WGs), and Thematic Groups (TGs). It calls for research on the full range of sociological topics from the tiny worlds of micro
situations to the broad macro dynamics affecting the entire planet. It encourages inquiries into the multiplicity of possibilities,
projects, and visions. It welcomes diverse approaches, including comparative and interdisciplinary collaborations.
Poster | On line submissions
RC52 Professional Groups
Session on the theme “Professions, Labour markets and Imagined Work Satisfaction
July 10-14, 2016
Vienna, Austria
Session description:

Labour markets foster qualification models and professionalization strategies characterized by insecurity, deregulation and
surveillance in the context of a neoliberal ideology that obscures alternative futures. Are we facing the emergence of new
segments in the labour market that relativizes the influence of the "professional” model within a context of accrued
permeability to logics of heterogeneous control, hierarchy, productivity and appraisal? What is the degree of
freedom/constraint necessary for professionals to reinforce/counteract management strategies and digital rebureaucratization of labour practices? To what extent have such mechanisms of control and surveillance of the "professional
act" contributed to identity reconfigurations regarding peers and hierarchy? Will these professionals resign and/or consent to
the imposition of such processes? Do the projections they imagine allow them to imagine strategies to compensate and/or
overcome the risks and uncertainties that surround their future careers? We invite to this debate papers based on: a) plural and
interdisciplinary theoretical approaches; b) and comparative perspectives or single-country or single-professional group
approaches.
Session organizers:
Ana Paula Marques (Interdisciplinary Centre of Social Sciences CICS.NOVA.UMinho, Portugal, amarques@ics.uminho.pt)
Maria João Simões (Interdisciplinary Centre of Social Sciences CICS.NOVA.UMinho, Portugal, mariajoaosimoes@sapo.pt)
Abstract submission deadline:
30 September 2015
To submit an abstract, please click here
For information on the RC52 sessions during the 3rd ISA Forum of Sociology, please visit the website
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21 - Call for Papers: The Families We (Do Not) Want. Constructing the Past, Present and Future Families through Rituals |
Rosalina Costa (CICS.NOVA) | Deadline for new submissions : Wednesday, 30 September 2015 | 24:00 GMT
10-14 July 2016 | Vienna |Austria

Session organized in the framework of the Third ISA Forum ’The futures we want : Global Sociology and the Struggles for a
Better World’, Vienna, Austria, 10-14 July 2016, http://www.isa-sociology.org/forum-2016/#
At the beginning of the 20th century, The Elementary Forms of the Religious Life (Durkheim, 1912) paved the way for sociology
to explore, conceptualize and understand the power of rituals in our lives. Since then, rituals ceased to be envisaged in the
restricted area of religion and the sacred ; its study gradually extended to several dimensions of the everyday interaction and
social imaginaries. Family rituals constitute no exception. Rituals have never been as studied and celebrated as they are now all
around the world. This session aims to discuss, across borders, the place of family rituals in constructing the past, present and
future of the families we both want and do not want. Bringing together theoretical contributions and empirical studies on the
“special” meaning of some events, days or occasions, it aims to portray and understand contemporary family rituals in all their
multiplex dynamics : actors, spaces, times, feelings, symbols, actions and meanings. Ultimately, exploring the experiences,
strengths, weaknesses and tensions of family rituals might allow us to (de)construct and contradict recent sociological
theorization on family as a fleeting, fluid and elusive reality, and to understand its global place in the individuals’ struggle for
better lives and worlds.
Submission guidelines
•
Format : Oral
•
Language : English
•
Research Committee : RC06 Family Research (host committee)
Deadline for new submissions : Wednesday, 30 September 2015, 24:00 GMT - here
Session Organizer
•
Rosalina PISCO COSTA, Universidade de Évora, Portugal, Email : rosalina@uevora.pt
Forum President
•
Markus S. SCHULZ, ISA Vice-President Research, University of Illinois, USA
Forum Vice-Presidents
•
Margaret ABRAHAM, ISA President, Hofstra University, USA
•
Rudolf RICHTER, Chair, Local Organizing Committee, University of Vienna, Austria
Members of Research Coordinating Committee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rosemary BARBERET, City University of New York, USA
Dilek CINDOGLU, Mardin Artuklu University, Turkey
Guillermina JASSO, New York University, USA
Kalpana KANNABIRAN, Council for Social Development, Hyderabad, India
Marina KURKCHIYAN, University of Oxford, UK
Abdul-Mumin SA’AD, Federal College of Education, Nigeria
Celi SCALON, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil
Sawako SHIRAHASE, University of Tokyo, Japan
Evangelia TASTSOGLOU, Saint Mary’s University, Canada
Chin-Chun YI, Academia Sinica, Taiwan

Program Coordinators Family Research, RC06
•
Margaret O’BRIEN, University College London, United Kingdom, m.obrien@ioe.ac.uk
•
Barbara BARBOSA NEVES, University of Toronto, Canada, barbara@bbneves.com
Início
22 - Daphne call - Action grants to support transnational projects to combat sexual harrassment and sexual violence against
women | deadline for this call for proposals is 13/10/2015
Documents for applicants
Call for proposals – Action grants 2015 pdf(415 kB)
Guide for Action Grants 2015 pdf (1.47 Mb)
Grant Agreement Multiple Beneficiaries template pdf(1.37 Mb)
Further information
Início
23 - PhD and Early Scholars Workshop: Call for Papers | ‘Quantitative, qualitative and mixed methods research: New
insights for the study of health and illness’ | Helena Serra (CICS.NOVA) | submit abstracts 15th October 2015
18th of May 2016 | FCSH/NOVA | Lisboa

When studying health and illness social scientists use a number of methodologies, either qualitative, quantitative or both. With
the specific aim of helping PhD students and early scholars in the field of health and illness, this workshop will offer insights
into how to overcome the methodological and ethical challenges that researchers have to deal with when employing
quantitative, qualitative and mixed methods. Here, PhD students and early scholars will have the opportunity to learn about
how to publish their work in peer reviewed journals. The keynote speakers will offer their own distinguished reflections on these
matters.
Further information
Início
24 - Call for Papers | International Colloquium: “The Youth As An Actor Of The Social Change” | Pilar Damião de Medeiros
(CICS.NOVA.UAçores) - Gilberta Pavão Nunes Rocha (CICS.NOVA.UAçores) - Rolando Lalanda Gonçalves
(CICS.NOVA.UAçores | Abstract Submission Deadline: 19th october of 2015
3th and 4th of December of 2015 | University of Azores | São Miguel Island | Azores (Portugal)

Colóquio Internacional: Os Jovens Como Atores Da Mudança Social (Observatório da Juventude Açores)
Nas sociedades ocidentais, marcadas por múltiplas tensões e mutações, têm vindo a ser produzidas no domínio das ciências
sociais diversas reflexões e pesquisas acerca do papel da juventude nos processos de mudança social.
Num quadro cultural e tecnológico que enfatiza as capacidades e competências dos atores sociais, esta problemática, dado o
seu carácter multidimensional, deve ser abordada numa perspectiva multidisciplinar; tal implica uma ampla discussão teórica
e metodológica acerca do lugar dos atores no contexto dos sistemas sociais.
Tendo em vista realizar um ponto de situação, o Observatório da Juventude dos Açores realiza nos próximos dias 3 e 4 de
Dezembro de 2015 um Colóquio subordinado ao tema Os jovens como atores da mudança social, para o qual se convida à
apresentação de propostas de comunicações nas seguintes áreas de reflexão:
• Comunicação e Cultura
• Movimentos Sociais e Políticos

• Mobilidades e Territórios
• Qualificações e Profissões
Os resumos das comunicações (600 a 1000 palavras) devem ser enviados via email para derrick.mendes@uac.pt . Cada
resumo deverá referir o nome do(s) autor(es), a filiação institucional, o título da comunicação, os objectivos, a metodologia
utilizada, os resultados em discussão, e 3 a 5 referências bibliográficas. Após a notificação da aceitação da comunicação, que
será feita até ao dia 24 de Novembro, os autores devem assumir o compromisso de inscrição e presença no colóquio. Caso os
comunicantes desejem publicar os textos apresentados no Colóquio, deverão entregá-los para avaliação por pares até ao dia
18 de Dezembro de 2015. No final do mês de Fevereiro de 2016 serão notificados da aceitação ou não do texto submetido
para avaliação. A publicação final está prevista até ao fim do ano de 2016.
Ver Chamada (pt) | Ver Call (en)
Início
25 - CALL FOR PAPERS: ViNOrg 2015 - Fourth International Conference on Virtual and Networked Organizations Emergent
Technologies and Tools | Full Paper or Extended Abstract submission deadline: November 5, 2015
November 18-20, 2015 | Póvoa de Varzim | Portugal

For more information please consult the conference webpage here
Submit online here
Further information
Início
26 - Call for Papers - 16.º Congresso bianual da ESHMS (European Society for Health and Medical Sociology ): ‘Healthy lives:
technologies, policies and experiences’ | Organização de sessões (deadline: 20 de November); abstrats (deadline a 20 de
Dezembro)
27-29 June 2016 |Genébra | Suiça

De 27 a 29 de junho de 2016 realiza-se em Genebra, Suíça, o próximo congresso bianual da ESHMS (European Society for
Health and Medical Sociology )-‘Healthy lives: technologies, policies and experiences’. A recepção de propostas está aberta
para a organização de sessões (deadline: 20 de November); abstrats (deadline a 20 de Dezembro)
Ver mais informação aqui
Call
Início
27 - Call for Papers - RN16 ‘Sociology of Health and Illness’ - ESA RN16 Mid-Term Conference | Helena Serra (CICS.NOVA) |
deadline is 30 November 2015
May, 19-21, 2016 | FCSH/NOVA | Lisboa

New directions in health care work and organisations:
In contemporary societies, the social organisation of healthcare is facing many challenges that may lead to fundamental
transformations. Major challenges emerge from global economic trends towards marketization and the ways most States are
restructuring the public sector. Side effects are already taking place, in particular how work is structured and organizations
compete in the context of limited recourses. Consequences are set also on the side of users. However, it must not undermined
that some fields in healthcare and players may face expansion and new opportunities in this context, namely those linked to
technologies and management. In sum, changing policies and governance result in comprehensive challenges to the social
organisation of healthcare that warrant further attention, including different models of governance; greater involvement of
technologies; the emergency of new health professions and competition for professional jurisdictions; the incentive of private
healthcare systems; possible implications for users in the access to and consumption of healthcare. This new directions may
vary within and among countries and globally.
Further information
Início
28 - Call for Abstracts: II International Conference Tourism & History | deadline is 30 November 2015
10-11 March 2016 | Universidade do Algarve | Campus da Penha | Faro

Local: 10 Março de 2016 - Universidade do Algarve, Campus da Penha, Faro

10 e 11 Março 2016 - Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, Brasil
Comissão Organizadora: Cláudia Henriques (ESGHT/Universidade do Algarve); Francisco Serra (ESGHT/Universidade do
Algarve); Pedro Garcês (ESGHT/Universidade do Algarve); Maria Cristina Moreira (UMinho; CICS.NOVA.UMinho); Pedro de
Alcântara Bittencourt César (Universidade de Caxias do Sul); Vânia Beatriz Merlotti Herédia (Universidade de Caxias do Sul).
Resumo: A II Conferência Internacional de TURISMO & HISTÓRIA tem lugar em Faro - Portugal, a 10 de março de 2016, e em
Caxias do Sul - Brasil, a 10 e 11 de março de 2016. Visa refletir sobre a relação entre Turismo & História assente no uso
turístico do património cultural (tangível e intangível) dos países pertencentes ao espaço ibero-americano, dando particular
destaque ao património cultural classificado pela UNESCO como “Património Mundial”.
Ver informações
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29 - CALL for EDITED BOOK PROPOSALS for Wave 13 of the Routledge Studies in European Communication Research and
Education Series | before 15 January, 2016
The Series Editors of Wave 13 of the European Communication Research and Education Association (ECREA), Ilija Tomanić
Trivundža, Claudia Alvares, and Fausto Colombro invite the submission of book proposals for the Routledge Studies in European
Communication Research and Education Series.
WHO is invited to submit?
The Book Series only allows for edited volumes to be included. Proposals for monographs will not be accepted.
The edited volumes of the Book Series aim at providing a diverse overview of the work of the ECREA membership. At the same
time, a degree of openness towards non-ECREA members is also considered to add value to the Book Series. For this reason, at
least 50% of the chapters need to originate from ECREA members (individual members, or members through an institutional
membership. For the same reason, at least one of the editors needs to be an ECREA member. Please note that ECREA Executive
Board members cannot be editors of the books in ECREA book series, but can serve as authors of the chapters, while the book
series editors cannot contribute to the content of the books in the ECREA book series in any way.
WHAT are we seeking?
We are seeking original, previously unpublished work. ECREA Book Series Publications need to have a very clear theme of focus,
which should be related to the key points of ECREA (as described in article 3 of the ECREA statutes - see the ECREA website
http://www.ecrea.eu/about/statutes ).
Although the series is open to the wide diversity of disciplines and subjects present among ECREA members, editorial choices
will also take into account the potential audience of a proposed book.
What is the deadline for submissions?
Proposals need to be sent to the series editors (by email) before 15 January, 2016.
WHO subsidises the publication?
Each year, ECREA subsidises the distribution of one publication to the membership (2nd year individual members and the
coordinators of the institutional and associated institutional members). The ECREA Book Series editors will be in charge of
selecting this publication. Their selection will be subject to confirmation by the ECREA Executive Board.
Other publications may also be included in the ECREA Book Series. In this case, ECREA will not subsidise the distribution of the
book to the membership. The inclusion of the book in the ECREA Book Series will still be dependent upon the decision of the
ECREA Book Series editors and the Executive Board.
A more detailed version of the procedure is available at the ‘Bylaws’ segment of the ECREA website
(http://www.ecrea.eu/about/statutes#ECREABylaws ).
HOW should one submit a proposal or manuscript?
A form to submit a book proposal is available in the document archive of the ECREA website in folder Public documents
(http://ecrea.eu/archive/folder/id/36 ).
Only this form can be used for submitting a book proposal; applications that do not use this form will be a priori excluded.
The proposal should include a detailed abstract of each chapter.

TO WHOM should it be sent?
Book proposals and manuscripts can be sent by e-mail (attachment in .doc, .docx, .rtf, or .pdf format) to ilija.tomanic@fdv.unilj.si and sections@ecrea.eu.
Início

