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01 - Aviso: FCSH/NOVA encerrada nos dias 02 e 06 de Abril
Ver AVISO
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02 - Convite | Concerto Metropolitana e Coro da NOVA | 27 de Março
A Reitoria da Universidade NOVA de Lisboa e a Direcção da Metropolitana têm o prazer de convidar V. Exa. para o concerto
da Orquestra Académica Metropolitana com o Coro da Universidade NOVA de Lisboa, que terá lugar no dia 27 de março,
pelas 21h, no Auditório da Reitoria (Campus de Campolide).
Ver convite
Gentileza do Núcleo de Marketing e Comunicação (NMC) da FCSH
Início
03 - Candidaturas abertas para EEA Grants na Direção-Geral de Política do Mar
Está aberto um conjunto de candidaturas na Direção-Geral de Política do Mar no âmbito das EEA Grants:
- Call 1- Decision Making and Management Support Capability (18/05/2015)

- Call 4 - R&D smart sensors and development of monitoring platforms and interoperability test cases (30/03/2015)
- Call 5 - National Ocean Data Integration (12/05/2015)
- 2nd Call - Small Grant Scheme - Public Awareness (30/03/2015)
Agradece-se a colaboração na divulgação desta oportunidade de financiamento relevante para os investigadores que
trabalham a área da política do mar, gestão do território e educação para a sustentabilidade.
Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL
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04 - Conferência: O Nosso Solo: Que Futuro?
07 de Abril – 14.30h | Auditório 1 – Torre Principal | FCSH-UNL

No dia 07 de Abril terá lugar pelas 14h30 no Auditório 1 da Torre principal da FCSH/UNL a Conferência “O Nosso Solo: Que
Futuro?”
A Sessão de abertura terá a presença de: Professor Doutor Luís Baptista, Coordenador do Centro Interdisciplinar de Ciências
Sociais da Universidade Nova de Lisboa CISC-NOVA; Embaixadora Ana Martinho, Presidente da Comissão Nacional da
UNESCO; Artur Sá, Presidente do Comité Português para o Programa Internacional de Geociências da UNESCO - IGCP;
Professora Doutora Maria José Roxo, Presidente da Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo e Coordenadora Executiva do
Departamento de Geografia e Planeamento Regional da FCSH-UNL
Ver Programa
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05 - Convite para Manifestação de Interesse 2015 para integrar os Painéis de Avaliação da FCT | até 15 de Abril de 2015.
A FCT convida os cientistas de todas as áreas científicas que desejem ser considerados para integrar os Painéis de Avaliação
da FCT, incluindo os Painéis de Bolsas Individuais de Doutoramento e de Pós-Doutoramento, a apresentar manifestações de
interesse, nos moldes definidos nos Termos de Referência.
Manifestações de interesse para integrar Painéis do próximo concurso de Bolsas Individuais de Doutoramento e de PósDoutoramento devem ser apresentadas até 15 de Abril de 2015.
Mais informação aqui ou através do endereço de correio electrónico gav-m-interesse@fct.pt.
Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL
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06 - NOVAsaúde - 4º Workshop “Saúde e Envelhecimento”: apelo a comunicações | Apresentação de trabalhos até 13 de
Abril de 2015
23 de Abril | 14h00 | Auditório do ITQB (Instituto de Tecnologia Química e Biológica/UNL) | Oeiras

O próximo workshop - NOVAsaúde intitula-se "Saúde e Envelhecimento" e terá lugar no próximo dia 23 de abril, pelas 14h,
no Auditório do ITQB (Instituto de Tecnologia Química e Biológica/UNL) em Oeiras. Este Workshop destina-se a docentes e
investigadores da Universidade Nova de Lisboa e tem como objetivo a apresentação de trabalhos num formato que permite
uma discussão aprofundada – 10 a 15 minutos para exposição, seguido de debate com a assistência.
Os autores interessados em apresentar trabalhos neste Workshop, deverão enviar o seu trabalho por correio electrónico
para novasaude@unl.pt até dia 13 de Abril de 2015, caso queiram ver o seu trabalho considerado para a quarta sessão. Os
trabalhos a submeter devem ter o formato de um artigo científico com cerca de 15-20 páginas, ou constituírem um resumo
alargado das linhas de investigação.
Ver Programa
Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL
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07 - Call for papers: Research Network 27 Southern European Societies - Migrations and Citizenship in Southern Europe

Aix-en-Provence | 21-22 may 2015

During its mid-term conference, ESA's RN27 on Southern European Societies proposes to explore the links between migrations
and citizenship in Southern Europe.
International migration, defined as a voluntary or forced mobility of populations from a country to another (unlike internal
migration), is not new in itself and does not date the twenty-first century. It is accompanied by an imaginary that continues
throughout the centuries: between reception and rejection, the stranger continued to fascinate and inspire fear at the same
time. Just like yesterday, nowadays the presence of strangers functions as a mirror which makes the definition of belonging to
the Polis possible. Today's novelty lies in the nature of migration flows that changed both as to its scale and to the very
diversity of migrants' categories. Trajectories, the patterns and effects of those migrations are complex and multifaceted:
they are due to economic, political, educational, climate, family, ethnic, religious, personal reasons. These flows consist of
men, women and children, who travel alone or accompanied, from all social classes and age from very many countries. They
may be more or less long, permanent or transitory. Southern Europe has been a land of emigration for a long time, and now
knows a reversal of certain migratory flows after becoming a receptor of immigration from different countries towards the
end of the twentieth century. On another scale, the Mediterranean Sea, historically a space for circulation of men and goods,
of practices and ideas, a place at once of encounters and tensions, is at the center of new migration issues.
Registration fees:
Members of ESA, APS and LAMES: 60 Euros for non-students and 30 euros for students.
Non-members ESA, APS and LAMES: 80 Euros for non-students and 40 euros for students.
Registration fees will cover organization costs, conference materials for participants and coffee breaks.
Key dates:
April 1, 2015: Abstract proposals
April 15, 2015: Notification of acceptance
April 30, 2015: Registration
May 21 and 22: Conference
Further information
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08 - Invitation to Prague Summer Schools 2015 | Deadline: March 31, 2015
04-11 July 2015 | Prague | Czech Republic

At 4-11 JULY 2015, Summer Schools will take place in PRAGUE, CZECH REPUBLIC
Prague Summer Schools are seven-day academic programs designed to bring together undergraduate and graduate students
of various nationalities and academic backgrounds to enjoy their summer holidays in a unique academic and cultural
environment.
The Prague´s NGO SCHOLA EMPIRICA is pleased to announce the forthcoming Prague Summer Schools on the following
topics:
European Summer Institute on the Future of Europe: Lobbying in Brussels [] Summer School on Crime, Law and
Psychology [] Summer School on European Politics: Interests versus Culture? [] Summer School on China: A World
Superpower - Myth or Reality? [] Summer School on New Development Cooperation: Breaking the Chains of
Poverty [] Summer School on Education: The Future of School [] Summer School on Globalization 3.0: Production
and Consumption [] Summer School on Behavioral Economics and Psychology []

Website
The website will direct you to the individual page of each summer program containing information on academics, logistics,
photos, alumni feedback, guidelines to application process, and online application.
Students are encourage to submit their applications to Prague Summer Schools 2015 by the deadline of March 31, 2015.
e-mail: info@scholaempirica.org
Início

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

(…) Apresentação
Portugal e Espanha apresentam notáveis singularidades na construção do seu estado-providência, o que se reflete na
arquitetura dos seus sistemas educativos e processos de escolarização. Não obstante os notáveis progressos das últimas
décadas, o processo de modernização e democratização encontra-se ainda inacabado, marcado por fortes assimetrias
(regionais, sociais, geracionais…) e por uma frágil e complexa composição entre velhos problemas, entretanto mitigados ou
metamorfoseados, e os desafios educativos contemporâneos, de um mundo incerto e contingente.
As reconfigurações do Estado Social, em virtude das crises que o assolam, colocam hoje diretamente à prova as políticas
educativas, os dispositivos de intervenção socioeducativa e a atuação dos atores educativos. O mundo da educação é hoje
atravessado por diversas injunções de difícil composição, quiçá ambivalentes, geradoras de tensões. Por um lado, a
governação educativa através de objetivos e de standards internacionais. Por outro lado, a descentralização das políticas
educativas e a atribuição de maior autonomia aos territórios. (…)
SocEd2015@aps.pt
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
Para o envio de propostas de simpósio, de comunicação presencial ou de comunicação a distância, a submissão deverá ser
feita até 31 de Março de 2015, através dos formulários aqui disponíveis
Ver mais informação
Site da Conferência
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10 - CICS.NOVA – Uminho - RESEARCHERS CROSSING BORDERS: TRANSNATIONAL SCIENTIFIC MOBILITY | organização:
Thais França (CICS.NOVA-UMinho) e Beatriz Padilha (CICS.NOVA-UMinho)
10 e 11 de Setembro de 2015 | Lisboa | Portugal

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

https://scientificmobility2015.wordpress.com/
scientificmobility2015@gmail.com
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__________________________________________________
RESEARCHERS CROSSING BORDERS: TRANSNATIONAL SCIENTIFIC MOBILITY. 10th and 11th of September 2015, Lisbon –
Portugal
Organization
Thais França and Beatriz Padilla, CICS.NOVA, Universidade do Minho - Portugal.
Transnational scientific mobility can be understood as the movement of scientists, Professors, researchers, post-doctorates
and students across national boarders and international institutions, laboratories, universities, think-tanks and research
centers. It has become a fundamental aspect for analysis both because the mobility of scientists is an indivisible part of an
academic and scientific careers that and because it deals with the production of knowledge and information, which are key
resources for economic and social growth in today’s world.
Based on this assumption we raise some questions to guide our symposium: are international researchers different from
migrants? What are the political and social implications of the “new mobilities paradigm” to understanding scientific
mobility? What does it mean be a mobile researcher nowadays? Do markers of difference – such as gender, class,
race/ethnicity or nationality – shape transnational researcher mobility? What are the effects of transnational scientific
mobility on knowledge production and circulation? Do geopolitical hierarchies play a role in transnational scientific mobility?
Should nation states regulate transnational scientific mobility through special policies? How does neoliberalism policies
influences on scientific mobility? Does postcolonial dynamics are present on transactional scientific mobility schemes?
Abstracts format: 300 words, Word, Times New Roman, 12.
Language: Português, Español, English.
Deadline: 10 of april 2015
https://scientificmobility2015.wordpress.com/
scientificmobility2015@gmail.com
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11 - Research on Scientific Mobility to Portugal - Survey (your collaboration is needed in this inquiry) | (CICS.NOVAUMinho)
The Invite is address to Researcher, Principal Investigator, Post-Doctoral fellow and/or Phd Students.
Beatriz Padilla (CICS.NOVA-UMinho) and Thais França (CICS.NOVA-UMinho), kindly invite you to participate in this survey on
"Scientific Mobility to and from Portugal: Production and Circulation of Knowledge in Highly-Skilled Immigration". You should
complete the survey if you meet the following criteria:
a) foreigner (even if currently you have the Portuguese nationality) and ,
b) if you are a research or teaching fellow at the Senior or junior level, Postdoctorate, Ph.D. student at any research
centre in Portugal, Professor (at any level i.e Assistant, Associate, Full or guest Lecturer/Professor; and at any type of
university or poly-technical institution in Portugal).
Its main objective is to understand and analyze foreigners’ scientific mobility to Portugal, answering the following questions:
why do non-Portuguese researches and scientists come to Portugal? What are their expectations? What problems do they
face? What are the advantages of working in Portugal as a researcher/scientist? We really appreciate you take the time to
answer this survey abut your experience in Portugal.
Your contribution is of great value to help us assess the current situation in term of actual mobility as well as career
progression and gender differences. It should not take more than 15 minutes. Anonymity and confidentiality is ensured.
To respond, please click on the link here
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