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O CICS.NOVA – polo da Universidade do Minho: trajeto e balanço 

O CICS.NOVA é uma unidade recente de investigação em ciências sociais, contando com 

uma presença muito forte da sociologia e de outras disciplinas que lhe são próximas, como a 

história, a demografia e a geografia. Tendo na Universidade Nova de Lisboa a sua sede, é uma 

unidade com diversos polos, sendo um deles o da Universidade do Minho. Parte significativa 

dos investigadores desta universidade que agora fazem parte do CICS.NOVA pertenciam ao 

Centro de Investigação em Ciências Sociais que se extinguiu, na sequência da fusão com o 

Centro de Estudos Sociais (CES.NOVA) em 2014. 

Contando atualmente com investigadores filiados em distintas áreas disciplinares, com 

destaque para a sociologia e a história, o CICS.NOVA – UMinho é constituído por 14 

investigadores integrados e 19 investigadores colaboradores, desenvolvendo investigação em 

muitas das áreas das ciências sociais, abordando problemas e tópicos socialmente relevantes.  

Embora recusando avaliar o trabalho realizado numa base estritamente quantitativa – bem ao 

gosto da chamada new public management que concorre para a transformação dos centros de 

investigação em lugares colonizados por lógicas de medição e avaliação do desempenho dos 

seus membros, cada vez mais pressionados por políticas de publicação nas quais os artigos em 

revistas, de preferência em inglês, são, a bem dizer, o pretenso “alfa e ômega” do 

conhecimento científico –, os resultados alcançados são significativos. Não deixando de 

revelar um desempenho meritório no que diz respeito às publicações, nomeadamente artigos e 

livros, os investigadores do CICS.NOVA – UMinho participam ativamente na divulgação dos 

resultados das suas investigações – v.g., conferências, seminários e congressos nacionais e 

internacionais –, bem como no espaço público, através da presença em debates e outras 

iniciativas promovidas pela sociedade civil. Esta conexão com a cidadania contribui para a 

promoção das ciências sociais, em especial da sociologia, junto dos cidadãos que, com os seus 

impostos, financiam parte muito substancial do trabalho científico.   
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Quadro 1. Síntese dos resultados (2018) 
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Fonte: Relatório de Atividades CICS.UMinho (2018) 

 

Como foi já assinalado na candidatura anterior, liderada por Ana Maria Brandão, o 

CISC.NOVA - UMinho assegura duas publicações próprias, com publicação semestral, a 

saber:  

(i) a revista Configurações, indexada na Qualis, EBSCO, Latindex e Bielefield 

Academic Search Engine, aberta à participação da comunidade científica nacional 

e internacional, atualmente sob a direção de Ana Paula Marques;  

(ii) os ComTextos, working papers direcionados para a publicação de trabalhos de 

estudantes de doutoramento e pós-doutoramento que desenvolvam os seus 

trabalhos no quadro do CICS.NOVA – Uminho, atualmente sob a coordenação de 

Rodrigo da Costa Dominguez.  

É ainda da responsabilidade do CICS.NOVA - UMinho a coleção Debater o Social, publicada 

pelas Edições Húmus, detendo já uma posição de elevado reconhecimento no panorama 

editorial das ciências sociais em Portugal. A promoção das publicações é realizada nos mais 

diversos contextos e meios, nomeadamente no espaço de trabalho do CICS.NOVA – UMinho, 

localizado no Instituto de Ciências Sociais, e em eventos e feiras de livro. Esta tarefa é 

coordenada por Rita Moreira, gestora de ciência do CICS.NOVA – UMinho, coadjuvada por 

estagiários da Escola Profissional de Braga e estudantes do Núcleo de Estudantes do Curso de 

Sociologia da Universidade do Minho (NECSUM). 
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É de sublinhar também a elevada adesão que os seminários-almoço têm merecido por parte da 

comunidade académica, organizados com regularidade ao longo dos últimos anos letivos, sob 

a responsabilidade de Rodrigo da Costa Dominguez.   

 

Reforçar o CICS.NOVA – UMinho: os compromissos da candidatura  

Se são relevantes os resultados alcançados, é possível melhorar o desempenho, prosseguindo 

com o trabalho desenvolvido pelas duas anteriores coordenações, atuando nomeadamente nas 

áreas em que existem, desde há muito, fraquezas identificadas. Se conseguirmos colmatá-las, 

pelo menos parcialmente, dar-se-ão passos muito significativos na consolidação do 

CICS.NOVA em geral e, em especial, do seu polo na Universidade do Minho, nomeadamente 

em sede da sempre decisiva avaliação. 

Assim, para o biénio a que esta candidatura se apresenta, os compromissos de ação são os 

seguintes: 

(i) Candidatar a revista a outras indexações, nomeadamente Scielo, PubliMed, Scopus 

e Web of Science; 

(ii) Reforçar a relevância da coleção Debater o Social, criando um conselho científico 

consultivo responsável pela avaliação prévia de todos as propostas de publicação e 

promovendo o trabalho de planificação da Direção da coleção; 

(iii) Dinamizar a publicação de livros eletrónicos, cujo acesso livre é feito através do 

sítio de internet do CICS.NOVA – UMinho; 

(iv) Garantir a consolidação orgânica do CICS.NOVA – UMinho através da 

incorporação, como investigadores integrados, de todos os membros docentes de 

carreira de departamentos do Instituto de Ciências Sociais que se encontrem 

atualmente na condição de colaboradores ou a ele pretendam aderir;  

(v) Desenvolver procedimentos de apoio a candidaturas a projetos de investigação 

financiados, nomeadamente explorando as possibilidades oferecidas pelo facto de 

o CICS.NOVA – UMinho se localizar numa região elegível para fundos da União 

Europeia (CCDR-Norte) e as parcerias com outras universidades europeias, em 

particular com as da Galiza; 

(vi) Prosseguir com os seminários-almoço; 
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(vii) Planear para o biénio a organização de eventos de dimensão internacional, sempre 

que possível em articulação com outros centros de investigação, nomeadamente 

estrangeiros; 

(viii) Promover internacionalmente o CICS.NOVA – UMinho, nomeadamente através 

das redes sociais, de modo a potenciar a captação de estudantes de doutoramento 

de elevado potencial; 

(ix) Reforçar a sustentabilidade financeira do CICS.NOVA - UMinho através da venda 

de livros com o recurso aos mais diversos canais, como a internet.   

 

Em síntese, é com o maior empenho que assumo esta candidatura, associando a ela, na 

condição de adjunto e com as competências que a seu tempo serão definidas, o investigador 

integrado Rodrigo da Costa Dominguez. 

 

Braga, aos 13 de janeiro de 2020 

 

Fernando Bessa Ribeiro 


