
Caros/as Investigadores/as CICS.NOVA, 
 
Por favor, desloque a página para baixo para poder aceder à versão integral das Notícias CICS.NOVA. 
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 
das Notícias CICS.NOVA. 
 
Divulgamos: 
 

Calls  

01 - 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)  | Call for Abstracts from 14 April 2015 to 30 September 2015 - Ver 
mais informação 
02 - 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 

Eventos (CICS.NOVA) 

Seminários/Simpósios 

03 - I Seminário Internacional Vozes Femininas e escritas do Eu & I Seminário Internacional Literatura, 
Imaginário e Cultura | 09-11 de Setembro 2015 | Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG) | Rio Grande/RS | Brasil | Com Isabel Lousada (CICS.NOVA) – Ver mais informação 
04 - CICS.NOVA.UMinho - Symposium: 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 – Ver mais informação  
05 – VII Congresso Internacional: Mulher e Literatura [XVI Seminário Nacional] | Com Isabel Lousada 
(CICS.NOVA) | 14 a 16 de Setembro 2015 | Universidade de Caxias do Sul | Brasil – Ver mais 
informação 
06 - 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 
07 - Simpósio «Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas» | CO: David Tavares, Amélia 
Augusto, Noémia Lopes - Carlos Alberto Silva [EU-ECS, CICS.Nova-Évora] | Sílvia Portugal [FEUC] | 11 
de Dezembro de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Lisboa – Ver mais 
informação 

Colóquios/Conferências/Congressos 

08 - V Congresso Internacional – A Universidade e Modos de Produção do Conhecimento – Para que 
desenvolvimentos? | 02 a 04 de Setembro de 2015 | Campus da Universidade Estadual de Montes 
Claros-MG | Brasil | Organização CICS.NOVA (Casimiro Balsa & Manuel Lisboa) – Ver mais informação 
09 - X  Congresso da Geografia Portuguesa:  Os Valores da Geografia | 09 a 12 de Setembro de 2015 | 
FCSH/NOVA | Lisboa \ Organização APG e CICS.NOVA | Actualização de Informação  - Ver mais 
informação 
10 - 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 

11 - Cerimónia de Lançamento: Livro Políticas Públicas, Economia e Sociedade. Contributos para a 
Definição de Políticas no Período 2014-2020 | 11/09/2015 | 18:30 |El Corte Inglés | Lisboa | Paulo 
Neto - Maria Manuel Serrano (CICS.NOVA) - Regina Salvador (CICS.NOVA) – Ver mais informação 



12 – VII Encontros de Portalegre: “ Os desafios da comunicação em contextos societais afetados pela 
crise “ | Parceria Instituto Politécnico de Portalegre e CICS.NOVA | 9 a 11 de Setembro de 2015 | 
Auditório da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Portalegre – Ver mais informação 

Eventos 

Seminários/Simpósios 

Colóquios/Conferencias/Congressos 

Debates 

Workshops 

Reuniões/Outros 

Oferta Emprego/Oportunidades 

13 - Call Research / 2 Research Grants - Project "EXCHANGE - Forensic Geneticists and the Transnational 
Exchange of DNA data in the EU: Engaging Science with Social Control, Citizenship and Democracy" | 
Applications until September 7, 2015 – Ver mais informação 
14 - 1 Bolsa de Pós-doutoramento - Área Científica: Sociologia - Sociologia Urbana | Data limite de 
candidatura: 08 Setembro 2015 – Ver mais informação 
15 - Bolsa para mestre pelo período de 6 meses | Entrega das candidaturas  até 08 de Setembro – Ver mais 
informação. 
16 - Scholarship for students a semester living rent-free| 10 Places Available | até 30 Setembro 2015 – Ver 
mais informação 

Oferta Formação 

Academia 

Profissional 

Outros 

Divulgações Institucionais FCSH 

 
 

 
 

 
 

 
01 - 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)  | Call for Abstracts: 
From 14 April 2015 to 30 September 2015 
      10-14 July 2016 | Vienna | Austria  

 
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.  

http://www.fcsh.unl.pt/investigacao/bolsas-investigacao/1-bolsa-de-pos-doutoramento-2013-cics.nova


 
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 re-
bureaucratization 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 

Início

 
02 - 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. 
 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/forumsociologiaViena.jpg
https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2016/cfp.cgi
mailto:amarques@ics.uminho.pt
mailto:mariajoaosimoes@sapo.pt
https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2016/cfp.cgi
http://www.isa-sociology.org/forum-2016/rc/rc.php?n=RC52


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

 
03 - I Seminário Internacional Vozes Femininas e escritas do Eu & I Seminário Internacional Literatura, Imaginário e Cultura| 
Com Isabel Lousada (CICS.NOVA) 
      09-11 de Setembro 2015 | Campus Carreiros da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | Rio Grande/RS | Brasil  

 
EIXOS TEMÁTICOS: 
 

1.  Mitologia e Arquetipologia 
2.  Ficções e imaginário 
3.  Literatura, Imaginário e Cultura 
4.  Imaginário e sociedade 
5.  O imaginário cultural 
6.  Imaginário e poéticas da contemporaneidade 
7.  O imaginário nas artes 
8.  Vertentes do insólito 
9.   Escritas de si 
10. Feminismos: história e literatura 
11. Mulheres, literatura e cultura 
12. Gênero e discurso 
13. Memória e Imaginário na literatura de autoria feminina 
14. Mulheres: identidade, história e memória 
15. Representações e vozes femininas na literatura 

 
Inscrições: Até 16/08 (Comunicação e pôster).  
 

Ver "inscrições” | Informações: e-mail: inscricoesfurg@gmail.com  
Ver Programa 

Início 

 
04 - CICS.NOVA.UMinho - Symposium: 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 
 

mailto:derrick.mendes@uac.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CALLFORPAPERS_OJA2015.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CALLFORPAPERS_OJA2015_en.pdf
http://inscricoesfurg.wix.com/vozeseimaginario#!inc/c24vq
mailto:inscricoesfurg@gmail.com
http://inscricoesfurg.wix.com/vozeseimaginario#!programa/cjg9


__________________________________________________ 
 
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? 
 

https://scientificmobility2015.wordpress.com/   
scientificmobility2015@gmail.com 

 
                            Ver Cartaz 
                            Ver Programa Final 

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?   
 

https://scientificmobility2015.wordpress.com/   
scientificmobility2015@gmail.com 

 
Final Program 
Poster 

Início

 
05 - VII Congresso Internacional: Mulher e Literatura [XVI Seminário Nacional] | Com Isabel Lousada (CICS.NOVA ) 
      14 a 16 de Setembro 2015 |) Universidade de Caxias do Sul | Brasil 

 
Entre 14 e 16 de Setembro, terá lugar na Universidade de Caxias do Sul/Brasil, o VII Congresso Internacional: Mulher e 
Literatura [XVI Seminário Nacional]. 
 

https://scientificmobility2015.wordpress.com/%20%C2%A0
mailto:scientificmobility2015@gmail.com
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CartazResearcherCrossingBorders.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/FinalProgramProgramaFinal.pdf
https://scientificmobility2015.wordpress.com/
mailto:scientificmobility2015@gmail.com
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/FinalProgramProgramaFinal.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CartazResearcherCrossingBorders.pdf


Os Objetivos do evento: 
 Instituir-se como um fórum de debates relacionados à crítica feminista e aos estudos de gênero, na perspectiva 

contemporânea. 
 Promover a integração entre estudos literários feministas e pesquisas afins, realizadas em outras disciplinas da área das 

Ciências Humanas. 
 Promover a difusão de estudos de obras literárias de autoria feminina e masculina, voltados para questões da representação 

do feminino, com base em aportes teóricos de teorias feministas. 
 Oportunizar a divulgação de investigações relativas à atuação das autoras da Sociedade do Partenon Literário, homenageadas 

neste evento. 
 Viabilizar o intercâmbio de pesquisadoras (es) nacionais e internacionais. 

 
 
O evento conta com a presença da Professora Isabel Lousada, investigadora CICS.NOVA [ver resumo da apresentação] 
 

Ver mais informação 
Início

 
06 - 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 dos abstracts – 5 de Setembro de 2015 
Notificação de aceitação do abstract – 12 de Setembro 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 
 

http://www.ucs.br/site/midia/arquivos/Mulher-e-Literatura-ST-16.pdf
https://www.ucs.br/site/eventos/vii-seminario-internacional-e-xvi-seminario-nacional-mulher-e-literatura/
mailto:trabalho@aps.pt


Parcerias: 
Universidade de Évora | UMPP | IEFP | SOCIUS-CSG/ISEG-UL | CIUHCT 

Início

 
07 - Simpósio «Investigação Sociológica em Saúde: questões éticas» | CO: David Tavares, Amélia Augusto, Noémia Lopes - 
Carlos Alberto Silva [EU-ECS, CICS.Nova-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

 
08 - V Congresso Internacional – A Universidade e Modos de Produção do Conhecimento – Para que desenvolvimentos? | 
Organização CICS.NOVA (Casimiro Balsa & Manuel Lisboa) 
       02 a 04 de Setembro de 2015 | Campus da Universidade Estadual de Montes Claros-MG | Brasil  

 
A Comissão organizadora convida toda a comunidade académica a participar do V Colóquio Internacional - A Universidade e 
modos de produção do conhecimento – para que desenvolvimentos? Um Evento co-organizado por Programas de Pós-
Graduação da érea interdisciplinar da Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Université de Fribourg (Suiça) e 
PPGDS/Unimontes (Brasil). 
 
Prazo para envio de Trabalhos: até 25 de Julho de 2015. 
 
Informações: 
Acesso ao site  para conferir a programação do V Colóquio Internacional, a chamada de trabalhos e mais 
informações:   http://www.coloquiointernacional.com/ 
e-mail: inscricao@coloquiointernacional.com  

http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20SA%C3%9ADE/Programa_simposio_saude_2015.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20SA%C3%9ADE/Folheto%20Simposio%20Saude_2015_final.pdf
http://www.aps.pt/cms/files/conteudos/file/ST%20SA%C3%9ADE/Ficha%20de%20Inscricao.doc
mailto:saude@aps.pt
http://www.aps.pt/
mailto:saude@aps.pt
http://simposiosaude2015.wordpress.com/
http://www.egasmoniz.com.pt/pt-pt/contactos/acesso-ao-campus.aspx
http://www.coloquiointernacional.com/
mailto:inscricao@coloquiointernacional.com


 
Temas para Apresentação de comunicações 
1)    A Universidade, para que desenvolvimentos? 
2)    Universidade e a construção da cidadania, com justiça e igualdade social? 
3)    O Desenvolvimento como prática interdisciplinar: temporalidades, modalidades e sentidos. 
4)    Como vive a Universidade com os Movimentos sociais? 

 
a.      Movimentos Sociais de Gênero; 
b.      Movimentos Sociais de Jovens; 
c.       Movimentos Sociais de Raça e Etnia; 
d.      Movimentos Sociais com Base Territorial; 
e.      Movimentos Sociais para uma outra Economia; 
f.       Movimentos Sociais para a Igualdade, a Justiça e a Cidadania. 

 
5)    As Missões do Ensino Superior: que comprometimentos sociais, entre a implicação e o distanciamento. 
6)    Modos de produção de conhecimentos e desenvolvimento: paradigmas, estatuto e finalidades da pesquisa. 
7)    Modelos de transmissão de conhecimentos no ensino superior, para quê e para quem? 
8)    Conhecimento científico e conhecimentos tradicionais, modos de articulação. 
9)    A democratização do Ensino Superior: ingressos, modos de integração e resultados. 
10) A Universidade e a extensão universitária: quem serve quem? 
 
Comissão Científica 
Balsa,  Casimiro, Universidade Nova de Lisboa, CICS.NOVA  
Lisboa, Manuel, Universidade Nova de Lisboa, CICS.NOVA 
 
Comissão Organizadora 
Balsa,  Casimiro, CICS.NOVA, FCSH, UNL 
 

Ver Cartaz 
Início

 
09 - X  Congresso da Geografia Portuguesa:  Os Valores da Geografia 
       09 a 12 de Setembro de 2015 | FCSH/NOVA | Lisboa \ Organização APG e CICS.NOVA 

  
No X  Congresso da Geografia Portuguesa:  Os Valores da Geografia poderá encontrar  toda a informação actualizada; 
o evento ocorrerá em Lisboa entre 09 e 12 de Setembro de 2015.  
 
Ver Programa   

  
O X Congresso da Geografia Portuguesa conta com a participação de mais de 100 autores distribuídos pelos diferentes eixos 
temáticos. 

  
Destacam-se as intervenções dos nossos conferencistas convidados: 

  
·         Denise Pumain - "Révolution Numérique et Valeurs de la Géographie: Science, Économie et Éthique" 
·         Álvaro Domingues - "Território - Casa Comum" 

  
E também a Mesa Redonda sobre “Os valores da Geografia”, coordenada por Regina Salvador e com a participação de: 

  
·         Ana Maria Ferreira 
·         Artur Gomes 
·         Carlos Medeiros (a confirmar) 
·         Fernanda do Carmo 
·         Rosa Branco 

  
Estão assim reunidas as condições para um evento de sucesso que decorrerá de 9 a 12 de Setembro na FCSH/UNL em Lisboa. 
 

Datas Importantes | Eixos Temáticos. 
Início

 
10 - Políticas de combate à pobreza e exclusão em Portugal: debates e (re)configurações | Organização (CICS.NOVA e APS) 

http://www.coloquiointernacional.com/index.php/organizacao/comissao-cientifica.html
http://www.coloquiointernacional.com/index.php/organizacao/comissao-organizadora.html
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/VColIntmodosprodconhecimento.pdf
http://cgp2015.weebly.com/
http://cgp2015.weebly.com/uploads/4/2/0/5/42056917/programa__xcgp.pdf
http://cgp2015.weebly.com/datas-importantes--novas-datas-para-entrega-e-aceitaccedilatildeo-de-comunicaccedilotildees.html
http://cgp2015.weebly.com/eixos-temaacuteticos.html


    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 
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11 - Cerimónia de Lançamento: Livro Políticas Públicas, Economia e Sociedade. Contributos para a Definição de Políticas no 
Período 2014-2020 | Maria Manuel Serrano (CICS.NOVA) - Regina Salvador (CICS.NOVA) 
      11/09/2015 | 18:30 |El Corte Inglés | Lisboa 

 
A cerimónia de lançamento do livro "Políticas Públicas, Economia e Sociedade. Contributos para a Definição de Políticas no 
Período 2014-2020", que tem a colaboração de Maria Manuel Serrano (CICS.NOVA) e  Regina Salvador (CICS.NOVA), irá 
decorrer no dia 11 de Setembro, às 18 horas e 30 minutos, no piso 7 do El Corte Inglés em Lisboa. Regina salvador 
 
A Cerimónia de Lançamento do livro irá decorrer no dia 11 de Setembro, às 18 horas e 30 minutos, no piso 7 do El Corte Inglés 
em Lisboa. 
 
A apresentação do livro será feita pelo Dr. José Gomes Ferreira, Sub-Director da SIC Notícias. 
 

Ver convite 
Início

 
12 - VII Encontros de Portalegre: “ Os desafios da comunicação em contextos societais afetados pela crise “ | Parceria 
Instituto Politécnico de Portalegre e CICS.NOVA 
       09 a 11 de Setembro de 2015 | Auditório da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Portalegre 

 
Os Encontros de Portalegre conhecem, em 2015, a sua 7ª edição. Os Encontros, iniciados em 2009, resultam de uma parceria 
entre o Instituto Politécnico de Portalegre e a Universidade Nova de Lisboa, através do CICS.NOVA. O certame dedica-se à 
discussão de temas e problemas actuais na área das ciências sociais, designadamente da sociologia e antropologia, mas 
também do trabalho social e da economia social. 
 

http://www.aps.pt/?area=601&id_father=NEW55a3e9fcdd172&id=NEW55a62d234f7d5
https://coloquiopobreza2015.wordpress.com/2015/07/14/apresentacao/#more-40
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/cartaz_coloquio_pobreza_2015.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/cartaz_coloquio_pobreza_2015_reduzido.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/cartaz_coloquio_pobreza_2015_reduzido.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Programa_ColoquioPobreza%202015.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ConviteDigital_Politicasublicas.jpg


Na edição deste ano, conta-se com a presença de investigadores oriundos de diferentes países: além de Portugal, também de 
França, Brasil, Suíça e Venezuela. A este título, estará entre nós, pelo segundo ano consecutivo, o Professor Laurent Thévenot, 
um dos mais influentes teóricos da sociologia europeia das últimas duas décadas, bem como economista de relevo no 
desenvolvimento de algumas das correntes institucionalistas da ciência económica actual; foi, igualmente, responsável (com 
Alain Desrosières) pela introdução de inovadoras metodologias no sistema estatístico francês (gerido pelo INSEE), 
designadamente na área das categorias socioprofissionais. 
 

Ver Cartaz Programa | Folheto Divulgação 
Início

 
13 - Call Research / 2 Research Grants - Project "EXCHANGE - Forensic Geneticists and the Transnational Exchange of DNA 
data in the EU: Engaging Science with Social Control, Citizenship and Democracy" | Applications until September 7, 2015 
 
The Centre for Social Studies (CES) – Associate Laboratory - University of Coimbra (Portugal), opens a call for applications for 2 
research grants for candidates with Master degree in the project "EXCHANGE - Forensic Geneticists and the Transnational 
Exchange of DNA data in the EU: Engaging Science with Social Control, Citizenship and Democracy" (Grant agreement no.: 
648608), funded by the European Research Council, and coordinated Dr. Helena Machado.  
 

Announcement 
Início

 
14 - 1 Bolsa de Pós-doutoramento - Área Científica: Sociologia - Sociologia Urbana | Data limite de candidatura: 08 
Setembro 2015 
 
Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Pós-Doutoramento no âmbito da instituição de I&D Centro 
Interdisciplinar de Ciências Sociais (CICS.NOVA), SOC/04647, sediado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – UNL, 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. 
 
Área Científica: Sociologia  
Requisitos de admissão: - Doutoramento em Sociologia, na área da Sociologia Urbana, do Território e do Ambiente; - 
Curriculum Vitae com experiência na área temática do plano de trabalhos; - Experiência relevante e comprovada em 
investigação na área do Território, Ambiente e População; - Apresentação de uma breve proposta de projecto de investigação 
com a duração de 6 meses 

Início

 
15 - Bolsa para mestre (BI) pelo período de 6 meses [Concurso para atribuição de bolsa de investigação (bi) para mestre no 
âmbito do projeto AC:T - método para integração da adaptação às alterações climáticas no setor do turismo] | entrega das 
candidaturas  até 08 de Setembro 
 
Encontra-se aberto concurso para atribuição de uma bolsa de investigação (BI) para mestre no âmbito do projeto AC:T - 
Método para Integração da Adaptação às Alterações Climáticas no Setor do Turismo 
Área científica: Gestão do Território. 
 

Ver Edital 
Início

 
16 - Scholarship for students a semester living rent-free| 10 Places Available | até 30 Setembro 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. 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CartazVIIEP.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/FolhetoVIIEP.pdf
http://www.ces.uc.pt/oportunidades/editais/177_Edital_EXCHANGE_research_grants_2015.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/investigacao/bolsas-investigacao/1-bolsa-de-pos-doutoramento-2013-cics.nova
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Aviso_BI_Mestre_ACT_NUT_finalx.pdf


10 participants will be rewarded with a whole semester's accommodation - paid for by Uniplaces and partners. 
 

Further information 
Início

 
 

                  

 
 
 

http://scholarship.uniplaces.com/en
http://www.facebook.com/pages/FCSHNOVA-P%C3%A1gina-Oficial/211643438860565?sk=app_157746640956960
https://twitter.com/#!/fcshunl
http://www.linkedin.com/company/663549?trk=pro_other_cmpy
https://plus.google.com/108057898656720551636#108057898656720551636/posts
http://blog.fcsh.unl.pt/

