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01 - Convite ITQB |  Conferência “Oportunidades e Desafios da Avaliação Tecnológica em Portugal” 
      17 de Março | Fundação Calouste Gulbenkian | Lisboa 

 
A Conferência “Oportunidades e Desafios da Avaliação Tecnológica em Portugal” que terá lugar no proximo dia 17 de março, 
na Fundação Calouste Gulbenkian. 
 
A conferência, realizada no âmbito do projeto europeu PACITA, contará com a presença, dos deputados da Assembleia da 
República Maria de Belém Roseira, do Professor Paulo Trigo Pereira (ISEG) e do Professor de João Ferreira do Amaral (ISEG). 
 

Inscrição | Programa  
Ver mais informação 

Início

 
02 - Convite | Doutoramento Honoris Causa | 25 Março às 18h 
 
A Cerimónia de Doutoramento Honoris Causa que terá lugar no dia 25 de março, pelas 18h, no Auditório da Reitoria, no 
Campus de Campolide. 

http://www.eventbrite.com/e/conferencia-desafios-e-oportunidades-na-avaliacao-tecnologica-em-portugal-tickets-15708800445?aff=convite20150223
http://files.loyaladvisory.com/pacita/pacita_programa_20150305.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ConfOportunidades.jpg


 
A presença na cerimónia deverá de ser confirmada até ao dia 20 de março para o e-mail: nova.comunica@unl.pt  
 

Ver Convite 
Início

 
03 - Candidaturas abertas para o Programa das Ações Universitárias Integradas Luso – Francesas (acompanhamento de 
teses em co-tutela) 
 
Entre 2 de março e 22 de maio de 2015 encontra-se aberto o período de candidaturas a financiamento do Programa das 
Ações Universitárias Integradas Luso – Francesas (PAUILF 2015).  
 
O Programa das Ações Universitárias Integradas Luso-Francesas, lançado por um acordo assinado em Lisboa, em 21 de 
novembro de 2001, entre a Conférence des Présidents d’Université (CPU) e o Conselho de Reitores das Universidades 
Portuguesas (CRUP), destina-se a apoiar intercâmbios académicos e científicos entre os dois países. Esta convocatória para 
projetos PAUILF para o ano de 2015 destina-se a incentivar a realização e o acompanhamento de teses em cotutela.  
 
Esta convocatória está aberta para todas as áreas disciplinares. 
 
O período de realização dos projetos deve coincidir com o ano letivo. Deste modo, o início / renovação de cada projeto 
deverá ocorrer sempre em outubro de cada ano.  
 
Critérios de seleção dos projetos: 
 

· Qualidade e coerência do projeto em cotutela; 
· Complementaridade académica dos dois parceiros envolvidos; 
· Integração da formação numa estratégia de cooperação das duas instituições proponentes. 

 
O apoio financeiro, com uma duração máxima de três anos para cada projeto, destina-se: 
 

― prioritariamente a suportar a mobilidade do doutorando durante o período de concretização da tese; 
― permitir a mobilidade dos docentes implicados; 
― suportar igualmente os encargos resultantes da participação do doutorando em conferências e/ou seminários, 
organizados na EUROPA, desde que aí sejam apresentados trabalhos de investigação realizados no quadro do projeto 
de doutoramento em curso. 

 
A Universidade portuguesa deve assegurar-se de que a Universidade francesa que com ela colabora apresenta idêntica 
proposta junto da Conférence des Présidents d’Université (CPU). Apenas serão considerados os projetos apresentados em 
simultâneo nos dois países. Os projetos devem ser redigidos em português, pela parte portuguesa, e em francês, pela parte 
francesa. Podem candidatar-se as instituições habilitadas nos seus respetivos países a passar o diploma proposto no âmbito 
do projeto. 
 
Confira as Normas de Candidatura no portal da CRUP 
 
Contactos e pedidos de informação: 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) 
«Ações Integradas Luso-Francesas» 
Edifício O, Campus do Lumiar 
Estrada do Paço do Lumiar 
1649-038 Lisboa 
 
Email: carolina@crup.pt 
www.crup.pt/ 
 

Gentiliza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação FCSH/UNL 
Início

 
04 - Congresso de Comunicação de Ciência (SciCom PT 2015)  
 

mailto:nova.comunica@unl.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/conviteDoutoraHC.jpg
http://www.crup.pt/pt/acoes-integradas/luso-francesas
http://www.crup.pt/pt/acoes-integradas/luso-francesas
http://www.cpu.fr/
http://www.crup.pt/
http://www.crup.pt/
http://www.crup.pt/pt/acoes-integradas/luso-francesas
mailto:carolina@crup.pt
http://www.crup.pt/


A Comissão Organizadora do Congresso SciCom Pt 2015 relembra que está aberto, até ao dia 27 de março, o período para a 
submissão de propostas de trabalhos a serem apresentados neste Congresso sobre Comunicação de Ciência, que irá decorrer 
em Lagos. 
 
As informações para esta submissão poderão ser consultadas no site do Congresso  
 
Oradores Convidados 
- Hans Peter Peters (Research Center Jülich/Free University of Berlin) | Motivations, Opportunities and Repercussions: 
Scientists as Public Communicators in a Complex Media World 
- Karen Bultitude (University College London) | A Brighter Future for Science Communication Evaluation? 
- Ian Brunswick (Science Gllery Dublin) | Sparking Collisions Between Art and Science 
- Carlos Fiolhais (Universidade de Coimbra/Centro Ciência Viva Rómulo de Carvalho) (título a anunciar) 
 
Formadores e Workshops 
- Vasco Matos Trigo | Comunicação de Ciência com os Media: Do’s and Dont’s 
- Paulo Querido | Comunicar na Sociedade em Rede 
- Ricardo Miguéis | Horizonte 2020: Preparação de Propostas e Processo de Avaliação 
- Fernando Correia | Comunicação Científica Visual (Visualcia) 
- Karen Bultitude | Evaluation: a practical guide 
- Joana Lobo Antunes e Ana Sanchez | Comunicação Oral de Ciência 
 
No site do Congresso estão já disponíveis várias informações, nomeadamente os Oradores Convidados, formulário de 
inscrição e formulário para a submissão de trabalhos. 
 
Estão Também disponíveis informações sobre os Workshops de dia 30 de Maio (sábado). 
 

Ver Baner, bem como informação mais detalhada sobre os oradores convidados e a call para submissão de 
resumos. 
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05 - 6º Congresso AIFRIS | « Multiplication des précarités : quelles interventions sociales ? » 
       07 a 10 de Julho de 2015 no Porto 

 
Estão abertas as inscrições para o VI Congresso da AIFRIS. Os participantes portugueses usufruirão de uma tarifa especial 
(130€ - este valor inclui o acesso a todas as atividades do evento, almoços dos dias 7, 8 e 9/07 e jantar festivo do dia 9/07.)  
 
Para efectuar a inscrição no site da AIFRIS, cada participante terá que contactar previamente a organização (endereço de 
mail: 6congresso.aifris@isssp.pt) de modo a obter o código pessoal necessário para proceder ao pagamento, seguindo as 
indicações do documento que enviamos em anexo. 
  
O prazo limite para inscrição no Congresso é 5 de junho. Aproveitamos, ainda, para informar as regras da AIFRIS, em caso de 
desistência. 

 

Desistências Reembolso 

Até 11 de junho 105€ 

Entre 12 e 25 de 
junho 

85€ 

Entre 26 de junho e 
a abertura do 

Congresso 

40€ 

A partir do início do 
Congresso 

Nenhum 
reembolso 
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06 - Call for papers | Underwater Worlds: Aquatic Visions in Art, Science and Literature - An interdisciplinary conference 
       University of Oxford, 15-16 September 2015 

 

http://scicom2015.pt/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/SCICOMBANNERDATAS.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/SCICOM2015oradores_02.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Call_for_Abstracts_SciCom2015_02.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Call_for_Abstracts_SciCom2015_02.pdf
http://aifris.eu/06manifestations/porto_2015/index_01.php
mailto:6congresso.aifris@isssp.pt


Call for papers: ‘How can I retrace the impression left upon me by that walk under the waters? Words are impotent to 
relate such wonders!’ 
-Jules Verne, Twenty Thousand Leagues Under the Sea. 
 
A conference at the Oxford Research Centre in the Humanities (TORCH), University of Oxford, 15-16 September 2015. 
 

Further information  
Início

 
07 - Call for papers | International Conference «Entering the City: Spaces, Transports, Perceptions, and Representations 
from the 18th Century to the Present»  
 
15 e 16 de Outubro | Bruxelas  
Data limite: 15 de Março de 2015  
Org.: MICM-arc Research Project  
CFP: Entering the City (Brussels, 15-16 Oct 15) 
 
Brussels, October 15 - 16, 2015 
Deadline: Mar 15, 2015 
 
Organized in Brussels on 15 and 16 October 2015, the international conference, Entering the City: Spaces, Transports, 
Perceptions, and Representations from the 18th Century to the Present, is an initiative of the MICM-arc research project 
(micmarc.ulb.ac.be) based at the Université libre de Bruxelles. 
 
The conference will provide a forum for exploring the ways and means of entry into the urban space and the resulting 
impressions and representations of that experience, one closely related to the themes of mobility, culture and metropolitan 
identity at the heart of the MICM-arc research project. 
 

Further information 
Início

 
08 - Call for Sessions - New directions in health care work and organisations | ESA RN16 Mid-Term Conference, May, 19-
21, 2016 | FCSH/UNL  
 
(…) 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. (…) 
 
RN16 ‘Sociology of Health and Illness’ 
 

Further information 
Início

 
09 - Call for Sessions - RC52 da ISA (Sociologia das Profissões) “The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles 
for a Better World” | Terceiro Forum da ISA em Viena, Austria, 10-14 Julho 2016 
 
ISA RC52 ‘Professional Groups’  
Call for Sessions  
ISA RC52 will meet at the Third ISA Forum of Sociology in Vienna, Austria, 10-14 July 2016. This Forum is designed as a mid-
term meeting of Research Committees (RCs), Working Groups and Thematic Groups.  
 

http://underwaterworlds.net/call-for-papers/
http://underwaterworlds.net/
http://arthist.net/archive/9480
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Lisbon2016callforsessions.pdf


The theme of the ISA Forum in Vienna is “The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World”. For 
details about the programme and venue, please see http://www.isa-sociology.org/forum-2016/.  
 
ISA RC52 members are invited to send SESSION proposals that address issues in all areas of the professions either in 
comparative perspective or in one dimension. We also welcome proposals for joint sessions with other RCs and/or Groups. 
 
Further information 

Início

 
10 - Convite à Submissão de Artigos: InterDISCIPLINARY Journal of Portuguese Diaspora Studies Lusitania’s Worlds: 
Cultural Achievements of the Portuguese Diaspora  
 
Data limite: 15 de Maio de 2015 Org.: IJPDS + info 

 
Ver mais informação 

Início

 
11 - Convite ao envio de artigos originais: Revista Crítica de Ciências Sociais 
       Até 31 de março de 2015 

 
A Revista Crítica de Ciências Sociais convida ao envio de artigos originais nas áreas das ciências sociais e das humanidades. 
Até ao dia 31 de março de 2015, a revista recebe propostas de artigos para publicar nos volumes planeados para os anos 
de 2016 e 2017. 
 
A RCCS publica artigos originais que apresentem resultados de investigação avançada e de reflexão teórica inovadora em 
todas as áreas das ciências sociais e das humanidades. Privilegia trabalhos com potencial transdisciplinar e que concorram 
para a discussão teórica, a reflexão epistemológica e o conhecimento crítico da realidade contemporânea à escala global. 
Acolhendo contributos relativos a todos os contextos geográficos, concede atenção particular a trabalhos que contribuam 
quer para um conhecimento crítico da realidade portuguesa e dos espaços de língua portuguesa, quer para a inovação 
teórica e epistemológica originária desses mesmos espaços. 
 
Os artigos devem ser submetidos de acordo com as normas de publicação disponíveis online. Embora a revista privilegie a 
publicação em português, aceita propostas de artigos em outras línguas (inglês, francês, espanhol, italiano). 
Os artigos recebidos serão objeto de apreciação no âmbito do processo de arbitragem científica por pares conforme o 
descrito nas normas de publicação. 

Início

 
12 - 9ª edição do Prémio CES para Jovens Cientistas Sociais de Língua Portuguesa 
       Candidaturas até 15 de maio de 2015 

 
O Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra – Laboratório Associado, criou em 1999 um prémio de atribuição 
bienal destinado a jovens investigadores (até 35 anos) de qualquer um dos Países de Língua Portuguesa. O Prémio CES visa 
galardoar trabalhos de elevada qualidade no domínio das ciências sociais e das humanidades. Um dos objetivos principais é o 
de promover o reconhecimento de estudos que contribuam, pelo seu excecional mérito, para o desenvolvimento das 
comunidades científicas de língua portuguesa. 
 
O Júri da 9ª edição do Prémio CES para Jovens Cientistas Sociais de Língua Portuguesa é constituído pelo Diretor do CES, 
Boaventura de Sousa Santos, e pelos/as Professores/as Cristiana Bastos (Instituto de Ciências Sociais), José Castiano 
(Universidade Pedagógica de Moçambique), José Neves (Universidade Nova de Lisboa) e Raquel Maria Rigotto(Universidade 
Federal do Ceará). 
 
As candidaturas deverão dar entrada no Centro de Estudos Sociais até ao próximo dia 15 de maio de 2015. 
 
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS 
Prémio CES 2015 
Colégio de S. Jerónimo 
Apartado 3087 
3000-995 COIMBRA 
PORTUGAL 
 

http://www.isa-sociology.org/forum-2016/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/RC52Viena2016-callforsessions.pdf
http://portuguese-diaspora-studies.com/index.php/ijpds/announcement/view/13
http://www.ces.uc.pt/destaques/index.php?id=11175&id_lingua=1
http://rccs.revues.org/4611
http://www.ces.uc.pt/premiosebolsas/index.php?id=11369&id_lingua=1&via=ci


Consultar REGULAMENTO | No valor de 5.000,00 Euros, esta 9ª edição do Prémio CES é financiada pela Fundação 
Calouste Gulbenkian 

Início

 
13 - LIVRO, divulgação: Investigação em Educação: pesquisas em desenvolvimento no programa doutoral em associação 
entre UNL e ISPA - Edição de Maria do Carmo Viera da Silva (Investigadora do (CICS.NOVA)) 
 
Ver e-Book: 
 

Capa |Investigação em Educação: pesquisas em desenvolvimento no programa doutoral em associação entre UNL e 
ISPA aqui 
 
De Mariana Gaio Alves , Maria do Carmo Vieira da Silva (Eds.). (2014). 

Início

 

 
 

http://www.ces.uc.pt/premiosebolsas/premioces.php
http://www.gulbenkian.pt/
http://www.gulbenkian.pt/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/fie.jpg
http://www.uied.fct.unl.pt/sites/www.uied.fct.unl.pt/files/forumfinal.pdf

