
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. 
 
Divulgamos: 
 

Divulgações Institucionais FCSH 

01 - Infoday Horizonte 2020 - Internet of Things | 15 de Junho | Centro de Congressos de Lisboa  | Lisboa – Ver 
mais informação 
02 - Sessão de informação ERC e Ações Marie S. Curie “Oportunidades de financiamento no Horizonte 2020 
em 2016 - ERC e Ações Marie S. Curie" | 19 de Junho de 2015 | 14h15 às 17h | Auditório 1 | FCSH-UNL – Ver 
mais informação 
03 - Candidaturas abertas para o Programa Multicountry Fulbright Specialists | até 30 de Junho - Ver mais 
informação 
04 - Candidaturas abertas para Programa de Bolsas de Estudo do Governo do Japão | até ao dia 30 de Junho 
de 2015 – Ver mais informação 
05 - Call for Contributions: Changing Worlds: Engaging Science and Technology in Art, Academia and Activism | 
19–21 November 2015 |  Vienna | proposal until 03 July 2015 – Ver mais informação 
06 - Concurso "Investigação para o Desenvolvimento" | candidaturas abertas até 31 de Julho – Ver mais 
informação 
07 - Eventos GPPQ - Próximas Sessões Saúde | Horizonte 2020 | Programa de Trabalhos para 2016-2017 | 
Entre 02 Julho e 23 de Setembro - Ver mais informação 

08 - Prémio Maria Lamas 2016 | dissertações de doutoramento e pós-doutoramento – Ver mais informação 

09 - Call Horizonte 2020 – Informação sobre o nº total de candidaturas submetidas – Ver mais informação 

Calls  

10 - Call for Papers: Congresso Internacional "Palácios e Dinâmicas Urbanas: centros de poder e de 
conhecimento na Europa” | 05, 06 e 07 de Novembro de 2015 | Évora | (2ª CHAMADA DE TRABALHOS) - até 
12 Junho 2015 – Ver mais informação 
11 - Convite à apresentação de Comunicações - Investigação Sociológica em Saúde: Questões Éticas | 11 de 
Dezembro de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Monte de Caparica | Almada | até 
15 Junho 2015 – Ver mais informação 
12 - Call for Abstracts Submission: 6th World Conference on Information Technology  | 30 August – 01 
September 2015 | Stratosphere Hotel Tower Convention Center|  Las Vegas | USA | Full Paper Submissions: 
June 20, 2015 – Ver mais informação 
13 - Convite à apresentação de Comunicações - Investigação Sociológica em Saúde: Questões Éticas | 11 de 
Dezembro de 2015| Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Monte de Caparica (Almada) | Com a 
participação de Carlos Alberto da Silva (CICS.NOVA.UÉvora) - até 15 Junho 2015 – Ver mais informação 
14 - Call for papers: 5º Congresso Internacional em Comunicação e Consumo: 5º Encontro de GTS de Pós-‐
Graduação | 1º Encontro de GTS de Graduação | 2º Encontro Binacional | 05, 06 e 07 de Outubro de 2015 | 
PPGCOM | ESPM | São Paulo | Brasil |  Envio de trabalhos completos até dia 28/06/15 – Ver mais informação 
15 -  Call para Posters Conferência Internacional Fuga de Cérebros: A Mobilidade Académica e a Emigração 
Portuguesa Qualificada | 18 de Setembro de 2015 | Auditório da Faculdade de Letras do Porto | Submissões 
de 01 de Maio a 15 de Julho de 2015 – Ver mais informação 
16 - 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 | Call for Abstracts from 14 April 2015 to 30 
September 2015 - Ver mais informação 

Eventos (CICS.NOVA) 

Seminários/Simpósios 

17 - 22º Seminário – Almoços CICS.NOVA.UMinho: Políticas de combate à pobreza: desvelando 
metodologias para análise de impacto de género e de raça/etnia | 17 de Junho | 13h15 -14h15 | 
Laboratório Pedagógico Sociologia II | Universidade do Minho | Campus de Gualtar  | Braga - Ver mais 
informação 



18 - 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 

Colóquios/Conferências/Congressos 

19 – Conferência: “A Europa no Mundo e o Mundo na Europa. Crise e Identidade” | 18 e 19 de Junho | 
Campus de Gualtar | Universidade do Minho | Organização CICS.NOVA.UMinho & CECS-Centro de 
Estudos de Comunicação e Sociedade – Ver mais informação 
20 – Conferência:  Fatores-Chave para o Sucesso e Continuidade do Percurso Escolar dos Ciganos: 
indivíduos, famílias e políticas públicas | participação de Bruno Dionísio (CICS.NOVA.Instituto 
Politécnico de Portalegre) | 26 de Junho | Porto | Quinta da Bonjóia – Ver mais informação 
21 - I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação: A Educação na Europa do Sul - Constrangimentos 
e desafios em tempos incertos – Organização CICS.NOVA | 09 - 11 Julho de 2015 | FCSH/UNL | Lisboa 
– Ver mais informação 
22 - 23 rd Annual Coloquium: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future” 
(Patrocínio CICS.NOVA & FCSH/NOVA) | Colóquio Internacional da União Geográfica Internacional | 
27th July – 2nd August 2015 | Local: Lisboa / Porto – Ver mais informação 
23 - V Colóquio Internacional: “A Universidade e modos de produção do conhecimento – para que 
desenvolvimentos? | Organização CICS.NOVA (Professor Casimiro Balsa) | 02 a 04 de Setembro de 
2015 | Universidade Estadual Montes Claros | Brasil – Ver mais informação 
24 - X  Congresso da Geografia Portuguesa:  Os Valores da Geografia | 09 a 12 de Setembro de 2015 | 
FCSH/NOVA | Lisboa \ Organização APG e CICS.NOVA | Prorrogação de Prazos (aceitação de artigos) – 
Ver mais informação - Ver mais informação 

Debates 

Workshops 

Reuniões/Outros 

25 - Apresentação pública do livro "Amantes do Sr. Trabalho" de Isabel Marçano (CICS.NOVA) | 10 de 
Julho | Salão Agostinho Fortes | Casa do Alentejo | 18.45h | Lisboa – Ver mais informação 

Eventos 

Seminários/Simpósios 

26 - Seminário “Construir o Território: fronteira, descobrimento, administração e tecnologia”  | 29 
Junho 2015 | ICS-ULisboa | Lisboa – Ver mais informação 

Colóquios/Conferencias/Congressos 

27 – Ciclo de Colóquios: Envelhecimento e política de natalidade: a economia contra as famílias? | 26 
de Junho | Instituto do Envelhecimento e Fundação D. Pedro IV – Ver mais informação 
28 - Congresso Internacional «O Montado de sobro e o setor corticeiro: uma perspetiva histórica e 
transdisciplinar» | [a decorrer] 11 e 13 Junho 2015 | Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sôr - Ver 
mais informação 
29 - Conferência PERCOM: A equidade e eficiência no processo de urbanização: Proposta para um 
novo modelo | 25 de Junho de 2015 | 9h00-17h00 | IST  – Ver mais informação 
30 - VIII Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia (VIII CNCG): Informação Geoespacial para as 
gerações futuras: oportunidades e desafios | 29 e 30 de Outubro de 2015 | Academia Militar - 
Aquartelamento da Amadora – Ver mais informação 
31 – Congresso Internacional: XX Congreso de Sociología ACMS | 20 al 22 de noviembre 2015 | Palacio 
de los Condes de Valparaíso | Almagro | Ciudad Real | España | Propuestas: plazo límite hasta el 6 de 
julio de 2015 |  - Ver mais informação 

Debates 

Workshops 

32 - MNE  - Colóquio e Workshops: «Artes de Pesca: Cultura e Patrimónios» | 19 e 26 de Junho | MNE 
| Lisboa [vários locais] | inscrição até 12 de Junho [hoje] – Ver mais informação 

Reuniões/Outros 

http://www.igu-csrs.fcsh.unl.pt/venue.html


33 - Convite | Lançamento Livro: "Evolução na Continuidade - Barómetro de pessoas em situação 
vulnerável - fase II" | Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa | 22 de Junho | 14h | 
Espaço Atmosfera m | Lisboa – Ver mais informação 
34 - Convite - X Encontro Nacional de Educação para a Cidadania Global | 4 de Julho (sábado) | Lisboa 
[local a confirmar] | inscrições até ao próximo dia 26 de Junho – Ver mais informação 

Oferta Emprego/Oportunidades 

35 - PO URBACT III - Constituição de Bolsa de Peritos | Respostas on line até dia 16 de Junho de 2015 – Ver 
mais informação 
36 - Pedido de estudo para a CE: Avaliação de impacto, avaliação e serviços na área da migração e dos 
assuntos internos | TENDER - Framework contract on Impact Assessment, Evaluation and Evaluation related 
services in the area of Migration and Home Affairs | Deadline: 17/06/2015 – Ver mais informação 

Oferta Formação 

Academia 

37 - Boletim Informativo da NOVA Escola Doutoral – notícias e cursos junho/julho – Ver mais 
informação 
38 - MUOT | Mestrado em Urbanismo e Ordenamento do Território 2015/2016 | Instituto Superior 
Técnico (IST) – Ver mais informação 

Profissional 

39 - Curso: Metadados - Aplicação À Informação Geográfica | 03 de Julho de 2015 | 9h30 às 
18h00  | IST  | Lisboa – Ver mais informação 

Outros 

 40 - Exposição: Portos em banda desenhada / “Comics a Puerto: un universo marítimo en viñetas”  | [a 
decorrer] 05 de Junho e 03 de Julho de 2015 | Sede da Área Metropolitana de Lisboa | Lisboa – Ver mais 
informação 

41 - Encontro de Cientistas 2015 – Disponibilização de documento: Reflexões Finais - Ver mais informação 

 
 

 
 

 
 
 

 
01 - Infoday Horizonte 2020 - Internet of Things 
      15 de Junho | Centro de Congressos de Lisboa  | Lisboa 

 
No próximo dia 15 de Junho o GPPQ irá organizar um Sessão de Informação Horizonte 2020 dedicado ao tema da Internet of 
Things 
Este evento irá decorrer no Centro de Congressos de Lisboa em associação com a IoT Week, e pretende dar a conhecer as 
oportunidades de financiamento dentro do tema das Tecnologias de informação e Comunicação em 2016 e 2017. 
  
Destaca-se neste biénio o financiamento de Projectos Piloto nas áreas dos edifícios inteligentes, envelhecimento saudável, 
agricultura, segurança alimentar, veículos autónomos, wearables, e gestão da água. Para além dos pilotos, haverá 
oportunidades para projectos de investigação e inovação relacionados com a arquitectura e integração de IoT, e para 
iniciativas em cooperação com entidades Brasileiras. Esta sessão de informação contará com a presença de vários Scientific 
Officers da Comissão Europeia, e membros da comunidade nacional ligadas à temática da Internet of Things. 
 
É possível aproveitar esta oportunidade para estabelecer sinergias com outras entidades durante a sessão de networking. 

 
O acesso a este evento é livre mas os lugares são limitados e a inscrição é obrigatória.  
Faça a sua inscrição até dia 11 de Junho, aqui. 

Início

 

https://docs.google.com/forms/d/1AzxJf253zL026DEi7wR6kfZPOsXYRqrbaAexsUpFoTE/viewform


02 - Sessão de informação ERC e Ações Marie S. Curie: “Oportunidades de financiamento no Horizonte 2020 em 2016 - ERC e 
Ações Marie S. Curie" 
        19 de Junho de 2015 | 14h15 às 17h | Auditório 1 | FCSH-UNL  

 
No próximo dia 19 de junho, das 14h15 às 17h, irá decorrer no Auditório 1 de FCSH-UNL a sessão "Oportunidades de 
financiamento no Horizonte 2020 em 2016 - ERC e Ações Marie S. Curie". Neste sessão, organizada pelo Gabinete de 
Promoção do Programa Quadro de I&DT (GPPQ), contar-se-á com a participação dos pontos de contacto nacional para estes 
dois programas do Horizonte 2020, assim como com a partilha da experiência na preparação de candidatura e participação nas 
Ações Marie Curie pelo investigador da FCSH-UNL Saúl Martínez Bermejo. 
 
A sessão é aberta a todos os interessados, dentro e fora da faculdade, mas requer inscrição no formulário disponível aqui 

 

Programa da sessão 
 

14:15 Registo dos Participantes 

    

    

 14:30 
 Sessão de Boas-Vindas 
 Susana Trovão, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa 

 14:45 
 Oportunidades de financiamento nas Ações Marie Slodowska-Curie (MSCA) 
 Margarida Santos, Gabinete de Promoção do Programa Quadro 

    

 15:30 
 Experiência de participação 
 Saúl Martínez Bermejo, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de  
Lisboa 

    

 15:45 
 Oportunidades de financiamento do European Research Council (ERC) 
 Alexandra Veiga, Gabinete de Promoção do Programa Quadro  

    

 16:30  Perguntas e Respostas  

    

    

 17:00  Encerramento da Sessão  

    

 
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação 

Início

 
03 - Candidaturas abertas para o Programa Multicountry Fulbright Specialists | até 30 de Junho de 2015 
 
Até 30 de Junho, estão abertas candidaturas para o Programa Multicountry Fulbright Specialists que financia a colaboração 
de especialistas norte-americanos em projetos de ensino, consultoria e investigação que envolvam conjuntamente instituições 
de Portugal, de Angola, Cabo Verde, Moçambique ou Timor Leste (universidades, centros de investigação, bibliotecas, museus 
e departamentos ministeriais). 
 
Que áreas podem candidatar-se? 
Poderão candidatar-se a esta oportunidade projectos nas seguintes áreas de estudos: 
 

Agricultura, antropologia, arqueologia, biologia,  ciências do ambiente, ciências documentais, ciência 
política, comunicação e jornalismo, direito, economia, educação, engenharia, estudos americanos, estudos da paz e 
resolução de conflitos, física, gestão, matemática, planeamento urbano, química, saúde pública, serviço social, 
sociologia e tecnologias de informação. 

 
Que tipo de projectos são esperados? 
As propostas a apresentar deverão compreender a estadia do especialista norte-americano durante três semanas em Portugal 
(duas semanas no início e uma no final do projeto) e três semanas num dos países de língua portuguesa acima mencionados. 
 
Algumas actividades possíveis no âmbito dos projectos: 

- Apresentação de palestras ao nível pré e pós-graduado; 

http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3831


- Participação ou condução de seminários ou workshops; 
- Colaboração em projectos de investigação;  
- Participação em actividades curriculares especiais e conferências; 
- Consultoria no âmbito de projectos de desenvolvimento curricular e formação do corpo docente e de 
desenvolvimento dos curricula académicos ou de material de estudo.  

 
Os especialistas a seleccionar para este programa terão conhecimentos de língua portuguesa suficientes para trabalhar / 
leccionar em português. 
Duração: Seis semanas / máximo de 42 dias, incluindo os dias de viagem. 
 
Benefícios: Os encargos da deslocação e estadia dos especialistas serão partilhados pelo Programa Fulbright e pelas 
instituições participantes, que deverão, preferencialmente, suportar total ou parcialmente as despesas de alojamento, 
alimentação e deslocações internas durante a permanência do especialista nos respectivos países. 
 
Todos os pedidos de informação e candidaturas a esta bolsa devem ser enviados por email para Dora Arenga 
(darenga@fulbright.pt). 

 
Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH 

Início

 
04 - Candidaturas abertas para Programa de Bolsas de Estudo do Governo do Japão | até ao dia 30 de Junho de 2015 
 
O Ministério da Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Japão (Monbukagakusho) concede bolsas de estudo a 
licenciados portugueses para um curso de pós-graduação em universidades japonesas, para os anos académicos de 2016. 
 
Que áreas estão abrangidas? 
Todas as áreas de estudo são elegíveis. Os candidatos devem escolher uma área de estudo no Japão que corresponda à área 
de estudo da sua licenciatura. 
 
Quem pode candidatar-se? 
(resumo das principais regras de participação. Informação completa encontra-se no site oficial) 
 

- Os candidatos deverão ser nacionais de Portugal. Não serão aceites candidaturas de nacionais japoneses. 
- Os candidatos deverão ter nascido a 2 de Abril de 1981 ou depois;  
- Os candidatos deverão ter completado ou estarem a completar uma licenciatura por uma Universidade ou 
portadores de um grau equivalente ao da licenciatura com uma duração de 16 anos escolares ou 18 anos de educação 
escolar para um curso de Doutoramento nas áreas de medicina, medicina dentária, ciências veterinárias e ciências 
farmacêuticas com 6 anos de graduação; ou ter 22 anos de idade ou mais e ter passado num exame individual numa 
universidade, com a  obtenção da classificação idêntica ou superior a um grau universitário de licenciatura (ou 24 anos 
ou mais se pretender entrar num curso de Doutoramento nas áreas de medicina, medicina dentária, ciências 
veterinárias e ciências farmacêuticas com 6 anos de graduação); 
- Os bolseiros contemplados com outras bolsas, atribuídas por outras instituições, não poderão usufruir desta bolsa de 
estudo; 
 

Que tipos de bolsas? 
Os candidatos devem escolher uma das seguintes categorias:  
 

a)- Investigação – ‘Research Student’ 
 2 anos – de Abril de 2016 a Março de 2018 (24 meses) 
 1 ano e meio – de Outubro de 2016 a Março de 2018 (18 meses) 

Estes períodos incluem 6 meses de estudo da língua japonesa para os candidatos que possuam conhecimentos 
insuficientes dessa língua para prosseguimento dos estudos; 
 
b) - Mestrado / Doutoramento / Curso Superior Profissional 
Indiferentemente da data de partida para o Japão, em Abril ou Outubro, o período da bolsa permitirá ao candidato 
terminar o estudo pretendido, estando também considerado, nesta situação, os 6 meses de estudo da língua japonesa. 

 
 
 
 

mailto:%20darenga@fulbright.pt


Como candidatar-se? 
Os candidatos deverão apresentar os formulários de inscrição, devidamente preenchidos e acompanhados da documentação 
requerida, à Embaixada do Japão, até ao dia 30 de Junho de 2015, impreterivelmente (data de recepção na Embaixada – não 
serão aceites candidaturas recebidas depois desta data) 
  
Todas as informações encontram-se disponíveis aqui 
  

Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH 
Início

 
05 - Call for Contributions: Changing Worlds: Engaging Science and Technology in Art, Academia and Activism 
        19–21 November 2015 |  Vienna | proposal until 03 July 2015 

 
The transdisciplinary conference entitled Changing Worlds: Engaging Science and Technology in Art, Academia and Activism is 
going to take place in Vienna (Austria) from 19 to 21 November 2015. Considering that the conference seeks to attract 
academics, activists and artists alike, the promoters decided to write two Calls for Contributions, both of which can be found 
here 
 
Further information  
The deadline for submissions is 3 July 2015. 
 

Calls: Academic version | Beyond academic knowledges 
Início

 
06 - Concurso "Investigação para o Desenvolvimento" | candidaturas abertas até 31 de Julho 
 
O Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e a Fundação Calouste Gulbenkian lançaram o Concurso "Investigação para 
o Desenvolvimento" que visa distinguir projectos de cooperação para o desenvolvimento promovidos por ONGD portuguesas 
que pretendam publicar os resultados alcançados em revistas científicas.  
 
Que entidades podem candidatar-se? 
ONGD nacionais, legalmente reconhecidas pelo Instituto Camões há mais de três anos, em parceria com instituições de ensino 
superior e de investigação com mérito reconhecido nas áreas de intervenção dos projectos apresentados. 
 
Que tipo de projectos podem ser apresentados? 
Para garantir o enquadramento científico dos resultados obtidos no terreno pelas ONGD, as candidaturas a este Concurso 
deverão ser realizadas em associação com universidades ou centros de investigação. 
Os projectos devem estar concluídos ou em fase final de conclusão à data de apresentação da candidatura. Um júri composto 
por peritos reconhecidos na área da cooperação para o desenvolvimento seleccionará duas candidaturas às quais será 
atribuído um montante de 10.000 euros cada. 
 
Como apresentar candidatura? 
As candidaturas podem ser apresentadas no site da Fundação Calouste Gulbenkian aqui 
 
O período de recepção das candidaturas é de 1 de Junho a 31 de Julho de 2015. 
 
Esta parceria entre o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e a Fundação Calouste Gulbenkian surge no âmbito 
do Ano Europeu para o Desenvolvimento, e visa contribuir para o reforço da capacidade de produção de conhecimento e 
influência de políticas públicas por parte das ONGD portuguesas e também aproximar estes agentes de instituições científicas 
e de ensino superior. 
 

Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH 
Início

 
07 - Eventos GPPQ - Próximas Sessões Saúde | Horizonte 2020 | Programa de Trabalhos para 2016-2017 
       Entre 02 Julho e 23 de Setembro | [vários locais] 
 
1. O GPPQ está a organizar um conjunto de sessões temáticas no âmbito do Horizonte 2020, com enfoque no Programa de 
Trabalhos para 2016-2017, que será publicado em Outubro. Neste âmbito, irão decorrer várias sessões regionais dedicadas 
ao tema Saúde, nas datas e locais indicados na tabela abaixo. Estas sessões serão  dirigidas a empresas, universidades, 

http://www.pt.emb-japan.go.jp/estudarnojapao.html
https://changingworlds.univie.ac.at/cfc/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CfCcworlds2015academicversionsmall.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CfCcworlds2015beyondacademicknowlegdessmall.pdf
http://www.instituto-camoes.pt/
http://www.gulbenkian.pt/
http://www.gulbenkian.pt/ParceriasDesenvolvimento
http://www.gulbenkian.pt/ParceriasDesenvolvimento
https://europa.eu/eyd2015/pt-pt


politécnicos, associações privadas de I&D, organizações de doentes e a todas as entidades que possam participar como 
beneficiárias no âmbito de um projecto do Horizonte 2020. A participação nas sessões é gratuita mas o registo é obrigatório. 
 

Título da Sessão Cidade Data Agenda e registo 

Sessão de Informação Horizonte 2020 - Saúde Porto 02-07-2015 website GPPQ 

Sessão de Informação Horizonte 2020 - Saúde Braga 07-07-2015 website GPPQ 

Sessão de Informação Horizonte 2020 - Saúde Lisboa 14-07-2015 website GPPQ 

Sessão de Informação Horizonte 2020 - Saúde Coimbra 15-07-2015 website GPPQ 

Sessão de Informação Horizonte 2020 - Saúde Faro 10-09-2015 website GPPQ 

Sessão de Informação Horizonte 2020 - Saúde Aveiro 23-09-2015 website GPPQ 

  
2. A Sessão de informação & networking "Oportunidades e instrumentos de apoio para investigação clínica e de 
translação", irá decorrer no dia 9 de Julho no Auditório do iBET (Oeiras). Numa organização conjunta 
do GPPQ, FCT e HCP/TRIS-HCP, com a colaboração do iBET e do Infarmed, esta sessão de informação pretende dar a conhecer 
as oportunidades e instrumentos de apoio para a investigação clínica e de translação em Portugal. A participação na sessão é 
gratuita mas a inscrição é obrigatória. Agenda e registo no website do GPPQ. 
   

Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH 
Início

 
08 - Prémio Maria Lamas 2016 | dissertações de doutoramento e pós-doutoramento  
 
Encontram-se abertas candidaturas para o Prémio Maria Lamas, que distingue dissertações de doutoramento e pós-
doutoramento relacionados sobre a mulher, o género e a igualdade, na perspectiva das ciências sociais e humanas, 
desenvolvidas no âmbito de centros de investigação científica credenciados. 
 
O prémio Maria Lamas para estudos sobre a mulher, género e igualdade, tem uma periodicidade bienal é promovido pelo 
município de Torres Novas, evocando a figura de Maria Lamas, perpetuando o seu testemunho de lutadora pelos direitos das 
mulheres portuguesas. 
 
Com um valor pecuniário de 3.000 euros, pretende-se ainda contribuir para o desenvolvimento do conhecimento numa 
perspetiva de transversalidade e pluralidade e reconhecer estudos académicos e científicos realizados em Portugal, 
produzidos por autores portugueses ou estrangeiros. 
 
Para a edição de 2016 serão aceites a concurso trabalhos validados nos três anos anteriores (2013, 2014 e 2015). 
Para mais informações sobre como concorrer a este Prémio, contacte: gepe@cm-torresnovas.pt  
  

Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação 
Início

 
09 - Call Horizonte 2020 – Informação sobre o nº total de candidaturas submetidas 
 
A FCSH participou em candidaturas nos tópicos REFLECTIVE e YOUNG do Horizonte 2020 no passado dia 28 de maio; Divulga-
se o nº de candidaturas apresentadas a cada uma das calls em causa: 
 

 312 candidaturas submetidas (a todas as calls do tópico REFLECTIVE) 

 REFLECTIVE-2-2015 - Emergence and transmission of European cultural heritage and Europeanisation (RIA): 147 

 REFLECTIVE-5-2015 - The cultural heritage of war in contemporary Europe (RIA): 80 

 145 candidaturas submetidas (a todas as Calls do tópico H2020-YOUNG-SOCIETY-2015) 

 The young as a driver of social change (RIA): 104 
 
Para todas as calls, prevê-se o máximo de 5 meses para a divulgação dos resultados da avaliação das candidaturas. 
 
Toda a informação encontra-se disponível aqui e aqui  
 

Gentileza do Gabinete de Planeamento | Núcleo de Apoio à Investigação da FCSH 
Início

 

http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3820
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3830
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3819
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3868
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3878
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3874
http://www.gppq.fct.pt/h2020/eventos.php?id=3593
mailto:gepe@cm-torresnovas.pt
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-society-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html


10 - Call for Papers: Congresso Internacional "Palácios e Dinâmicas Urbanas: centros de poder e de conhecimento na Europa 
| (2ª chamada de trabalhos) - até 12 Junho 2015  
      05, 06 e 07 de Novembro de 2015 | Évora 

 
Encontra-se aberta a 2ª CALL FOR PAPERS para o Congresso Internacional "Palácios e Dinâmicas Urbanas: centros de poder e 
de conhecimento na Europa" a realizar em Évora nos dias 05, 06 e 07 de Novembro de 2015. O NOVO PRAZO DE SUBMISSÃO É 
12 de Junho de 2015. 
 
Neste contexto, convidam-se investigadores dos campos das Artes, Humanidades e Ciências Sociais, à participação de acordo 
com as seguintes áreas temáticas: 
 

1. Palácios: a polarização, a renovação e a expansão do espaço urbano; 
2. O palácio numa leitura arquitectónica e artística; 
3. O palácio, as instituições e os poderes; 
4. As cortes, a etiqueta e os atores sociais; 
5. Palácio, cultura e conhecimento; 
6. Palácios, turismo e novos usos do património. 

  
SITE PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS  
INFORMAÇÕES: palaciomanuel2015@uevora.pt 
 

Sublinha-se que a publicação das comunicações, após submissão a arbitragem científica, está, desde já, assegurada. 
Início 

 
11 - Convite à apresentação de Comunicações - Investigação Sociológica em Saúde: Questões Éticas | até 15 Junho 2015 
       11 de Dezembro de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Monte de 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. 
 
Convidam-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, incentiva-se 
também a participação de outros investigadores que, no âmbito das suas investigações, tenham reflectido sobre as questões 
éticas da investigação sociológica. 
 
As propostas devem ser enviadas até 15 Junho 2015 para o mail saúde@aps.pt  
Devem incluir o(s) nome(s) do(s )  autor(es) , a respectiva filiação institucional e um resumo até 300 palavras. 
 
Os autores serão notificados da aceitação das comunicações até ao dia 6 de Julho. 
 

Todos os oradores estão já confirmados. Após a selecção das comunicações, será divulgado o programa definitivo. 
Programa Provisório aqui 
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12 - Call for Abstracts Submission: 6th World Conference on Information Technology  | Full Paper Submissions: June 20, 2015 
      30 August – 01 September 2015 | Stratosphere Hotel Tower Convention Center|  Las Vegas | USA 

 
·     Due Dated Abstract Submissions:  01 June 2015 
·     The accepted papers will be published Global Journal on Technology (ISSN:2147-5369) and  selected papers will be 
published Global journal on Information Technology (In review SCI-Expanded) and Global Journal on Computer Sciences (In 
review SCI-Expanded) and can be retrieved from AWER-Center (www.awer-center.org) database and also submitted to 
SCOPUS, EBSCO,Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – CPCI (ISI Web of Science) for evaluation for 
inclusion in the list. 

http://www.palaciomanuel.uevora.pt/
mailto:palaciomanuel2015@uevora.pt
mailto:saúde@aps.pt
http://www.cies.iscte.pt/np4/?newsId=474&fileName=programa_Investiga__o_Sociol_gica_em_Sa_.pdf
http://www.awer-center.org/


·     All proposals will be subjected to peer-reviews. Selected papers from the conference will be considered for extended 
version publication in the supporting journals. 
 

Step One (Click Here) of the Submission Process 
www.wcit.us  

 
CONFERENCE SCOPES 
WCIT-2015 includes all theoretical and practical knowledge about Information Technology. Further information  
  
IN COLLOBORATION WITH  
University of Nevada Las vegas 
Celeveland State University 
Near East University  
Middlesex University 
Manchester Metropolitan University 
International University Washington DC 
University of Alcala 
International  Hospitality Information Technology Association 
Global Journal of Information Technology 
Global journal of Computer Sciences  
Global Journal on Technology   
  

SUPPORTING JOURNALS 
·       British Journal of Educational Technology, SSCI 
·       Computers and Education, Indexed SSCI & SCI 
·       Interacting with Computers, Indexed SCI 
·       Fuzzy Sets and Systems, Indexed SCI 
·       Mathematical Imaging and Vision, Indexed SCI 
·       Computational Biology and Chemistry, Indexed SCI 
·       Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 
·       The International Journal of High Performance Computing Applications, Indexed SCI 
·       Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine, Indexed SCI 

  
ABSTRACTS SUBMISSION  
· The abstracts can be one-page long (150-250 words).  
· The abstract include Problem Statement, Purpose of Study, Methods, Findings and Results, and Conclusions 
and Recommendations.  
· If your paper is not completed, it might be included only your study proposal.  
· The abstracts must be included the authors’ names, surnames, affiliations, departments, email addresses and 
phone numbers.  
· Abstracts can be submitted through www.wcit.us  or attached to wcit.info@gmail.com   
· Step One (Click Here) of the Submission Process 

 
FULL PAPERS SUBMISSION 
Please click the link for the full paper template 

 
CONFERENCE PARTICIPATION 
· You can participate to the conference with paper or poster presentation, pannel and 
workshop. 
· Participants who cannot particiate physically should prefer virtual presentation. These 
participants must uploaded skype on their computers. For more http://www.awer-
center.org/wcit/ 

IMPORTANT DATES 

•      Full Paper Submissions** June 20, 2015 

•      Early Registration July 20, 2015 

•      Conference Dates 30 August – 01 September 2015 

•      Camera-ready for Publication 15 September 2015 

* After the submission date, the authors of abstracts will be notified in 4 day.  
** After the submission date, the authors of full paper will be notified in 20 day. 

http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/WCIT/WCIT-2015/schedConf/cfp
http://www.wcit.us/
http://www.awer-center.org/wcit/
http://www.wcit.us/
mailto:wcit.info@gmail.com
http://www.worldeducationcenter.eu/new/index.php/WCIT/WCIT-2015/schedConf/cfp
http://www.awer-center.org/wcit/?page_id=41
http://www.awer-center.org/wcit/
http://www.awer-center.org/wcit/


 
VENUE and ACCOMODATION 
Stratosphere Hotel & Tower Convention Center, Las Vegas, USA. We were special agreement with the Hotels for WCIT-2015 
participants only. The rate start from 33 USD for Double room. 
More information 
For more info:  www.wcit.us   

 
Contact: 
E-mail: wcit.info@gmail.com 
Web:   www.wcit.us 

Início 

 
13 - Convite à apresentação de Comunicações – Simpósio: Investigação Sociológica em Saúde: Questões Éticas | Com a 
participação de Carlos Alberto da Silva (CICS.NOVA.UÉvora) | até 15 Junho 2015 
         11 de Dezembro de 2015 | Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz | Monte de 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. 
 
Convidam-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, incentiva-se 
também a participação de outros investigadores que, no âmbito das suas investigações, tenham reflectido sobre as questões 
éticas da investigação sociológica. 
 
As propostas devem ser enviadas até 15 Junho 2015 para o mail saúde@aps.pt 
Devem incluir o(s) nome(s) do(s )  autor(es) , a respectiva filiação institucional e um resumo até 300 palavras. 
 
Os autores serão notificados da aceitação das comunicações até ao dia 06 de Julho. 
 
Após a selecção das comunicações, será divulgado o programa definitivo. 
 

Programa Provisório aqui 
Início

 
14 - Call for papers: 5º Congresso Internacional em Comunicação e Consumo: 5º Encontro de GTS de Pós-‐Graduação | 1º 
Encontro de GTS de Graduação | 2º Encontro Binacional até 05 de Outubro De 2015 
        05, 06 e 07 de Outubro de 2015 | PPGCOM | ESPM | São Paulo | Brasil 

 
O site do evento é: http://www2.espm.br/comunicon-2015  
 
O Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da ESPM (PPGCOM-ESPM) convida pesquisadores e 
alunos do campo da comunicação e áreas afins à submissão de trabalhos para o 5º Encontro de Grupos de Trabalho de Pós-
Graduação e 2º Encontro Binacional Brasil-Portugal em Comunicação e Consumo. O Encontro se realizará nos dias 05, 06 e 07 
de Outubro de 2015, - ESPM-SP. 
 
DATAS RELATIVAS AO 5º ENCONTRO DE GRUPOS DE TRABALHO DE PÓS-GRADUAÇÃO E 2º ENCONTRO BINACIONAL BRASIL-
PORTUGAL EM COMUNICAÇÃO E CONSUMO: 
 
- Envio de trabalhos completos– de 11/05/15 às 23h59min do dia 28/06/15. 
- Divulgação da lista dos trabalhos aprovados no site do evento – 10/8/2015. 
- Pagamento da taxa de inscrição para participantes com trabalhos aprovados – de 10/8/15 a 17/8/2015. 
- Prazo para pagamento da inscrição no evento de participantes sem apresentação de trabalhos – até 2/10/2015. 
- Divulgação da Programação completa no site do evento – até 21/8/2015. 
 

http://www.awer-center.org/wcit/?page_id=28
http://www.wcit.us/
mailto:wcit.info@gmail.com
http://www.neu.edu.tr/ietc2007
http://www.wcit.us/
mailto:de@aps.pt
http://www.cies.iscte.pt/np4/?newsId=474&fileName=programa_Investiga__o_Sociol_gica_em_Sa_.pdf
http://www2.espm.br/comunicon-2015


CHAMADA DE TRABALHOS – II ENCONTRO BINACIONAL COMUNICON – BRASIL-PORTUGAL 
DATA: 5 DE OUTUBRO DE 2015 
 
ORGANIZAÇÃO: PPGCOM-ESPM – PARCERIA ACADÊMICA COM A FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA 
UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 
 
PÚBLICO: pesquisadores interessados em projetos relacionados à cultura do consumo. O propósito do evento é o 
compartilhamento de abordagens empíricas e teóricas de pesquisas em desenvolvimento no Brasil e em Portugal, visando o 
diálogo entre investigadores e possíveis colaborações ou ampliações dos estudos em perspectiva comparativa, nos contextos 
dos dois países. O encontro também abriga resultados de estudos em desenvolvimento ou concluídos, que contemplem a 
comparação entre as realidades do Brasil e de Portugal. SUGESTÕES DE TEMAS A SEREM ABORDADOS (MAS NÃO RESTRITOS A 
ELES): 
 
- A cultura do consumo relacionada aos contextos nacionais, cujo estudo possa ser ampliado para a perspectiva comparativa 
binacional; 
- Contextos, discursos e usos dos produtos midiáticos e de aparatos tecnológicos comunicacionais; 
- Abordagens geracionais, de gênero, de classe social, que possam servir à comparação das realidades dos dois países; 
- Na perspectiva dos estudos comunicacionais, análises sobre a indústria cultural e criativa; mundo do trabalho; cultura 
empreendedora em suas derivações; atividades do terceiro setor e desdobramentos (empreendedorismo social, economia 
social, negócios sociais, entre outros); 
- Reflexões epistemológicas, propostas teóricas e metodológicas para o estudo de objetos que possam ser de interesse para os 
contextos brasileiro e português. 
 
AS SUBMISSÕES DE PROPOSTAS DE TRABALHO SERÃO FEITAS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DOTEMPLATEDO EVENTO 
(DISPONÍVEL, EM BREVE, NO SITE DO COMUNICON), QUE CONTEMPLAM OS SEGUINTES ITENS: 
 
1 – Primeira página com breve apresentação acadêmica, incluindo titulação, vinculação institucional, referências de até 5 
trabalhos anteriores mais relevantes (incluindo link quando estiver disponível online), constando também os interesses atuais 
de pesquisa; 
2 – Título e resumo da pesquisa a ser apresentada no Encontro; 
3 – Apresentação da fundamentação teórica e metodológica, com desenvolvimento das justificativas e questões conceituais 
que envolvem o estudo, bem como os resultados até o momento (quando for o caso). 
4 – Considerações sobre possibilidades de intercâmbio e extensão comparativa entre Brasil e Portugal, em relação ao atual ou 
futuro trabalho de pesquisa. 
 

Ver Call | Ver Template 
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15 - Call para Posters: Conferência Internacional Fuga de Cérebros: A Mobilidade Académica e a Emigração Portuguesa 
Qualificada | Submissões de 01 de Maio a 15 de Julho de 2015 
        18 de Setembro de 2015 | Auditório da Faculdade de Letras do Porto  

 
BRADRAMO - Brain Drain and Academic Mobility from Portugal to Europe / Êxodo de competências e mobilidade académica 
de Portugal para a Europa 
 
(…) A fuga de cérebros refere-se à transferência de capital humano com elevados níveis de educação e competências dos 
países menos desenvolvidos para os países mais desenvolvidos. A saída de profissionais altamente qualificados limita deste 
modo a rentabilização dos investimentos educativos realizados, criando condições favoráveis a sua reutilização pelos países 
mais desenvolvidos.  
 
A emigração qualificada tem sido analisada segundo dois modelos contrastantes: por um lado, o modelo do êxodo põe em 
primeiro plano a ideia de que os mais competentes se vêem obrigados a um exílio que lhes permita obter um posto de 
trabalho e uma remuneração correspondentes à sua formação; por outro lado, o modelo da diáspora sublinha os benefícios 
mútuos retirados das trocas interculturais abertas pela circulação de saberes promovida pelas elites académicas, científicas e 
culturais cosmopolitas. (…) 
 
INSCRIÇÕES  
1 de Maio a 15 de Agosto  
(www.bradramo.pt) 
 

Ver Call para Posters | Mais informação 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/chamada_de_trabalho_comunicon2015.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/template_binacional_2015_19maio.docx
http://www.bradramo.pt/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/FugadeCerebroCallPosters.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/FugaCerebroCONFERENCIAINTERNACIONAL.pdf
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16 - Call For Abstracts: Third World Forum of Sociology: “The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a 
Better World.” | From 14 April 2015 to 30 September 
        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.  
 
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 
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17 - 22º Seminário – Almoços CICS.NOVA.UMinho: Políticas de combate à pobreza: desvelando metodologias para análise 
de impacto de género e de raça/etnia 
     17 de Junho | 13h15 -14h15 | Laboratório Pedagógico Sociologia II | Universidade do Minho | Campus de Gualtar  | Braga 

 
Organizadora do 22º Seminário: Francineide Pires Pereira 
Tema do Seminário: Políticas de combate à pobreza: desvelando metodologias para análise de impacto de género e de 
raça/etnia 
 
Resumo: Este plano de estudos para estágio no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais – Polo UMinho, em Braga, Portugal, 
propõe o desenvolvimento de várias actividades, todas dirigidas a proporcionar o aperfeiçoamento de minha formação como 
professora e pesquisadora. O objetivo primordial do estágio é buscar novas referências teóricas, para resolver questões 
epistemológicas relativas ao que chamamos “análise de impacto de género e raça/etnia” em programas de redução da 
pobreza. Serão utilizadas as informações recolhidas em duas pesquisas com objetos parecidos, mas com realidades e 
metodologias diferentes. Com este estudo, que visa consolidar meu vínculo histórico com a busca de desvelamento e 
intervenção nas questões postas, pretendo descortinar os melhores caminhos teórico-práticos para enfrentamento das 
desigualdades. 
 
Nota biográfica: Francineide Pires Pereira  é Professora de Serviço social e Sociologia na Universidade Federal do Piauí, Brasil. 
É bolseira de estágio Pós Doutoral, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal Docente (CAPES- BRASIL), sob 
supervisão   da Professora Beatriz Padilla,  na Universidade do Minho. Terminou o doutoramento em Ciências Sociais, pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/forumsociologiaViena.jpg
https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2016/cfp.cgi


Início

 
18 - 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 

__________________________________________________ 
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 

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 
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19 - Conferência: “A Europa no Mundo e o Mundo na Europa. Crise e Identidade” | Organização: CICS.NOVA.UMinho & 
CECS-Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade 
        18 e 19 de Junho | Campus de Gualtar | Universidade do Minho | Braga 

 

https://scientificmobility2015.wordpress.com/%20%C2%A0
mailto:scientificmobility2015@gmail.com
https://scientificmobility2015.wordpress.com/
mailto:scientificmobility2015@gmail.com


Resumo: A Conferência “A Europa no Mundo e o Mundo na Europa: crise e identidade” pretende constituir um espaço de 
reflexão acerca das antinomias que atravessam a Europa contemporânea nos seus múltiplos quadros de relação com o 
mundo. Num contexto de krisis, os caminhos que se oferecem à Europa precisam de ser discutidos abertamente, convocando 
o que de mais digno nos legou a cultura europeia: o pensamento crítico, a justiça social, a diversidade cultural. Porque a 
Europa se fez no mundo, será esta Conferência momento também para discutir como aporta o mundo ao continente europeu 
e de que forma se posiciona a Europa perante as transformações contemporâneas do planeta, tendo como pano de fundo as 
relações políticas e culturais tecidas pela história. 
 
A complexidade do tema que nos reúne nesta conferência apela a um debate escorado num pensamento transdisciplinar que 
convida para a mesa de trabalhos o contributo de áreas diversas das ciências sociais e humanas. Em tempo de crispação social, 
económica e política na Europa, impõe-se a necessidade de pensar criticamente sobre as transformações que vêm sublinhar as 
contradições e fissuras do espaço europeu e que nos interpelam, enquanto europeus do Sul, a compreender o lugar da Europa 
no mundo contemporâneo. Para tal, importa revisitar o lastro de história e memória de que se fazem as relações entre as 
nações europeias, mas também com os espaços extra-europeus, particularmente no quadro das dominações coloniais. Do 
mesmo modo, é dada especial atenção à forma com as ligações da Europa ao mundo são trabalhadas no campo da produção 
cultural e artística. No quadro de grandes mudanças societais, que nos confrontam com os limites da condição humana e da 
sua relação com a natureza, e face à tibieza das respostas políticas, este encontro pretende discutir as reconfigurações que se 
operam na relação da Europa com o mundo e do mundo com a Europa.  
 
Organização: CECS-Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e pelo Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais 
(CICS.Nova.UMinho). 
 

Ver mais informação  
Início

 
20 - Conferência:  Fatores-Chave para o Sucesso e Continuidade do Percurso Escolar dos Ciganos: indivíduos, famílias e 
políticas públicas | participação de Bruno Dionísio (CICS.NOVA. Instituto Politécnico de Portalegre) 
        26 de Junho | Porto | Quinta da Bonjóia 

 
No dia 26 de Junho, no Porto (na Quinta da Bonjóia) vamos realizar a conferência final do projecto Fatores-Chave para o 
Sucesso e Continuidade do Percurso Escolar dos Ciganos: indivíduos, famílias e políticas públicas, iniciado em 2013 e 
financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. 
 
O projecto é dirigido por Olga Magano do Centro de Estudos das Migrações e das Relações Internacionais da Universidade 
Aberta e por Maria Manuela Mendes do CIES-IUL. Na conferência participam investigadores de várias instituições portuguesas 
e espanholas relacionadas com a temática.  
 

Ver Programa | Ficha de inscrição 
Início

 
21 - I Conferência Ibérica de Sociologia da Educação: A Educação na Europa do Sul - Constrangimentos e desafios em tempos 
incertos – Organização 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 reflecte na 
arquitectura 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 directamente à prova as políticas 
educativas, os dispositivos de intervenção socioeducativa e a actuação 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 objectivos 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 
 

Ver mais informação 

http://www.lasics.uminho.pt/euromundi/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/programa_conf_ciganos_final_email.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/FichaInscricaoConfCiganos.doc
mailto:SocEd2015@aps.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/encontroIbericoSocEduc.pdf


Site da Conferência 
Início

 
22 - 23 rd Annual Coloquium: “Sustainable Rural Systems: Smart Answers for a Smiling Future” (Patrocínio CICS.NOVA & 
FCSH/NOVA) | Colóquio Internacional da União Geográfica Internacional 
        27th July – 2nd August 2015 | Local: Lisboa / Porto 
 

(…) “Smart Answers for a Smiling Future” 
 
In a globalized world a myriad of constraints and potentialities challenge our capacity to find a strategy in order to develop the 
territory with inspiration and creativity. 
Rural areas are generally sensitive territories demanding specific approaches. 
In the European Union three priorities are put forward in the framework of Europe 2020 Strategy: 
 

Smart Growth, based on knowledge and innovation; 
Sustainable Growth, towards a greener and competitive economy using resources more efficiently; 

 
Inclusive Growth, to boost employment and reach social and territorial cohesion. This is the framework that we offer you so 
that together we try to find the smart answers for a smiling future! (…) 
 

Program – Further Information 
Início

 
23 - V Colóquio Internacional: “A Universidade e modos de produção do conhecimento – para que desenvolvimentos? | 
Organização CICS.NOVA (Professor Casimiro Balsa) 
     02 a 04 de Setembro de 2015 | Universidade Estadual Montes Claros |Brasil 

 
(…) Como são e como serão as Universidades no século XXI e como é que elas poderão contribuir para o desenvolvimento 
social e humano das nossas sociedades? As respostas já estão aí, nos sulcos desenhados no tecido social pelo nosso labor 
cotidiano, mas também nos sinais que projetam as nossas práticas no futuro. O desafio que lançamos com este colóquio 
internacional é de fazer incidir sobre nós mesmos, aquela curiosidade apaixonada ou aquela atenção maiêutica que temos por 
hábito praticar na nossa pesquisa e no nosso ensino. Mas este exercício narcísico do olhar não nos desviará do rumo, já que 
nós só nos conseguimos ver, de fato, por meio dos nossos resultados. 
 
A dificuldade do exercício é que estes resultados se perfilam num campo bastante vasto de finalidades que se apresentam 
como desafios que a Universidade está constantemente a tentar resolver e que Boaventura Sousa Santos  sintetizou 
distinguindo a questão institucional (que se resolve entre as forças de produção e as forças de reprodução); a questão da 
legitimidade (de acordo como os efeitos do ensino pendem mais para a hierarquização ou para a democratização) e, 
finalmente, a questão da hegemonia (considerando as relações que se estabelecem entre conhecimentos exemplares e 
conhecimentos funcionais). (…) 
 
Período de Inscrição: 25/05/2015 a 25/07/2015 
 

Ver mais informação | Ver Cartaz 
Início

 
24 - X  Congresso da Geografia Portuguesa:  Os Valores da Geografia | Prorrogação de Prazos ( aceitação de artigos) 
       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: Normas para Submissão de Resumos e Comunicações Finais 

 
Datas Importantes: 
 

Aceitação de Artigos 
22 de junho 

Pagamento da Inscrição 
30 de junho 

Envio de Artigos (Finais) 
17 de julho 

https://sites.google.com/site/soced2015
http://www.igu-csrs.fcsh.unl.pt/venue.html
http://www.igu-csrs.fcsh.unl.pt/uploads/1/7/9/3/17935309/flyer_igu_2015.pdf
http://www.igu-csrs.fcsh.unl.pt/
http://www.coloquiointernacional.com/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/cartazVColoquioReduzCBalsa.pdf
http://cgp2015.weebly.com/
http://cgp2015.weebly.com/submissatildeo-de-resumos-e-comunicaccedilotildees-finais.html
http://cgp2015.weebly.com/datas-importantes--nova-data-para-envio-de-resumos.html


 
Ver Eixos Temáticos 

Início

 
25 - Apresentação pública do livro "Amantes do Sr. Trabalho" de Isabel Marçano (CICS.NOVA) 
        10 de Julho | Salão Agostinho Fortes | Casa do Alentejo | 18.45h | Lisboa 

 
A apresentação pública do livro: "Amantes do Sr. Trabalho" de Isabel Marçano ocorrerá no dia 10 de Julho, no salão 
Agostinho Fortes, Casa do Alentejo, a partir das 18.45h em Lisboa.  
 
(…) Amantes do Sr. Trabalho reflecte as questões de trabalho e desemprego a partir de meditação teórica e da análise das 
vivências de quem perde o trabalho e cai no desemprego em Portugal. Os trabalhadores querem emprego para pôr na mesa o 
pão de cada dia e também para manter o estatuto de trabalhador na civilização do trabalho que é a civilização ocidental. «É 
por isso que o Papa Francisco avisa que esta economia de mercado, sem definição de valores, mata, e o sentimento de que, 
como disse Raphël Kempt, “a promessa da democracia de mercado não resultou”, cresce. Os “Amantes do Senhor Trabalho” 
sofrem a visão de Amartya Sen, mas é imprevisível o que será a nova sociedade». 
Adriano Moreira  (…) 
 

Ver capa 
Início

 
26 - Seminário “Construir o Território: fronteira, descobrimento, administração e tecnologia” 
       29 Junho 2015 | ICS-ULisboa | Lisboa  

 
(…) Nos últimos anos, o espaço tem sido uma dimensão crescentemente valorizada pela historiografia. Depois de um 
momento-chave associado à tradição dos Annales e, em especial, aos trabalhos de Fernand Braudel, que nos legaram uma 
história atenta à geografia e às suas condicionantes, surgiram recentemente novas propostas historiográficas que procuraram 
repensar a espacialidade na história. (…) 
 

Ver mais informação | Ver folheto 
Início

 
27 - Ciclo de Colóquios: Envelhecimento e política de natalidade: a economia contra as famílias? | Instituto do 
Envelhecimento e Fundação D. Pedro IV 
       26 de Junho | 14h30 às 17h00 | Instituto do Envelhecimentos | Auditório Sedas Nunes | ICS | Lisboa 

 
Após o sucesso do 1.º Colóquio, o Instituto do Envelhecimento e a Fundação D. Pedro IV vêm por este meio divulgar o 
programa do 2.º Colóquio, agendado para o próximo dia 26 de Junho. 
 
(…) O envelhecimento da população é claramente uma tendência de longo prazo da sociedade portuguesa — tendência 
confirmada no último recenseamento da população. Contudo, contrariamente a outras sociedades, pelo menos no que 
respeita à sua amplitude, o envelhecimento da população portuguesa ocorre em concomitância com outros processos sociais 
e económicos que tornam a sua evolução preocupante e de difícil previsão. É justamente para algumas das envolventes sociais 
e económicas do envelhecimento que se pretende chamar a atenção. Com efeito, paralelamente a um ajustamento 
económico em curso na sociedade portuguesa sob os auspícios da austeridade ocorre também um ajustamento demográfico 
com repercussões porventura menos assinaladas.  
 
É o entrelaçamento destes dois ajustamentos e as suas consequências no envelhecimento da população que será objecto de 
reflexão próximos colóquios, cada um dedicado a uma temática específica, que o Instituto do Envelhecimento-UL, com o 
apoio da Fundação D. Pedro IV, irá realizar durante 2015. 
 
Próximas datas: 
26 Junho &  2 de Outubro  
 

Ver Cartaz programa  
Inscrição gratuita aqui 

Início

 
28 - Congresso Internacional «O Montado de sobro e o setor corticeiro: uma perspetiva histórica e transdisciplinar»  
      11 e 13 Junho 2015 | Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sôr 

 

http://cgp2015.weebly.com/eixos-temaacuteticos.html
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Capa_Trab_15jan15.pdf
http://piudhist.ics.ul.pt/pt/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Construirterritorio.pdf
http://www.ienvelhecimento.ul.pt/contactos
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/panfleto_geralIEnv.jpg
http://www.coloquiosenvelhecimento.com/inscricoes


O Congresso Internacional «O Montado de sobro e o setor corticeiro: uma perspetiva histórica e transdisciplinar» terá lugar no 
Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sôr em 11 e 13 Junho 2015. 
 

Ver mais informação  
Ver Cartaz | Guia do Visitante | Programa 

Início

 
29 - Conferência PERCOM: A equidade e eficiência no processo de urbanização: Proposta para um novo modelo 
      25 de Junho de 2015 | 9h00-17h00 | IST 

 
O Centro de Sistemas Regionais e Urbanos (CESUR) e a equipa do projecto de investigação PERCOM convida-o a participar na 
Conferência Final que se realizará no Instituto Superior Técnico, a 25 de junho de 2015, entre as 09:00 e as 17:00 horas. 
 
Irão ser apresentadas ao público as propostas do projecto no que concerne aos modelos de gestão e financiamento para a 
execução de operações urbanísticas com vários proprietários, a um novo modelo de avaliação imobiliária (aplicável a estas 
operações), e às alterações legislativas necessárias para permitir a operacionalização desta proposta de modelo. 
 
Todas as matérias apresentadas serão comentadas por personalidades convidadas, havendo posteriormente espaço para um 
amplo debate com todos os participantes na conferência. 
 
O evento contará com a presença da professora Rachelle Alterman, especialista em análises comparativas transnacionais 
relacionando leis e práticas de planeamento, regulamentação sobre uso do solo e direitos de propriedade, que irá partilhar 
algumas experiências internacionais sobre condições de sucesso em operações urbanísticas com múltiplos proprietários. 
 
Inscrição gratuita aqui  
Para mais informações contacte: miguel.abrunhosa@tecnico.ulisboa.pt 
 

Ver Programa 
Início

 
30 - VIII Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia (VIII CNCG): Informação Geoespacial para as gerações futuras: 
oportunidades e desafios 
       29 e 30 de Outubro de 2015 | Academia Militar - Aquartelamento da Amadora 

 
O Colégio de Engenharia Geográfica da Ordem dos Engenheiros irá realizar nos próximos dias 29 e 30 de Outubro de 2015 a 
VIII Conferência Nacional de Cartografia e Geodesia (VIII CNCG), dedicada ao tema Informação Geoespacial para as gerações 
futuras: oportunidades e desafios. 
 
A informação geoespacial assume uma importância cada vez mais reconhecida pela sociedade constituindo-se não só como 
factor de desenvolvimento mas também como um elemento determinante na condução das políticas ambientais, de gestão e 
ordenamento do território, na mitigação de riscos e no exercício da soberania, entre outros. 
 
Paralelamente, assiste-se a um desenvolvimento infra-estrutural e tecnológico sem precedentes: múltiplos sistemas de 
navegação, de posicionamento e de observação da Terra, diversificação e aumento da resolução de sensores espaciais e 
terrestres, da capacidade computacional e da velocidade das telecomunicações, proliferação de veículos aéreos e terrestres 
não tripulados para o transporte de sensores dedicados à medição e à observação, entre outros. 
 
As utilizações que requerem informação geoespacial estão presentes nos mais diversos domínios da atividade e são quase 
inesgotáveis. A comunidade de utilizadores abrange o setor público, no que respeita ao apoio à decisão e implementação de 
políticas territoriais, e o setor privado, enquanto prestador de serviços de valor acrescentado, entre outros. Assume 
consequentemente um papel fundamental a produção da informação, maioritariamente a cargo do sector privado. 
 
Estas realidades requerem, por um lado, uma crescente e contínua adaptação tecnológica e, por outro, um conhecimento 
aprofundado dos fundamentos técnico-científicos por parte dos profissionais que se dedicam à investigação, produção, 
exploração e disseminação de informação geoespacial, tendo como elemento orientador a sua adequação ao objetivo final (fit 
for purpose).     
 
É neste contexto que se realiza a VIII CNCG, reconhecidamente um dos maiores eventos nacionais na área da informação 
geoespacial. 
 
As sessões serão organizadas em função das comunicações a apresentar, que se espera abordem os seguintes tópicos:   

https://congressointernacionalmontado.wordpress.com/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Cartazjunho.jpg
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/GuiaVisitante.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ProgramaCongressoCortica_V1.pdf
http://projectopercom.tecnico.ulisboa.pt/
http://goo.gl/forms/TMjjljLhD4
mailto:miguel.abrunhosa@tecnico.ulisboa.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Agenda_Conferencia_PERCOM.pdf


 
Geodesia / Hidrografia e Oceanografia / Topometria / Cadastro predial / Cartografia / Observação da Terra e 
Fotogrametria / Informação Geoespacial: aplicações / Ordenamento e gestão do território /Indústria e serviços / 
Educação e capacitação / Normas técnicas / Projetos nacionais e internacionais 

 
Ver mais informação 

Início

 
31 - Congresso Internacional: XX Congreso de Sociología ACMS | Propuestas: plazo límite hasta el 6 de julio de 2015 
       20 al 22 de noviembre 2015 | Palacio de los Condes de Valparaíso |Almagro | Ciudad Real | España 

 
El XX Congreso de Sociología en Castilla-La Mancha, se llevará a cabo en la histórica ciudad de Almagro, Ciudad Real, España, 
del 20 al 22 de noviembre de este año, es organizado por la Asociación de Sociología de Castilla La Mancha; El Congreso de 
este año tendrá un carácter internacional. Bajo el título "Mundos emergentes: cambio, los conflictos, las expectativas," el 
Congreso tiene un programa completo y variado del más alto nivel académico. 
 
Toda la información relativa al Congreso, y todos los documentos necesarios para la inscripción y el envío de propuestas y 
textos completos, se encuentran disponibles en http://acms.es 
Propuestas: plazo límite hasta el 6 de julio de 2015 
 

Ver programa | Normas | Cartaz 
Início

 
32 - MNE  - Colóquio e Workshops: «Artes de Pesca: Cultura e Patrimónios» | inscrição até 12 de Junho [hoje] 
       19 e 26 de Junho | MNE | Lisboa [vários locais] 

 
(…) No próximo dia 26 de Junho, o Museu Nacional de Etnologia irá realizar o Colóquio Artes de Pesca: Cultura e Patrimónios, 
que consistirá num espaço de reflexão e debate sobre as culturas marítimas em Portugal. Reunindo contributos disciplinares 
muito diversificados, o Colóquio incidirá muito particularmente sobre as atuais dinâmicas do estudo, documentação e 
valorização daquelas culturas nas perspectivas da acção museológica e da salvaguarda de património imaterial. 
 
O Colóquio é realizado no âmbito da Exposição temporária «Artes de Pesca: pescadores, normas, objetos instáveis», 
atualmente patente ao público no Museu Nacional de Etnologia, e será precedido por um conjunto de 4 Workshops temáticos, 
a realizar a 19 de Junho, igualmente abertos à participação mediante inscrição prévia. (…) 
 
A participação nos Workshops e no Colóquio é gratuita, encontrando-se sujeita a prévia inscrição. 
Data-limite de inscrição:  12 de Junho de 2015 
E-mail para envio da ficha de inscrição:  alexandraoliveira@mnetnologia.dgpc.pt  
 
Informações:  tel. 213 041 160/69; e-mail:  alexandraoliveira@mnetnologia.dgpc.pt  
 

Ver Cartaz | Programa | Ficha de inscrição 
Início

 
33 - Convite | Lançamento Livro: "Evolução na Continuidade - Barómetro de pessoas em situação vulnerável - fase II" | 
Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa 
        22 de Junho | 14h | Espaço Atmosfera m | Lisboa 

 
O Observatório de Luta Contra a Pobreza na Cidade de Lisboa vem por este meio convidar-vos a estar presentes na sessão de 
Lançamento do livro “Evolução na Continuidade”, que irá decorrer no dia 22 de Junho às 14h no espaço Atmosfera m, situado 
na Rua Castilho, nº 5 em Lisboa. Este livro é o resultado do segundo estudo longitudinal “Barómetro de pessoas em situação 
vulnerável”, promovido pelo Observatório em colaboração com o Dinâmia-CET/ISCTE, cuja finalidade é acompanhar o 
percurso de pessoas residentes na cidade de Lisboa que se encontram em situação social vulnerável.  
 

A confirmação é obrigatória para o email observatoriopobreza@eapn.pt 
Ver Convite 

Início

 
34 - Convite - X Encontro Nacional de Educação para a Cidadania Global 
       04 de Julho (sábado) | Lisboa [local a confirmar] | inscrições até ao próximo dia 26 de Junho  

 

http://www.ordemengenheiros.pt/pt/agenda/viii-cncg-viii-conferencia-nacional-de-cartografia-e-geodesia
http://acms.es/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/PreprogramaXXCongresoACMS.pdf
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Normaspresentacion.doc
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/CartelXXCongresoACMS.jpg
mailto:alexandraoliveira@mnetnologia.dgpc.pt
mailto:alexandraoliveira@mnetnologia.dgpc.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/MNE.jpg
https://drive.google.com/file/d/0BygUg4LhelwqcmxvWVVzOFplUHc/view?pli=1
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/Ficha_Inscricao_Coloquio_Pescas_MNE.doc
mailto:observatoriopobreza@eapn.pt
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/conviteobs.png


Partilha-se o convite para participar no X Encontro Nacional de Educação para a Cidadania Global, que irá decorrer no próximo 
dia 4 de Julho (sábado), em Lisboa, em local a confirmar. 
 
Este Encontro, organizado pela Rede de Educação para a Cidadania Global, terá como tema específico “Diálogos entre o Local 
e o Global" e apresenta-se com o objectivo de promover e reforçar a intervenção de educadores/as na área da Educação para 
a Cidadania Global (ECG) através de um espaço de reflexão, de debate, de partilha e de participação conjunta. 
 
As primeiras informações sobre o Encontro já estão disponíveis para consulta aqui. Os detalhes relativos ao programa serão 
divulgados em breve. 
 

As inscrições estão abertas até ao próximo dia 26 de Junho - através do preenchimento online da ficha de inscrição, 
disponível aqui  
Para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários, utilize o endereço electrónico 
x.encontro.nacional.ecg@gmail.com 

Início

 
35 - PO URBACT III - Constituição de Bolsa de Peritos | candidatura online até dia 16 de Junho de 2015 
 
Encontra-se neste momento aberto, em regime contínuo, o concurso para a constituição da Bolsa de Peritos URBACT III.  

  
O Programa Operacional URBACT III vem dar continuidade, para o período 2014-2020, ao sucesso da suas edições anteriores 
na promoção de projetos cofinanciados de cooperação transnacional em regime de parceria, centrados na promoção do 
desenvolvimento urbano sustentável. A sua metodologia combina um processo de aprendizagem coletiva e capacitação 
institucional com o recurso a metodologias participativas no desenvolvimento de Planos de Ação Local. Entre os seus fatores 
distintivos destaca-se a disponibilização aos parceiros de um quadro de peritos, quer para estruturar e dinamizar as 
atividades da rede (Lead experts), que para apoiar tecnicamente os parceiros em temáticas específicas (Ad hoc experts). 

  
O envolvimento e afirmação da inteligência nacional no Programa são críticos, uma vez que este constitui um reconhecido e 
celebrado fórum europeu da comunidade de reflexão e prática em políticas urbanas. Por outro lado, a disponibilidade de 
peritos nacionais no Programa URBACT III representa um estímulo e garantia acrescidos para as cidades portuguesas e 
restantes beneficiários potenciais em território nacional, facilitando e exponenciando a sua participação e liderança nas redes 
de cooperação. 
 
Assim, a Direção Geral do Território, na sua dupla condição de Ponto de Disseminação Nacional e Autoridade Nacional do PO 
URBACT III, vem estender-lhe este repto, esperando que possa merecer a sua melhor atenção e motivar uma candidatura à 
Bolsa de Peritos URBACT III. 
 
Poderá obter informações adicionais sobre a candidatura no aviso de abertura aqui, através do endereço urbact-
ndp@dgterritorio.pt ou pelo telefone 213 819 600. 

 
Salienta-se que para integrar uma proposta no âmbito do primeiro concurso para a criação de Action Planning Networks do 
PO URBACT III, na condição de Lead Expert, terá de efetuar a sua candidatura online até dia 16 de Junho de 2015. 
 

Se desejar receber actualizações e informações relevantes sobre o PO URBACT III sugere-se a subscrição no 
sítio do Ponto de Disseminação Nacional 

Início

 
36 - Pedido de estudo para a CE: Avaliação de impacto, avaliação e serviços na área da migração e dos assuntos internos - 
Data limite de apresentação de propostas: 17 de Junho de 2015 | TENDER - Framework contract on Impact Assessment, 
Evaluation and Evaluation related services in the area of Migration and Home Affairs | Deadline: 17/06/2015 
 

Further information (EC) 
Questions and answers of 20/05/2015 

Início

 
37 - Boletim Informativo da NOVA Escola Doutoral – notícias e cursos junho/julho 
 
Os cursos da NOVA Escola Doutoral são gratuitos para Estudantes da NOVA e Doutorados a exercer funções nesta 
Universidade. Todos os cursos estão sujeitos a inscrição. [+ info] 
 

http://www.cidac.pt/files/6813/8920/1990/Referencial_REde_ECG_v.final.pdf
http://www.fgs.org.pt/wordpress/wp-content/uploads/2015/06/X-Encontro-de-Educa%C3%A7%C3%A3o-para-a-Cidadania-Global-final.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1HvOKQYqz4B7i4NvT9KvFvsQA8TEEErezw6VIFR87-Zk/viewform?edit_requested=true
mailto:x.encontro.nacional.ecg@gmail.com
http://urbact.eu/become-urbact-expert
http://urbact.eu/become-urbact-expert
http://urbact.eu/become-urbact-expert
mailto:urbact-ndp@dgterritorio.pt
mailto:urbact-ndp@dgterritorio.pt
http://urbact-ndp.dgterritorio.pt/Paginas/URBACT.aspx
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/2015/2015_02_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/2015/docs/2015_02/qa_01_en.pdf
http://unl.us3.list-manage.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=293cc48c30&e=76f489dc5b


NOVA Escola Doutoral volta a oferecer Curso da NOVA para Supervisores 
A NOVA Escola Doutoral volta a incluir no leque de oferta o Curso da NOVA para Supervisores.  
Este curso destina-se a Orientadores/Supervisores de estudantes de doutoramento da NOVA, nomeadamente docentes, 
investigadores e pós-docs; tem a duração de dois dias, é voluntário e gratuito. 
Os tópicos focados no curso incluem Educação no 3.ª ciclo na NOVA e o papel do orientador/supervisor, Literacia da 
Informação, Propriedade Intelectual e Ética da Investigação.  [+ info] 
 
CURSOS DE FORMAÇÃO 
CURSO DA NOVA PARA SUPERVISORES 
Os tópicos focados no curso incluem Educação no 3.ª ciclo na NOVA e o papel do orientador/supervisor, Literacia da 
Informação, Propriedade Intelectual e Ética da Investigação. [+ info] 
 
PÚBLICO-ALVO: Este curso destina-se a doutorados que orientem teses de Doutoramento de estudantes da Universidade 
NOVA de Lisboa  
3.ª edição: 13 e 14 de julho (2.ª e 3.ª feira) | 9h30 - 18h | Local: Reitoria da NOVA  [AINDA TEM VAGAS] 
 
CURSO DE GESTÃO DE PROJETOS  
Durante o curso, os estudantes desenvolvem um plano de projeto baseado num caso de estudo. Esta ferramenta de 
planeamento é útil tanto para estudantes de doutoramento, em qualquer fase de um doutoramento, como para gestores de 
projetos comerciais.  [+ info] 
 
PÚBLICO-ALVO: Estudantes de doutoramento e doutorados a exercer funções na NOVA  
2.ª edição: 17 de junho (4.ª feira) e 27 de junho  (sábado) | 9h - 18h | Local: ENSP/NOVA [ÚLTIMAS VAGAS] 
 
CURSO «SCIENTIFIC TEXT PROCESSING WITH LATEX»  
LaTeX é um sistema de preparação de documentos científicos que permite o estudante se concentre na estrutura e no 
conteúdo do texto, sem  ter de se preocupar com os detalhes tipográficos. [+ info] 
 
PÚBLICO-ALVO: Estudantes de doutoramento da  NOVA 
2.ª edição: 20 e 27 de junho (sábados) | 9h - 18h | Local: Reitoria da NOVA  [ÚLTIMAS VAGAS] 
  
CURSO DE REDES SOCIAIS PARA CIENTISTAS 
Processo de comunicação na web e importância de gestão adequada da identidade online. [+ info] 
PÚBLICO-ALVO: Estudantes de doutoramento e doutorados a exercer funções na NOVA  
5.ª Edição: 24 a 26 de junho (4.ª feira a 6.ªfeira) | 9h-18h | Local: FCSH/NOVA  [ÚLTIMAS VAGAS] 
 
CURSO «RESEARCH DATA MANAGEMENT»  
Este curso pretende ajudar os investigadores e estudantes de doutoramento a gerir os seus dados científicos em 
conformidade com as diretrizes das agências de financiamento, e a torná-los visíveis e citáveis. [+ info] 
 
PÚBLICO-ALVO: Estudantes de doutoramento e doutorados a exercer funções na NOVA  
 
1.ª edição: 26 e 27 de junho ( 6.ª feira e sábado) | 9h - 18h | Local: NOVA IMS [ÚLTIMAS VAGAS] 
   
PARA SE INSCREVER, CLIQUE AQUI 
 

Gentileza do Núcleo de Marketing e Comunicação (NMC) da FCSH 
Início

 
38 - MUOT | Mestrado em Urbanismo e Ordenamento do Território 2015/2016 | Instituto Superior Técnico (IST) 
 
O curso de Mestrado em Urbanismo e Ordenamento do Território (MUOT) do Instituto Superior Técnico  irá funcionar, à 
semelhança das anteriores edições, a partir de Setembro deste ano, com um horário especialmente adaptado a formandos 
que estejam já a desenvolver uma actividade profissional. Assim, as aulas funcionarão de 2ª a 5ª feira (regime pós - laboral ) 
e à 6ª feira. 

  
As candidaturas decorrem entre 13 de Julho a 14 de Agosto de 2015. 

  
Para mais informações consultar: cursos.tecnico.ulisboa.pt/muot. 

 

http://unl.us3.list-manage.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=8047347075&e=76f489dc5b
http://unl.us3.list-manage1.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=1206b77096&e=76f489dc5b
http://unl.us3.list-manage.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=ad4e49d584&e=76f489dc5b
http://unl.us3.list-manage.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=a072584ad9&e=76f489dc5b
http://unl.us3.list-manage2.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=4efe1eb6e4&e=76f489dc5b
http://unl.us3.list-manage2.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=4efe1eb6e4&e=76f489dc5b
http://unl.us3.list-manage1.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=a644fbe562&e=76f489dc5b
http://unl.us3.list-manage1.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=2930301103&e=76f489dc5b
http://unl.us3.list-manage1.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=83d7ac818c&e=76f489dc5b
http://unl.us3.list-manage.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=6f53b47598&e=76f489dc5b
http://unl.us3.list-manage.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=b22d8c5c3f&e=76f489dc5b
http://unl.us3.list-manage.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=3a704441e4&e=76f489dc5b
http://unl.us3.list-manage.com/track/click?u=c8d482704e8ea03982460ca18&id=d6fcfac9a9&e=76f489dc5b
http://cursos.tecnico.ulisboa.pt/muot
http://cursos.tecnico.ulisboa.pt/muot
http://cursos.tecnico.ulisboa.pt/muot


Ver Cartaz 
Início

 
39 - Curso: Metadados - Aplicação À Informação Geográfica 
        03 de Julho de 2015 | 9h30 às 18h00  | IST  | Lisboa 

 
A FUNDEC - Associação para a Formação e o Desenvolvimento em Engenharia Civil e Arquitectura, promove o 
curso "METADADOS - APLICAÇÃO À INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA"; ver programa e a ficha de inscrição. 
 
Coordenação: Prof.ª Ana Paula Falcão (IST) e Eng.ª Madalena Gonçalves 
Data: 3 de Julho de 2015 
Horário: 9h30 às 18h00 
Local de realização: IST - DECivil, Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa 
 
OBJECTIVOS 
Os metadados de informação geográfica não são mais do que uma descrição textual, de forma normalizada, da informação 
geográfica. A sua documentação é indispensável para a identificação e avaliação técnica (escala, sistemas de referência, 
qualidade, extensão geográfica e temporal) dos conjuntos de dados geográficos (CDG), assim como aspectos ligados ao 
acesso a serviços e dados e contactos dos responsáveis. Os perfis delimitam e refinam determinados aspectos das normas, 
assumindo um papel importante nos processos de normalização. O Perfil Nacional de Metadados de Informação Geográfica 
(Perfil MIG) tem como objectivo principal clarificar aspectos ligados à implementação da produção, gestão e disseminação 
dos metadados em Portugal, de forma a assegurar a correcta caracterização dos recursos geográficos e a sua harmonização 
com a infra-estrutura de informação geográfica portuguesa (SNIG) e europeia (INSPIRE). 

Início

 
40 - Exposição: Portos em banda desenhada / “Comics a Puerto: un universo marítimo en viñetas” 
        [a decorrer] entre 05 de Junho e 03 de Julho de 2015 | Sede da Área Metropolitana de Lisboa | Lisboa 

 
A exposição de Banda Desenhada “Comics a Puerto: un universo marítimo en viñetas”, rebaptizada “Portos em banda 
desenhada”, é um trabalho realizado por Jordi Ojeda e Francecs Solé Parellada, no âmbito de uma ideia imaginada, em 2006, 
pela Autoridad Portuaria de Santander, que encarregou a Cátedra Unesco de Técnica y Cultura da Universidad Politecnica de 
Cataluña, de realizar um projecto de investigação com a finalidade de contribuir para estimular o interesse pelo mundo 
marítimo e portuário. 
 
O resultado final veio a revelar-se numa proposta de experiência cultural única, capaz de apresentar “imagens” da actividade 
portuária e da sua contribuição para o desenvolvimento da cidadania e progresso da sociedade, a todos os que têm a 
oportunidade de a vivenciar. 
 
A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a Área Metropolitana de Lisboa e a 
Administração do Porto de Lisboa, membros do nó de Lisboa da RETE – Associação para a Colaboração Entre Portos e 
Cidades, promovem e organizam a exposição “Portos em banda desenhada”, a qual estará patente ao público na sede da 
Área Metropolitana de Lisboa entre os dias 5 de Junho e 3 de Julho de 2015 (de segunda a sexta-feira). 
 

Ver mais informação 
Início

 
41 - Encontro de Cientistas 2015 – Disponibilização de documento: Reflexões Finais 
 
Na sequência do Encontro de Cientistas 2015, realizado no passado dia 2 de Junho, disponibilizam-se as “Reflexões Finais”, 
documento  apresentado no final do Encontro, apelando à sua máxima divulgação. 
 
Os promotores 
Associação dos Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) | Associação Nacional de Investigadores em Ciência e Tecnologia 
(ANICT) | Associação Portuguesa de Antropologia (APA) | Associação Portuguesa de Ciência Política (APCP) | Associação 
Portuguesa de Demografia (APD) | Associação Portuguesa de Linguística (APL) | Associação Portuguesa de Profissionais em 
Sociologia Industrial, das Organizações e do Trabalho (APSIOT) | Associação Portuguesa de Sociologia (APS) | Ordem dos 
Biólogos (OBio) | Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE). 
 

Ver REFLEXÕES FINAIS 
Início 

 

http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/muot-cartaz-apresentacao.pdf
http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/Programa_Metadados_JUL2015.pdf
http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/FichaMetadados_JUL2015.docx
http://www.apgeo.pt/files/docs/Newsletter/folhetoA5.pdf
http://www.abic-online.org/
https://anict.wordpress.com/
http://www.apantropologia.org/category/inicio/
http://www.apcp.pt/
http://www.apdemografia.pt/
https://pt-pt.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-Portuguesa-de-Lingu%C3%ADstica/165571293505747
http://www.apsiot.pt/index.php/en/
http://www.aps.pt/
http://www.ordembiologos.pt/
http://www.spce.org.pt/
http://www.fcsh.unl.pt/e-geo/sites/default/files/NL_CICS.NOVA/ENCONTROCIENTISTAS_REFLEXOES_FINAIS_3_B_FINAL.pdf
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