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EXTENSÃO 

Os ofícios das Ciências Sociais 
Das câmaras de TV aos segredos arqueológi-

cos de Braga, os programas do ICS para o 

Verão no Campus procuraram dar a conhecer 

a jovens estudantes do ensino secundário as 

profissões e os focos de investigação do cam-

po das Ciências Sociais. De 22 a 26 de julho, 

15 participantes integraram dois planos de 

atividades desenvolvidos pelo Departamento de 

Ciências da Comunicação em parceria com a 

RUM e pelo Departamento de História com o 

objetivo mostrar o que se ensina nos cursos da 

oferta formativa do instituto.  

Durante uma semana, os jovens que se 

inscreveram nas propostas do ICS visitaram 

escavações que desvendam os vestígios da 

Braga romana, descobriram a técnica escondi-

da do teleponto das televisões, lançaram-se 

num mergulho criativo de estratégias de comu-

nicação e experimentaram a intimidade dos 

estúdios de onde se fala aos ouvintes de rádio. 

Nos laboratórios do campus, no Alto da Civida-

de e na Rádio Universitária do Minho, as ativi-

dades promovidas pelo ICS procuraram res-

ponder ao desafio do programa Verão no Cam-
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pus de “promover a cultura, a ciência e a arte 

junto dos mais novos”.  

Embora não se possa estabelecer uma rela-

ção direta entre estas experiências e a procura 

que os cursos de 1º ciclo possam registar, a 

iniciativa de abrir portas a estudantes pré-

universitários enquadra-se na missão do ICS 

de dinamizar o contacto com os públicos exter-

nos à academia. A adesão da Escola à propos-

ta da Universidade do Minho procura também 

divulgar o papel das Ciências Sociais como 

campo de conhecimento e ação.  

Verão no Campus 
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GEOGRAFIA 

Maria João Costa Gregório  

"Lugares, redes e atores: o 
papel das ruínas na rede das 
Aldeias Históricas de Portugal"  

12 de setembro de 2019 

 
SOCIOLOGIA 

Varelio Gomes dos Santos  

"A atividade pesqueira e a for-
mação técnica: profissionaliza-
ção e intervenção do IFRN na 
área pesqueira do RN"  

16 de setembro de 2019 

 
Helena Maria da Silva Carvalho   

"Desigualdades sociais e gru-
pos sociais vulneráveis. Socie-
dade, políticas e estratégias de 
sobrevivência em Cabeceiras de 
Basto e Celorico de Basto"  

17 de setembro de 2019 

AGENDA 

2-12 de setembro de 2019 

3ª fase de candidatura a cur-
sos de Mestrado 

 

Até 6 de setembro de 2019 

3ª fase de candidatura a cur-
sos de Doutoramento 

 

9 de setembro de 2019 

Início das aulas para 2º e 3º 
anos dos cursos de Licencia-
tura (e alguns cursos de Mes-
trado) 

 

16 de setembro de 2019 

Sessão de acolhimento aos 
novos estudantes de Licencia-
tura 

Início das aulas para o 1º ano 
dos cursos de Licenciatura 

 

 

::::::::::::::    ::::::::::::: 

Provas de Doutoramento  

ENSINO 

Novo ano letivo 

ICS acolhe novos alunos no dia 16 de setembro 

À semelhança dos anos anteriores, o ICS está a 

preparar um programa de acolhimento aos novos 

alunos dos cursos de Licenciatura da Escola. O 

objetivo é promover a integração e a orientação 

de quase três centenas de estudantes que ingres-

sam, pelo concurso nacional e pelos contingentes 

especiais, nas Licenciaturas de Arqueologia, Ciên-

cias da Comunicação, Geografia e Planeamento, 

História, Proteção Civil e Gestão do Território e 

Sociologia .  

Depois de uma sessão geral de boas-vindas, 

agendada para o dia 16 de setembro, de manhã, os 

novos alunos vão ser também acolhidos pelas comis-

sões diretivas de cada um dos seis cursos de primeiro 

ciclo. Estas sessões visam partilhar informação útil à 

vida no campus e promover o conhecimento das es-

pecificidades de cada curso. O arranque do ano letivo 

 
::: A Presidência do ICS faz votos de que o período de férias que 

agora se inicia seja tempo de descanso e de vagar. ::: 
 

No mês de agosto interrompemos a edição deste boletim.  

vai ficar registado na habitual “fotografia de família”, 

que juntará estudantes, professores, funcionários e 

colaboradores.  

As aulas do 2º e 3º anos começam uma semana 

antes, a 9 de setembro, terminando a 20 de dezem-

bro (e a 10 de janeiro para o 1º ano).  

ENSINO/INVESTIGAÇÃO 

Estímulo ao Emprego Científico 

Reitor apela à integração de investigadores 
contratados em atividades de ensino 

O panorama de recursos humanos da Universidade 

do Minho está a mudar. Em 2019, os quadros de 

pessoal passaram a integrar 306 investigadores con-

tratados ao abrigo do programa de Estímulo ao Em-

prego Científico. Para o Reitor, este novo cenário 

constitui um desafio que convida a repensar o modo 

como estes investigadores podem colaborar  nas 

atividades regulares da universidade.  

Numa sessão de esclarecimento realizada no ICS 

no dia 30 de julho, a convite da Presidência do 

Instituto, Rui Vieira de Castro sugeriu que as Uni-

dades Orgânicas devem considerar a integração 

dos investigadores contratados em atividades 

pedagógicas. O Reitor lembrou que a função letiva 

pode ser encarada como um estímulo ao desen-

volvimento de competências destes investigadores 

em termos de ensino e um pilar importante da 

sua integração na comunidade académica.  

Para responder a este desafio, Helena Machado, 

Presidente do ICS, anunciou a intenção de fazer a 

breve prazo um levantamento dos perfis dos 16 inves-

tigadores afetos à Escola. O objetivo é avaliar se, e até 

que ponto, a oferta formativa de cada departamento 

pode beneficiar do recurso a estas colaborações.  
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“Foto de família” do ano letivo 2018/2019 


