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INVESTIGAÇÃO

Avaliadores da FCT visitaram
centros de investigação do ICS
Não se sabe ao certo quando serão conhecidos os resultados da avaliação de unidades
I&D que a FCT iniciou em novembro de
2017, mas todos os centros de investigação
ligados ao ICS foram finalmente visitados
pelos respetivos painéis de avaliação. Depois
do Lab2PT, que recebeu os examinadores
internacionais no início de abril, em Azurém,

em maio foi a vez das unidades de Ciências
da Comunicação, Sociologia, Geografia e
Antropologia. O CECS acolheu o painel em
Gualtar, no dia 2, tendo os outros centros
que integram investigadores do Instituto - o
CICS-NOVA, o CRIA e o CEGOT - sido visitados nas respetivas sedes - Lisboa e Coimbra
- entre 20 e 28 de maio. 

EXTENSÃO

Uminho e INR

Inclusão através de formação
especializada

Promover o conhecimento e a investigação sobre a pessoa com deficiência é o principal objetivo do protocolo que a Universidade do Minho assinou, no dia 15 de maio,
com o Instituto Nacional da Reabilitação
(INR). Numa cerimónia que contou com a
presença de Ana Sofia Antunes, Secretária
de Estado para a Inclusão das Pessoas com
Deficiência, a sessão foi traduzida em simultâneo para Língua Gestual Portuguesa.

O acordo assinado pelo Reitor da
Uminho, Rui Vieira de Castro, e pelo
Presidente do INR, Humberto Santos,
prevê o desenvolvimento de três cursos de formação profissional de curta
duração. Para além de técnicas de
guia no atendimento das pessoas
com deficiência visual e de condições
de acessibilidade e evacuação de
emergência de pessoas com deficiência, este plano de formação inclui também a
realização de um curso de Língua Gestual
Portuguesa, que possa dotar os interessados
de competências mínimas de interação com
pessoas com deficiência auditiva.
Para Helena Machado, presidente do ICS,
este protocolo representa o dever e a satisfação que a escola tem de contribuir para uma
sociedade humanista e solidária. 

EDITORIAL

Helena Machado
Presidente do ICS
A missão de uma escola de Ciências Sociais tem
que ser, acima de tudo, a de promover o valor
da compreensão como forma de conhecimento.
Compreender a forma como nos organizamos
socialmente, como marcamos a história, como
definimos territórios, como nos exprimimos e
relacionamos. É nesse propósito que se inscreve
o projeto da nova equipa da Presidência do Instituto de Ciências Sociais, que entrou em funções
no dia 3 de maio.
O programa compreensivo da Arqueologia, da
Comunicação, da Geografia, da História e da
Sociologia é, em certa medida, o que faz destas
ciências uma área do saber sobre a vida que
não se esgota nas condições exatas da natureza.
As Ciências Sociais são, nesta circunstância, as
ciências da vida, por excelência.
É dessa vida, mas também da que nos organiza
enquanto escola, que pretendemos dar notícia
neste boletim informativo - de periodicidade
mensal - que agora lançamos. Num registo muito breve, como pede a nossa constrangida experiência do tempo, vamos procurar dar notícia
das atividades e iniciativas desenvolvidas no e
pelo ICS. Neste apontamento procuraremos dar
também espaço para a opinião, que poderá
exprimir-se sob a forma de comentários assinados por diferentes membros da escola ou sob a
forma de entrevista. Para já, fazemo-lo do modo
mais ou menos tradicional de um periódico que
poderá transformar-se, futuramente, numa ferramenta mais interativa. Qualquer que venha a ser
o seu formato, cuidaremos que seja um repositório da nossa própria memória institucional. 
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AGENDA
Até 7 de junho

Primeira fase de candidatura a Mestrados
Com um total de 290 vagas
para estudantes de segundo
ciclo, o ICS oferece nove cursos
de Mestrado: Arqueologia; Ciências da Comunicação; Comunicação, Arte e Cultura; Comunicação de Ciência; Crime, Diferença e Desigualdade; Geografia; História; Património Cultural
e Sociologia. 

ENSINO

UPA

Instituto abriu portas das Ciências
Sociais a estudantes do secundário

Até julho

Inscrições para o Verão
no Campus
Começaram no dia 13 de maio
as inscrições para o programa
Verão no Campus, que se realiza de 22 a 26 de julho. O ICS
vai oferecer atividades que
envolvem os quatro departamentos. 

Provas de Doutoramento
concluídas
COMUNICAÇÃO

Sofia Gomes
"Jornalismo e prevenção em
saúde: retratos da imprensa
portuguesa entre 2012 e 2014"
28 de maio de 2019
ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO

Bruna Riboldi
“O Instagram como espaço de
construção de cidades imaginadas: uma ponte Rio de Janeiro Lisboa"
24 de maio de 2019

Provas de Doutoramento
agendadas
ESTUDOS CULTURAIS

Rui Ferreira
"Os cerimoniais público(privados) e as solenidades da
Semana Santa de Braga"

04 de junho de 2019

O formato é adequado, mas o agendamento e a divulgação foram tardios. Esta é a principal constatação de
Maria do Carmo Ribeiro, presidente do Conselho Pedagógico do ICS, que acompanhou, em início de mandato,
a participação do instituto na primeira edição da iniciativa UPA - Universidade de Portas Abertas. Seguindo a
estratégia de promoção da oferta formativa da Uminho, o ICS mobilizou uma dezena de voluntários que, durante três dias, conversaram com estudantes do ensino secundário sobre expectativas de formação. 
PÓS-GRADUAÇÃO

Novo mestrado

O desafio de comunicar ciência
Assente na convicção de que “a comunicação é crescentemente importante”, o novo Mestrado em Comunicação de Ciência apresenta-se como uma resposta ao desafio de dinamizar a sociedade do conhecimento. Promovido pelo Departamento de Ciências da Comunicação em
colaboração com a Escola de Ciências, este novo projeto
de ensino - que se estreia no próximo ano letivo - visa
“formar, com elevada qualidade, quadros para promover
a comunicação em instituições que tenham na sua atividade uma componente científica e tecnológica”. No site
do Departamento identifica-se ainda como propósito a
oferta de uma formação polivalente e transdisciplinar.
Com 20 vagas, o plano de estudos compõe-se de nove
unidades curriculares. Está organizado em 120 ECTS,
destinando-se “a formar profissionais que tenham interesse em trabalhar com organizações envolvidas na produção e comunicação de ciência e tecnologia. 

Edição gráfica e de conteúdos: Madalena Oliveira e Marta Barbosa

Cursos de Doutoramento do ICS já
recrutaram 31 novos doutorandos
para 2019/2020
Recomendada especialmente para os candidatos estrangeiros que necessitam de obter visto
para Portugal, a primeira fase de candidatura
aos programas doutorais do ICS registou um
total de 35 candidaturas válidas. Representando
mais de um quarto das 130 vagas disponíveis
nos cinco cursos de terceiro ciclo que estarão
em funcionamento no próximo ano letivo no ICS Arqueologia, Ciências da Comunicação, Estudos
Culturais, História e Sociologia -, as candidaturas
registadas até ao momento continuam a refletir
um interesse significativo de estudantes brasileiros. No Doutoramento em Ciências da Comunicação, por exemplo, das 15 candidaturas submetidas até 12 de abril, nove eram de candidatos do Brasil.
A segunda fase de candidatura decorre até 7 de
junho. 
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