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ICS aprova regulamento de
avaliação para investigadores
Preparado por uma equipa de investigadores ligados aos quatro centros de investigação do ICS, este regulamento fixa os critérios de avaliação dos investigadores
contratados. Com proximidades ao processo de avaliação dos docentes, o Regulamento de Avaliação do Pessoal Investigador (RAPI-ICS) distingue-se pela ponderação de 70% dos parâmetros para avaliação quantitativa e de 30% para avaliação
qualitativa.
O relatório de autoavaliação estará dividido em três partes, incluindo um
resumo da atividade, um registo da produtividade e uma análise crítica da
atividade desenvolvida. O instrumento de avaliação foi testado, primeiro
com investigadores imaginários e depois com investigadores concretos.
Depois da aprovação em Conselho Científico, o regulamento está agora
em consulta pública, entrando em vigor em 2022. 
Unidade Cultural
Moisés de Lemos
Martins é o diretor da
nova Unidade Cultural da
UMinho Museu Virtual da
Lusofonia. A nomeação foi
feita em Despacho Reitoral
de 19 de abril, dois meses depois da aprovação da unidade pelo Conselho Geral. 

Colégio Doutoral
O Conselho Científico do ICS designou Emília Araújo, diretora do Doutoramento
em Sociologia, para representar o ICS na Comissão Diretiva do Colégio
Doutoral da UM, substituindo Moisés de Lemos Martins. 

Conselho Geral
Luís António Santos, professor do Departamento de Ciências da Comunicação, é um
dos novos membros
eleitos do Conselho Geral da Universidade do
Minho. Integrou a lista
A, liderada por Tiago
Miranda. 

Helena Sousa é a nova Presidente do Conselho do Instituto
Numa sessão presidida por Manuela Martins, Professora Catedrática do Departamento
de História e decana do ICS, o Conselho do
Instituto elegeu, no dia 28, Helena Sousa para
presidir ao órgão máximo da Unidade Orgânica. Com 62% dos votos expressos, os membros do Conselho escolheram a ex-Presidente
do Instituto para substituir Manuel Pinto, que
se aposentou no final de 2020.

É ao Conselho do Instituto que cabe, entre
outras funções, a aprovação de regulamentos
internos, do plano de atividades e orçamento
e de propostas de alteração aos estatutos da
UO. É também no seio deste Conselho, que
integra representantes dos professores e investigadores, dos estudantes dos três ciclos
de estudos e dos funcionários, que se procede à eleição do Presidente do ICS. 
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AGENDA
Provas de Doutoramento
HISTÓRIA

INVESTIGAÇÃO

Helena Machado integra consórcio internacional
para estudar solidariedade em tempos de pandemia

Carla Manuela Sousa Machado
“Memória e Património: legados e
benfeitores da Misericórdia de
Braga (séculos XVI-XVIII)”
13 de maio de 2021
ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO:
TECNOLOGIA, CULTURA E
SOCIEDADE

Marina Gomes de Oliveira Polo
“Ideologia, discurso e Internet: uma
análise dos discursos parlamentares sobre a neutralidade da rede,
em Portugal e no Brasil (20062019)”
20 de maio de 2021
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO

Cristiane Venâncio de Oliveira
Martins
“As políticas de comunicação nas
organizações públicas: um olhar
sobre as universidades federais
Brasileiras”
14 de junho de 2021

É um projeto que nasce da necessidade de perspetivar os efeitos sociais e económicos da crise provocada pela Covid-19. Focado nas relações de solidariedade, o SolPan é uma proposta de estudo que procurará identificar as motivações dos cidadãos para seguir,
adaptar ou ignorar as determinações das autoridades,
assim como perceber o que fazem para se proteger a
si próprios e apoiar os outros. Em quê, ou quem,
confiam as pessoas nestes tempos de incerteza? De

que é que as pessoas precisam para se sentirem
seguras em tempos de crise?
O consórcio que vai desenvolver este projeto é
liderado pela Universidade de Viena e reúne investigadores de vários países europeus e não europeus. A
equipa portuguesa junta três investigadoras: a Presidente do ICS, Helena Machado, que coordena, Susana Silva e Cláudia de Freitas, do Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto. 

INQUÉRITO

ICS estuda percursos e trajetórias de doutorandos
A Presidência do ICS quer conhecer as motivações,
as dificuldades e as expectativas de quem faz um
Doutoramento em Ciências Sociais. Para isso, está a
inquirir os estudantes e ex-estudantes deste grau de
ensino que tiveram (ou têm ainda) inscrição ativa no
período de 2010 a 2021.
Numa década, o Instituto somou 750 estudantes
neste grau de ensino. Que impacto teve (ou tem) este
nível de estudos na vida profissional? Por que é que

se interrompe ou desiste do percurso doutoral? Que
motivos orientam a procura deste nível de educação?
Estas são algumas das questões que organizam o
questionário dirigido aos estudantes (antigos e atuais)
dos sete programas de Doutoramento do Instituto.
Disponível em Português e em Inglês, o inquérito é
dirigido a (ex-)estudantes nacionais e estrangeiros.
Até ao final de abril, o formulário online já tinha registado 160 respostas, cerca de 21% do total. 

Sessão de esclarecimento sobre cursos de Mestrado
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O Conselho Pedagógico e o Gabinete de Comunicação e Extensão do ICS promovem em maio uma
sessão online para apresentar os 10 cursos de Mestrado da oferta formativa para 2021/2022. Com o
objetivo de dar a conhecer a diversidade de programas de segundo ciclo em Ciências Sociais, este encontro visa também assinalar o lançamento de dois novos cursos: o Mestrado em Sociologia do Género
e Sexualidade e o Mestrado em Media Arts.
Ao todo, a formação pós-graduada de Mestrado no ICS tem disponíveis 305 vagas para o próximo ano
letivo. A primeira fase de candidatura abre a 28 de junho e estende-se até 7 de julho. O valor anual das
propinas é de 1.250 € para estudantes nacionais, 1.400 € para estudantes da CPLP e 2.000 € para os
restantes estudantes internacionais. 

Manuel
Heitor
ouviu
investigadores do
CECS

Num encontro que coincidiu com o 20º aniversário do CECS, o Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior reuniu-se com alguns investigadores
do ICS para debater política científica. Manuel Heitor
foi confrontado com um conjunto de preocupações
sobre a auscultação da comunidade de investigadores na definição da política científica e dos painéis
de avaliação de concursos para financiamento (de
projetos e bolsas), o tratamento de exceção dos
laboratórios associados, constituídos mais por critérios políticos do que critérios de mérito, a submissão da investigação às agendas científicas nacionais
e internacionais, a desvalorização da carreira docen-
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te em benefício das prioridades da pesquisa científica
e a instabilidade dos contratos de investigação.
Considerando que o setor da ciência é hoje um
dos mais descentralizados em Portugal, o Ministro
sublinhou que o dinheiro público é sempre finito, mas
a capacidade de investimento tem sido crescente. A
propósito da atribuição do título de Laboratório Associado, explicou que a única decisão política foi aceitar
a decisão do painel de avaliação. E relativamente às
condições dos investigadores, Manuel Heitor salientou que os contratos serão sempre competitivos e
baseados no mérito. 
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